Patimile Imparatului neprihanit
Matei 27:26-38 (pastor Ioan Cocirteu)
Introducere:
- Isaia 53:3-8
- Intr-un limbaj cat se poate de viu, toti evanghelistii prezinta patimile Domnului
Isus
- Ultimele ore din viata Marelui nostru Imparat sunt o prezentare a cumplitelor
chinuri la care a fost supus
- Venise ca Imparat pentru poporul Sau si iata ca acum sufera mai mult decat un rob
- Era neprihanit si sfant si iata ca acum sufera ca un mare pacatos
- Atat sotia lui Pilat cat si Pilat Il vad pe Domnul Isus ca pe un neprihanit (Matei 27)
- De trei ori se straduie Pilat sa-L scoata din mainile iudeilor si nu poate
- Isi atrag judecata lui Dumnezeu asupra lor si spun: “Sangele Luis a fie asupra
noastra si asupra copiilor nostrii”
- Luca: “… iar pe Isus L-a dat in mainile lor, ca sa-si faca voia cu El”
- Nu este vorba de suferinta unui sclav vinovat care-si merita pedeapsa, ci de
patimile Imparatului neprihanit
- Vom vedea trei dimensiuni ale patimilor imparatului neprihanit
I. Agonia Imparatului in suferinta v.26-31
- S-au facut diferite ecranizari ale patimilor Domnului Isus si despre una recenta
evreii au spus ca este prea cruda, este exagerata, este mai mult decat realitate
- Eu cred ca nu poate vreo minte omeneasca sa cuprinda in mod exact agonia in
suferinta a Domnului Isus
- Agonia Domnului Isus a fost provocata de multa suferinta: batjtocura, lovire,
scuipare, biciuire si in final rastignire
- Este o insemnatate spiritual a acestor suferinte
1. Suferintele Domnului L-au pregatit pentru a fi Mantuitor, Evrei 5:8
- Prin aceste suferinte, Domnul a invatat ce este ascultarea
- Expresia cea mai inalta a ascultarii sale a fost moartea Sa
- Ascultarea Domnului de Tatal, pana acolo ca s-a supus mortii a demostrat
ca:
 Este vrednic sa fie Mantuitor
 Rascumpararea a fost reatlizata
- Ascultarea Mantuitorului pana la moarte I-a dat dreptul sa fie Solutia
mantuirii noastre => Evrei 5:9

2. Suferintele Domnului L-au pregatit sa fie un Mare Preot(plin de mila), Evrei 4:15
- Prin suferintele Sale, Domnul Isus a invatat ce este durerea, saracia,
foamea, oboseala, umilinta, batjocura, abuzul, respingerea celor din jur si
cum este sa fi acuzat pe nedrept
- Din cauza acestor suferinte, Domnul ne intelege atunci cand suferim in voia
lui Dumnezeu => Evrei 4:14-16
II. Confirmarea Mantuitorului in istorie, v32-36
- Citeste v. 35
- Rastignirea Domnului a fost implinirea profetiilor
- Fara a ne mai da alte detalii dureroase, relatarea Bibliei afirma simplu: “L-au
rastignit”
- Despre moartea prin rastignire:
- Pedeapsa cea mai rusinoasa a acelor vremi
- Prin rastignire erai pus in categoria criminalolor de cea mai joasa speta
- Era o experienta agonizanta in care victima supravietuia intre 2-7 zile
- Citat: “Carnea zdrobita de ranile infectate, muschii intinsi si tesutul tumefiat,
pozitia nefireasca a trupului, caldura soareului si frigul noptii, intepaturile
insectelor si atacurile animalelor se imbinau dand nastere unei experiente
infioratoare”
- Aceasta au facut oamenii cu Domnul Isus
- Dar, ce a facut Domnul pentru oameni?
1. Jerfa Domnului a fost inlocuitoare, Romani 5:8
- Idea de inlocuire inseamna ca Domnul Isus a murit pentru pacatosi
- Fiul lui Dumnezeu a luat locul pacatosilor pe cruce
- 1 Petru 3:18
- A existat urmatoarea dilema: cum poae Dumnezeu, care este sfant si drept,
sa le dea pacatosilor ceea c emerita si totusi sa-I elibereze de pedeapsa
pacatelor lor?
- Raspuns: Intrucat datoria pacatosului trebuia achitata, era necasara gasirea
unui inlocuitor pentru ca pacatosii sa fie scapati de aceasta datorie. Numai
Dumnezeu insusi indeplinea conditiile necesare ca sa fie acest inlocuitor
- Fapte 4:12
2. Moartea Domnului a fos satisfacatoare
- Biblia ne spune ca, prin moartea Sa, Domnul Isus a satisfacut cerintele lui
Dumnezeu – Legea lui Dumnezeu cerea moartea pacatosilor
- Jertfa de ispasire a Mantuitorului a satisfacut mania lui Dumnezeu

-

III.
-

Cu o bunatate si dragoste fara egal, Dumnezeu Tatal L-a dat pe Fiul Sau sa
satisfaca mania Sa impotriva noastra ca sa nu fim pedepsiti
- Prin jertfa aceasta, mania Lui Dumnezeu impotriva noastra a fost inlaturata
Recunoasterea Fiului lui Dumnezeu in biruinta, v. 37
Matei 27:54
1. De catre dusmanii Sai
- Lumea L-a rastignit cu intentia de a-L inlatura pentru totdeauna din
mijlocul ei, dar Dumnezeu L-a dovedit ca Fiul al Sau si ei il recunosc
- Scrisul de deasupra crucii si vorbele sutasului au ramas in istorie si nimeni
nu le poate anula
- Biruita Fiului lui Dumnezeu a fost recunoscuta
2. De catre poporul Sau
- Moartea si invierea Domnului Isus a facut posibila acordarea unei vieti si a
unei puteri noi poporului Sau prin care sa traiasca si sa slujeasca
- Efeseni 1:17-20
- De unde au avut apostolii atata putere si indrazneala, daca nu din biruita
Fiului lui Dumnezeu?!

CONZLUZIE:
Nu exista o cantare mai frumoasa decat aceea in care canti despre Isus si despre
patima Sa!!! Cantarea 282

