DR. ADRIAN ROGERS

Pastorul, învățătorul și autorul Dr. Adrian
Rogers a făcut cunoscută dragostea
lui Isus Hristos oamenilor din lumea
întreagă și a inﬂuențat nenumărate vieți
prezentând adevărul biblic profund cu
o așa simplitate încât un copil de 5 ani
îl poate înțelege și totuși continuând să
vorbească inimii unui adult de 50 de ani.
Dragostea de Mare Preț (Love Worth Finding)
a luat ființă în 1987 ca lucrarea de misiune
prin radio și televiziune a Dr. Adrian Rogers
și rămâne sursa exclusivă de transmitere a
tuturor învățăturilor lui astăzi. Conectându-i
pe alții cu înțelepciunea lui biblică, simplu
rostită și neschimbătoare, prin resurse precum
cărți, materiale video și înregistrări audio,
conținut digital și alte mijloace media, căutăm
nu doar să le oferim speranța lui Isus celor
care nu sunt creștini, ci și să-i încurajăm și să-i
consolidăm în credință pe creștinii practicanți.

DR. ADRIAN ROGERS

AD EVĂR U L C E M E RI TĂ Î M PĂ RTĂ Ș I T
Împlinind ultimele cuvinte pe care ni le-a
lăsat ca învățătură Domnul Isus în Matei
28:19, colecțiile Adevărul ce Merită Împărtășit
ale organizației Dragostea de Mare Preț
sunt destinate pentru a fi folosite atât în
creșterea ta personală cât și, mai important, în
misiunea ta de a ”merge și a face ucenici...”

Dumnezeu te poate folosi cu
ceea ce ai, acolo unde ești. Și El îți
va purta de grijă fiecărei nevoi.
DR. ADRIAN ROGERS

Această broșură conține mesajul pastorului Adrian
Rogers De ce Crucea? (#2189), disponibil în limba
engleză online accesând linkul de mai jos:

lwf.org /products/why-the-cross-2189

lwf.org /products/top-20-in-20-series

De ce Crucea?
Crucea este în centrul a tot ce înseamnă creștinism.
Și gândindu-mă la lucrul acesta, îmi amintesc de o
pictură a Domnului Isus Hristos pe care am văzut-o
odată. El pare să aibă aproximativ 15 ani și stă în
pragul ușii unui atelier de tâmplărie.
Soarele apune. Talașul este împrăștiat pe
podea. Și se pot vedea uneltele tâmplarului în
fundal.
Pare să fie finalul unei zile grele și acest Tânăr,
care într-o zi avea să moară pe o cruce, se întinde
și cască. Și pe peretele din spate poți vedea umbra
băiatului în forma unei cruci.
Isus a trăit în umbra crucii. El a știut din
tinerețe că S-a născut să moară. Și într-adevăr a
murit- ca toată omenirea să fie mântuită.
Cum răspund eu când oamenii întreabă: ”De ce
crucea?” Deschid la 1 Petru 3:18 care spune:
Hristos, de asemenea, a suferit o dată
pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru
cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu.
El a fost omorât în trup, dar a fost înviat
în duh.
Este destulă ”dinamită” evanghelică în
acel singur verset încât să elibereze răspunsul
la întrebarea: ”De ce crucea?” Aveam nevoie
de un Mântuitor care să plătească pedeapsa
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păcatului nostru înaintea unui Dumnezeu Sfânt și
extraordinar. Din acest motiv există o cruce.
Mă rog ca Dumnezeu să folosească acest verset
și următoarele patru adevăruri despre glorioasa
cruce a dragostei Lui și să aprindă inima ta cu o
scânteie a credinței care să producă o explozie
spirituală în viața ta!

