O față în mulțime
Matei 27:32-56

INTRODUCERE:
1. Oricine citește în Evanghelia lui Matei despre răstignirea lui Isus este capabil să vadă un
număr de "instantanee" ale oamenilor prezenți la acest eveniment.
2. În ziua aceea în mulțimea adunată se distingeau tot felul de chipuri. De fapt, dacă te uiți cu
atenție, îți vei găsi chipul în mulțime.
3. Să aruncăm o privire mai atentă la ”albumul foto” al crucii și să vedem dacă ne putem
găsi propriul chip în mulțime.
DISCUȚIE:
I. Primul “instantaneu” – cei forțați să meargă la cruce.
A. Matei 27:32; Marcu 15:21– Simon din Cirene.
B. Nu există nici un indiciu că acest om a avut un interes real pentru Isus. El a fost pur și
simplu forțat să ducă crucea lui Isus.
C. Ar putea vreunul dintre noi să se simtă ca Simon (adică forțat să vină la cruce)?
1. Un soț care vine doar pentru soția lui?
2. Copiii care vin doar pentru că ”trebuie”?
3. O soție care vine doar pentru copiii ei?
II. Al doilea „instantaneu” – cei fără interes pentru cruce.
A. Matei 27:34-43.
B. Acest instantaneu îi include pe soldați, mulțimea și pe conducătorii religioși.
1. Soldații - în umbra crucii, în totalitate orbi la importanța evenimentului,
trăgeau la sorți pentru cămașa lui Isus.
2. Mulțimea - atât de aproape de cruce, dar atât de departe de Hristos.
3. Liderii religioși - au știut cel mai bine, dar invidie a fost cel ”mai bun lucru”
pentru ei.
III. Al treilea „instantaneu” – cei care au găsit iertare la cruce.
A. Matei 27:44-54; Luca 23:39-43.
B. Un criminal, probabil cel mai ”nepotrivit” candidat, este cel iertat.
C. Remușcare, smerenie, și un strigăt de ajutor sunt expresiile văzute în această
imagine.
CONCLUZIE:
1. Ți-ai văzut fața în mulțime în această dimineața?
a. Este printre cei care au fost forțați să meargă la cruce?
b. Este printre cei care erau fără nici-un interes la cruce?
c. Este printre cei care au găsit iertare la cruce?
2. Înainte de a pleca astăzi, asigură-te că chipul tău este în ”albumul de familie” a lui
Dumnezeu (vei fi tot o față în mulțime, dar în rândul celor ce au găsit iertare la cruce).