Scopul Substitutiv
al Crucii
”CEL NEPRIHĂNIT PENTRU CEI NELEGIUȚI”

Orice păcat este împotriva lui Dumnezeu, așa că
numai Dumnezeu poate ierta păcatul. Dar cum
face El aceasta?
Priviți din nou la 1 Petru 3:18 și veți găsi o
expresie: ”Cel neprihănit pentru cei nelegiuți…”
Isus este Cel neprihănit. Tu și eu suntem cei
nelegiuți.
Cum iartă Dumnezeu păcatul? Trebuie să facă
acest lucru cu ajutorul unui substitut. Pedeapsa
păcatelor noastre trebuie plătită. Dumnezeu nu
poate trece cu vederea păcatul. Dacă ar trece cu
vederea păcatul, atunci El nu ar mai fi un Dumnezeu
sfânt- tot așa cum un judecător nu ar mai fi un
judecător drept dacă ar trece cu vederea o crimă.
În jurisprudență se spune că atunci când un om
vinovat este achitat, judecătorul este condamnat.
Dacă Dumnezeu pur și simplu ar trece cu vederea
păcatul fără pedeapsă, El S-ar prăbuși de pe tronul
Sfințeniei Lui. Dumnezeu este sfânt.
Apocalipsa 15:4 spune:
”Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu
va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu ești
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Sfânt și toate neamurile vor veni și se vor
închina înaintea Ta, pentru că judecățile
Tale au fost arătate!”
Dar Dumnezeu nu este doar sfânt, Dumnezeu
este și Dragoste. 1 Ioan 4:8 spune: ”Cine nu iubește
n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu
este dragoste.”

Dacă ar trece cu vederea
păcatul, atunci El nu ar mai
fi un Dumnezeu sfânt.

Dumnezeu, în dragostea Lui infinită și în ura
sfântă față de păcat, a alcătuit un plan prin care
păcatul să fie pedepsit și noi să fim iertați. Și acel
plan a inclus scopul substitutiv al crucii.
1 Petru 1: 18-19 spune:
Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu
argint sau cu aur, ați fost răscumpărați
din felul deșert de viețuire pe care-l
moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu
sângele scump al lui Hristos, Mielul fără
cusur și fără prihană.

Păstorii care au auzit prima dată mesajul de
Crăciun probabil vegheau această rasă specială
de miei pentru Paște când au fost chemați de la
turmele lor să vadă pe Mielul lui Dumnezeu.
Câțiva ani mai târziu, a sosit ziua crucificării
în timpul săptămânii Paștelui. Sus, pe sprânceana
Muntelui Măslinilor, Mielul lui Dumnezeu intra
călare în Cetatea Ierusalimului prin poarta de Est.
În același timp, acești miei de Paște intrau în oraș
prin poarta oilor.
În timp ce preoții examinau mieii de Paște
pentru a se asigura că sunt perfecți, un alt grup
de oameni criticau, interogau și evaluau aspru pe
Mielul lui Dumnezeu ca să găsească vreo vină în El.
Chiar și acel politician cu inima împietrită, Pilat, a
trebuit să spună: ”Nu găsesc nicio vină în el” (Vezi
Ioan 19:4).
Pilat, încercând să scape din această
încurcătură, a decis să urmeze un obicei de a
elibera un criminal notoriu în timpul sărbătorii.
Pilat s-a gândit că ar putea să-L lase pe Isus să
plece și să își mențină demnitatea și poziția față de
Roma.
Așa că Pilat a adunat poporul și a adus înaintea
lor doi oameni. Mielul lui Dumnezeu, Isus, și un
rebel, hoț și criminal numit Baraba. Matei 27:17-25
consemnează scena:

Acest verset Îl compară pe Isus cu mieii
de Paște care erau sacrificați de evrei pentru a
sărbători noaptea în care Domnul trecuse pe lângă
națiunea lui Israel (vezi Exod 12).
Știți unde se creșteau mieii pentru Paște în
zilele lui Isus? În Betleem.

”Când erau adunați la un loc, Pilat le-a
zis: ”Pe care doriți să vi-l slobozesc? Pe
Baraba sau pe Isus, care Se numește
Hristos?” Căci știa că din pizmă dăduseră
pe Isus în mâinile lui. Pe când stătea
Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a
trimis să-i spună: ”Să n-ai nimic a face cu
neprihănitul acesta, căci azi am suferit
mult în vis din pricina Lui”.
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Preoții cei mai de seamă și bătrânii au
înduplecat noroadele să ceară pe Baraba,
iar pe Isus să-L omoare. Dregătorul a luat
cuvântul și le-a zis: ”Pe care din amândoi
voiți să vi-l slobozesc?” ”Pe Baraba”, au
răspuns ei. Pilat le-a zis: ”Dar ce să fac
cu Isus, care Se numește Hristos?” ”Să fie
răstignit”, i-au răspuns cu toții.
Dregătorul a zis: ”Dar ce rău a făcut?”
Ei au început să strige și mai tare: ”Să fie
răstignit!” Când a văzut Pilat că n-ajunge
la nimic, ci că se face mai multă zarvă,
a luat apă, și-a spălat mâinile înaintea
norodului și a zis: ”Eu sunt nevinovat de
sângele neprihănitului acestuia. Treaba
voastră!” Și tot norodul a răspuns: ”Sângele
Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor
noștri.” ”
La ora trei după amiaza preoții au ridicat
bărbiile acelor miei de Paște și au luat cuțitele să
ucidă substituirea lor. Și sus, pe Muntele Calvarului,
soldați romani crucificau Mielul perfect al lui
Dumnezeu- SUBSTITUTUL.
Acest munte a fost destinat să fie un loc al
sacrificiului. Știai că moartea Mântuitorului a avut
loc pe același munte unde a fost condus Avraam
de către Dumnezeu pentru a-și sacrifica singurul
său fiu (vezi Geneza 22)? Crezi că toate acestea au
fost o întâmplare? Nu! Totul este o parte a planului
harului ieșit din mâinile unui Dumnezeu sfânt și
iubitor.
Sunt trei cruci. La început, crucile fuseseră
pentru trei hoți, cei doi despre care știm că au fost
crucificați și Baraba. Crucea lui Isus era crucea
lui Baraba. Isus a murit în locul lui. Isus a murit în
locul tău. Și în locul meu. Cel neprihănit pentru cei
nelegiuți.
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Grozăvia Suferințelor
Crucii
”CRISTOS A SUFERIT O DATĂ PENTRU PĂCATE”

SUFERINȚA EMOȚIONALĂ
Crucea I-a adus suferință emoțională Domnului
nostru. Luca 22: 41-44 spune
Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură
de piatră, a îngenuncheat și a început
să Se roage, zicând:”Tată, dacă voiești,
depărtează paharul acesta de la Mine!
Totuși facă-se nu voia Mea, ci a Ta.”
Atunci I S-a arătat un înger din cer, ca
să-L întărească. A ajuns într-un chin ca
de moarte și a început să Se roage și mai
fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște
picături mari de sânge, care cădeau pe
pământ.
Isus S-a rugat să se îndepărteze paharul, dar
El S-a rugat, de asemenea, ca voia Tatălui Său să
se facă. Era în agonie datorită acestui zbucium
emotional.
Chiar sângele Fiului lui Dumnezeu a căzut
la pământ în timp ce El se ruga fierbinte. Cărțile
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medicale de specialitate ne spun că în momente
de mare presiune, capilarele mici se pot rupe și
picături de sânge pot apărea la suprafața pielii.
Ce înseamnă că Domnul nostru era în chinuri
(agonie)? Cuvântul agonie provine din termenul
grecesc agonia care înseamnă ”un concurs de
atletism sau o bătălie”. Înseamnă să te străduiești
cu toată puterea.
Isus era într-o bătălie- nu cu Dumnezeu- El
dorea voia lui Dumnezeu Tatăl. Nu era nici în bătălie
cu Satan- El ar fi putut să-l distrugă pe Satan.
Atunci ce bătălie purta? Cu propria umanitate. El
știa ce urma să înfrunte. Era paharul suferinței.
Și ce era în acel pahar? Gândește-te la el în
felul acesta…
Dacă ți-aș da un pahar și te-aș ruga să golești
toate păcatele tale în acel pahar- orice gând
murdar, cuvânt prostesc, faptă egoistă, minciună
etc. Orice ai fi făcut vreodată ar fi în acel pahar.
Acum, dă mai departe acel pahar la miliardele de
oameni care trăiesc pe fața pământului ca să își
pună și ei păcatele în acel pahar.
Apoi mergi în urmă până la Adam și Eva și
până la vremea când trâmbița va suna și timpul
nu va mai fi, și toată omenirea să își pună păcatele
în acel pahar- viol, homosexualitate, incendiere
premeditată, abuz, lascivitate, dependență de
droguri, avort, mândrie, desfrâu, invidie, închinare
la demoni și orice formă de violență dezgustătoare
și scârboasă.
Ai acum o imagine a paharului din care a băut
Isus?
2 Corinteni 5:21 spune: ”Pe Cel ce n-a cunoscut
niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi
să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”
Isus știa că El trebuie să-Și pună buzele Lui
curate și sfinte pe acel pahar mizerabil și că trebuie

să-l bea tot- până la capăt. Făcând asta, El nu
devenea păcătos, ci devenea păcat.
Când mă gândesc la Ghețimani îmi vine să
plâng. Cu ochii minții mele, pot să Îl văd pe Fiul
lui Dumnezeu îngenunchiat cu sudori de sânge
curgându-I pe față în timp ce se roagă: ”Tată, Tată,
dacă este vreo altă cale, te rog, fă să treacă acest
pahar de la Mine.”
Să nu credeți că Isus S-a plimbat până la
cruce spunând: ”Sunt atotputernic. Nu mă puteți
răni. Am nervi de oțel.” Nimeni vreodată nu a suferit
ca Domnul Isus Hristos.
Sus, pe acea cruce, Isus a suferit pedeapsa
pentru tot păcatul, al tuturor oamenilor, din toate
timpurile. În Plângerile lui Ieremia 1: 12 scrie:
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O, voi, care treceți pe lângă mine, priviți
și vedeți dacă este vreo durere ca durerea
mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul
în ziua mâniei Lui aprinse!
Isus știa că atunci când va bea din paharul
acela, Dumnezeu va trebui să- L trateze așa cum
Dumnezeu tratează păcatul pentru că El este
Înlocuitorul. Nu va fi milă la Tronul Sfânt al lui
Dumnezeu în acea zi. Isaia 53:10-12 spune:
Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească
prin suferință… Dar, după ce Își va da viața
ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță
de urmași, va trăi multe zile și lucrarea
Domnului va propăși în mânile Lui. Va
vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va
înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu
cel neprihănit va pune pe mulți oameni
într-o stare după voia lui Dumnezeu și va
lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De
aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei

mari și va împărți prada cu cei puternici,
pentru că S-a dat pe Sine Însuși la moarte
și a fost pus în numărul celor fărădelege,
pentru că a purtat păcatele multora și S-a
rugat pentru cei vinovați.

mai fi putut mișca, s-ar fi târât atunci când l-ar fi
dezlegat.
După toate acestea, suferința fizică abia
începea.
Matei 27: 27-31 relatează:

Isus știa că El, care fusese în sânul Tatălui
întreaga eternitate, va deveni acum obiectul mâniei
Tatălui. Știa că flăcările mâniei lui Dumnezeu aveau
să ardă în El. Isus știa că avea să-Și boteze propriul
suflet în suferința iadului.

Ostașii dregătorului au dus pe Isus în
pretoriu și au adunat în jurul Lui toată
ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele
Lui și L-au îmbrăcat cu o haină stacojie.
Au împletit o cunună de spini, pe care l-au
pus-o pe cap, și I-au pus o trestie în mâna
dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui,
își băteau joc de El, și ziceau: ”Plecăciune,
Împăratul iudeilor!” Și scuipau asupra Lui
și luau trestia și-L băteau în cap. După ce
și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat
de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu
hainele Lui și L-au dus să-L răstignească.

SUFERINȚA FIZICĂ
Pilat a crezut că mânia mulțimii avea să se
domolească dacă Îl vedeau pe Isus bătut, așa că a
spus: ”Să fie biciuit”.
Știi ce însemna biciuirea romană? Romanii
legau persoana condamnată de un pilon sau stâlp.
Apoi, îi legau încheieturile mânilor deasupra capului
pe stâlp- ridicându-l pe vârfurile picioarelor.
Îl dezbrăcau apoi de toate hainele și doi bărbați
luau câte un bici care avea un mâner solid și curele
de piele. În aceste curele erau incorporate os,
sticlă, plumb și/sau fier. Era un instrument de
tortură îngrozitor.
Pe măsură ce curelele de piele se înfășurau în
jurul vreunui mădular, carnea era smulsă. Soldații
experimentați erau capabili să smulgă destulă carne
cât să expună nervii, dar să prevină spintecarea
victimei. Nu era o priveliște plăcută.
Venele erau descoperite și mușchii erau expuși.
Scopul era ca o persoană să fie bătută cât de violent
posibil, fără a fi ucisă.
Istoricii ne spun că niciun om vreodată nu a
mai plecat pe picioare după o biciuire. Dacă s-ar
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Soldaților romani le plăcea să-și omoare timpul
cu Jocul Regelui în sala de judecată a lui Pilat.
Au pus în scenă o așa-zisă sală de judecată și
un rege marionetă era abuzat, batjocorit și bătut.
Am fost la acea Sală de Judecată și se poate încă
vedea ”Jocul Regilor” gravat pe pietrele din curtea
interioară.

Isus știa că El, care fusese
în sânul Tatălui întreaga
eternitate, va deveni acum
obiectul mâniei Tatălui.
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S-au delectat cu circul a șase batjocuri aduse
lui Isus: I-au smuls barba de pe față, L-au scuipat,
L-au lovit în mod repetat în cap cu o trestie.
Cuvântul băteau provine din termenul grecesc
tupto care înseamnă ”lovituri repetate”.
Fața Lui arăta ca în profeția din Isaia 52:14:
”După cum pentru mulți a fost o pricină de groazăatât de schimonosită Îi era fața și atât de mult se
deosebea înfățișarea Lui de a fiilor oamenilor”.
Curând după ivirea zorilor, când soldații au fost
satisfăcuți de cruzimea lor, au pus crucea în spatele
lui Isus și L-au însoțit în afara zidurilor cetății pe
Via Dolorosa, Drumul suferințelor.
Această metodă de a merge în afara zidurilor
cetății cu ”țapul ispășitor” al poporului nu era ceva
nou. În Levitic 16:7-10 citim relatarea cu ”țapul
ispășitor:”
Să ia cei doi țapi și să-i pună înaintea
Domnului, la ușa cortului întâlnirii. Aaron
să arunce sorții pentru cei doi țapi: un sorț
pentru Domnul și un sorț pentru Azazel (n.
tr. țapul ispășitor în limba engleză). Aaron
să ia țapul care a ieșit la sorți pentru
Domnul și să-l aducă jertfă de ispășire.
Iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel
să fie pus viu înaintea Domnului, ca să
slujească pentru facerea ispășirii și să i se
dea drumul în pustie pentru Azazel.
Aceasta este o imagine a modului în care Isus
ne-a luat păcatele și le-a aruncat în marea uitării
lui Dumnezeu- niciodată, niciodată, niciodată să
nu fie aduse împotriva noastră din nou.
Evrei 13: 12 spune: ”De aceea și Isus, ca să
sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit
dincolo de poartă. ”
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Odată ajunși pe deal, soldații romani și-au
început faza finală de tortură la adresa Domnului
Isus Hristos- crucificarea.
Știi de ce crucificau romanii? Pentru a lăsa
moartea să flirteze cu victimele ei pe cât de mult
posibil fără a stinge viața. Romanii, de asemenea,
voiau ca toți să fie martori la rușinea și pierderea
demnității victimei, pentru a băga frica în inimile
martorilor.

Moartea prin crucificare era,
în orice sens al cuvântului,
chinuitoare. Și a făcut-o
pentru tine. Și pentru mine.

Soldații erau specialiști în crucificare. Ei
încercau să bată piroanele într-una din ramificațiile
nervului median- provocând un torent nesfârșit de
durere sfâșietoare în brațe și în partea superioară a
corpului. Oasele metacarpiene chiar erau separate.
Cuie nelegiuite L-au țintuit pe Salvatorul nostru pe
cruce.
L-au crucificat pe Isus la un unghi de 90 de
grade, dar când L-au ridicat pe cruce, greutatea
corpului Lui a făcut ca brațele Lui să fie ridicate
la un unghi de 65 grade. Această poziție făcea
ca greutatea Lui să apese pe cavitatea toracică,
fiindu-I imposibil să respire fără a împinge în cuiele
de la picioarele Lui. Când încerca să se ridice,
durerea Îi străbătea mâinile. Gâtul Lui devenise
supraîncărcat de sânge.
Experții spun că crucificarea cauzează, de
asemenea, senzații de greață, convulsii, amețeli,
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transpirație abundentă, articulații dislocate și o
continuă pierdere a sângelui.
Moartea prin crucificare era, în orice sens al
cuvântului, chinuitoare. Știi ce înseamnă cuvântul
chinuitor? Înseamnă ”din cruce”. (N.tr. în limba
engleză, pentru cuvântul chinuitor se folosește
termenul excruciating, care provine din latinescul
excrucio¬- ex-+crucio; ex- din crux- cruce) Isus a
atârnat pe cruce în durere sfâșietoare. Și a făcut-o
pentru tine. Și pentru mine.

poți să privești nelegiuirea”. Dumnezeu nu putea
privi la Fiul Său care luase asupra Lui păcatul lumii.
Isus nu a murit pentru păcatul unui păcătos; El
a murit pentru păcatul tuturor păcătoșilor. Păcatul
lumii a fost adunat asupra lui Isus. 1 Ioan 2:2 spune
despre Mântuitorul: ”El este jertfa de ispășire
pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale
noastre, ci pentru ale întregii lumi. ”
Isus a luat locul tău. El a luat locul meu. Și l-a
luat cu totul.

SUFERINȚA SPIRITUALĂ
Nu doar că a suferit emoțional și fizic, Isus a suferit
și spiritual. Isus a devenit obiectul aversiunii
Tatălui. Matei 27:46 relatează:
Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat
cu glas tare: ”Eli, Eli, Lama Sabactani?
Adică: ”Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai părăsit?”

Isus nu a murit pentru
păcatul unui păcătos; El a
murit pentru păcatul tuturor
păcătoșilor. Păcatul lumii a
fost adunat asupra lui Isus.

Și în altă parte, în Isaia 53.10, citim:
Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească
prin suferință… Dar , după ce Își va da
viața ca o jertfă pentru păcat, va vedea o
sămânță de urmași, va trăi multe zile și
lucrarea Domnului va propăși în mâinile
Lui.
Pe cruce, când Isus purta păcatul meu și al tău,
a fost tratat așa cum eu și tu am fi fost tratați dacă
am fi fost pedepsiți pentru păcatul nostru.
Habacuc 1:13a spune despre Dumnezeu: ”Ochii
Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu
14

15

Isus a suferit o dată. Aceasta nu înseamnă ”odată
ca niciodată”. Înseamnă odată pentru totdeauna.
S-a sfârșit. S-a încheiat. Când Isus Și-a plecat capul
și a strigat: ”Tetelestai”, datoria păcatului nostru a
fost plătită pe deplin!

Realizarea Satisfăcătoare
a Crucii
”A SUFERIT O DATĂ”

Mânia lui Dumnezeu a fost complet satisfăcută
prin sacrificiul sângelui sfânt al Singurului Său Fiu.
Niciodată Isus nu va mai înfrunta acea cruce.
Evrei 10:10-14 ne oferă o promisiune de care
merită să ne agățăm pentru tot restul vieților
noastre:
Prin această ”voie” am fost sfințiți noi,
și anume prin jertfirea trupului lui Isus
Hristos, o dată pentru totdeauna. Și, pe
când orice preot face slujba în fiecare
zi și aduce de multe ori aceleași jertfe,
care niciodată nu pot șterge păcatele,
El, dimpotrivă, după ce a adus o singură
jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și
așteaptă de acum ca vrăjmașii Lui să-I
fie făcuți așternut al picioarelor Lui.
Căci printr-o singură jertfă El a făcut
desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce
sunt sfințiți. (italicele îmi aparțin)
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Mânia lui Dumnezeu a fost
complet satisfăcută prin
sacrificiul sângelui sfânt
al Singurului Său Fiu.

În timpurile Bibliei, când un om era condamnat
pentru o infracțiune, era închis și o listă cu păcatele
lui era scrisă pe o foaie de hârtie împreună cu
pedeapsa pe care trebuia să o ispășească. Acest
Certificat al Datoriei era bătut în cuie pe ușa celulei
lui din închisoare.
Când își plătea datoria, certificatul era înmânat
prizonierului având scris peste el cuvântul
”Tetelestai”. Datoria lui fusese plătită deplin. Dacă,
în viitor, cineva voia vreodată să îl acuze de acea
infracțiune, el putea să arate certificatul și să
spună: ”Infracțiunea mea a fost achitată pe deplin.
S-a sfârșit.”
Coloseni 2: 14-15 spune:
A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea
împotriva noastră și ne era potrivnic, și
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(Isus) l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A
dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a
făcut de ocară înaintea lumii, după ce a
ieșit biruitor asupra lor prin cruce.
Având păcatele noastre pironite pe crucea
Lui într-un act final de sacrificiu absolut, avem
siguranță eternă.
Când Isus te-a mântuit, a făcut lucrul acesta
pentru totdeauna. Dacă lucrarea Lui nu durează,
atunci Isus ar trebui să fie crucificat din nou,
iar El nu va face asta. Isus nu va muri din nou. A
fost odată pentru totdeauna. Crede acest lucru și
mulțumește-I lui Dumnezeu pentru aceasta!

Puterea Salvatoare
a Crucii
”SĂ NE ADUCĂ LA DUMNEZEU”

Dacă vii la Dumnezeu prin crucea Domnului Isus
Hristos, îți promit, pe baza autorității Cuvântului
lui Dumnezeu, că El te va salva radical, dramatic,
instantaneu și etern.
Scopul crucii este ca eu și cu tine să putem
veni la Dumnezeu.
Știai că Biblia spune că noi suntem împăcați cu
Dumnezeu prin moartea Fiului Său? Romani 5:10
spune:
”Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am
fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea
Fiului Său cu mult mai mult acum, când
suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți
prin viața Lui”.
Nu Dumnezeu se împacă cu noi. Noi suntem
păcătoșii. Noi suntem cei impăcați cu Dumnezeu.
Haideți să recitim 1 Petru 3.18:
”Hristos, de asemenea, a suferit o dată
pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru
cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu.
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El a fost omorât în trup, dar a fost înviat
în duh”.
Cuvântul ”aducă” din acest verset are idea
de a prelua o persoană. Este cuvântul de origine
grecească prosago, care înseamnă ”a lua o persoană
și a o aduce în curtea regelui”.
O persoană nu are altă cale de a ajunge la
Dumnezeu decât prin crucea lui Isus. Noi mergem
acasă prin cruce. Nu există o altă cale.
Dacă ar fi fost o altă cale pentru ca eu și cu
tine să fim mântuiți, Dumnezeu ar fi folosit-o. Dar
nu a făcut-o. Slavă Domnului! Pentru aceasta avem
crucea.

Știai că Biblia spune că
noi suntem împăcați cu
Dumnezeu prin moartea
Fiului Său? Nu Dumnezeu se
împacă cu noi. Noi suntem
păcătoșii. Noi suntem cei
împăcați cu Dumnezeu.
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RECUNOAȘTE PREȚUL PLĂTIT DE HRISTOS

O rugăminte de final...
Prietenul meu, ți-ai dat viața Domnului? Ai tu
siguranța că, dacă ar fi să mori chiar acum, ai
merge direct în rai? Dacă nu, te rog oferă-mi
oportunitatea de a-ți spune cum poți fi salvat, pe
baza Cuvântului lui Dumnezeu.
RECUNOAȘTE-ȚI PĂCATUL

Mai întâi, trebuie să înțelegi și să recunoști că
ești un păcătos. Biblia spune: ”Nu este niciun
om neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:10).
”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui
Dumnezeu” (Romani 3:23). Păcatul este o ofensă
împotriva lui Dumnezeu, ofensă care atrage o
pedeapsă severă: ”Fiindcă plata păcatului este
moartea (separarea veșnică de dragostea și mila lui
Dumnezeu), dar darul fără plată al lui Dumnezeu
este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru”
(Romani 6:23).
RENUNȚĂ LA EFORTURILE PERSONALE

În al doilea rând, trebuie să abandonezi orice efort
de a te salva singur. Dacă ne-am fi putut mântui
noi înșine, moartea lui Isus nu ar fi fost necesară!
”A fi religios” nu te poate duce în rai. Biblia spune
că ” El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de
noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui (a lui
Dumnezeu)” (Tit 3:5). Mântuirea este prin harul
lui Dumnezeu, ”... nu prin fapte, ca să nu se laude
nimeni” (Efeseni 2:8-9).

În al treilea rând, trebuie să crezi că Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale.
”Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși,
Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Aceasta
înseamnă că El a murit în locul tău. Datoria păcatului
tău a fost plătită de sângele lui Isus Hristos care ”ne
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).
ACCEPTĂ-L PE HRISTOS CA MÂNTUITOR AL TĂU

În al patrulea rând, trebuie să te încrezi în Isus
Hristos și numai în El pentru mântuirea ta. ”Crede în
Domnul Isus și vei fi mântuit” (Faptele apostolilor
16:31). Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru
tine! ”Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața
veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani
6:23). ”În nimeni altul nu este mântuire, căci nu
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în
care trebuie să fim mântuiți” (Faptele apostolilor
4:12). Roagă-te sincer această rugăciune simplă:
Dragă Doamne, știu că sunt un păcătos. Știu că
Tu mă iubești și vrei să mă salvezi. Știu că nu mă
pot mântui singur. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu
care a murit pe cruce ca să plătească pentru
păcatele mele. Cred că Dumnezeu Te-a înviat din
morți. Renunț acum la păcatul meu și, prin credință,
Te primesc ca Domn și Mântuitor. Iartă-mi păcatele
și mântuiește-mă, Doamne Isus. În Numele Tău mă
rog, Amin.
Dacă te-ai rugat această rugăciune astăzi, te
rugăm spune-ne și nouă, contactându-ne la adresa
de pe spatele acestei broșuri. Apoi, caută în zona ta
o biserică ce Îl onorează pe Hristos și care crede
Cuvântul Bibliei. Mergi la pastorul acelei biserici
și spune-i ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Se va
bucura împreună cu tine, și noi ne vom bucura de
asemenea!

Îndrumă-i pe oameni
spre Scriptură
apoi dă-te din drum.

DR. ADRIAN ROGERS

VRE I SĂ SU SȚII
DRAGOSTE A DE MARE PRE Ț
( LOVE WORTH F IN DIN G) ?
Această lucrare este susținută în principal prin
generozitatea creștinilor dedicați să împărtășească
Cuvântul Domnului cu oameni din orice
context care sunt pierduți și care suferă.

Dacă această resursă ți-a fost de folos, te
invităm să ni te alături spre a-i binecuvânta
pe alții cu Evanghelia lui Isus Hristos.

dragosteademarepret.org
lwf.org/give
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În lumea egocentrică de azi, aﬂată în ritm alert,
este dificil să găsești învățătură biblică de calitate,
cu atât mai mult învățătură care să prezinte adevăr
profund într-un mod simplu, în așa fel încât să
poată fi aplicat în viața de zi cu zi. Dragostea de
Mare Preț (Love Worth Finding) înțelege această
luptă și caută să-i ajute pe creștini să crească în
credință prin învățăturile neschimbătoare prezentate
de pastorul și învățătorul Dr. Adrian Rogers.
Preocuparea noastră este aceea de a facilita
accesul necreștinilor, precum și al creștinilor mai
noi sau mai vechi în credință la înțelepciunea
biblică, simplu prezentată de-a lungul vieții sale.
În timp ce răspândim Evanghelia Domnului
Isus, dorința noastră este aceea ca toți oamenii
să consolideze relația lor cu Dumnezeu.
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