Frica
i pe la ceasul al nou lea, Isus a strigat cu glas tare: »Eli, Eli, Lama Sabactani?« adic :
»Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?«
Matei 27.46
»De la ceasul al aselea pân la ceasul al nou lea s-a f cut întuneric peste toat ara.« Acest
strig t a avut deci loc în întuneric. De aceea nu te a tepta s po i în elege fiecare cuvânt, ca i
cum ar coborî din cerul senin, asemenea unei raze a Soarelui neprih nirii. Într-adev r, este
lumin în aceast afirma ie, o lumin str lucitoare care inund , dar este i un întuneric de
nep truns, înaintea c ruia sufletul este cuprins de o spaim de moarte.
Domnul nostru Se g sea atunci pe calea cea mai întunecat . El c lcase deja ore în ir teascul
suferin ei. Lucrarea era aproape terminat . Punctul culminant al durerilor i al chinurilor Sale era
atins. Acesta a fost strig tul Lui de durere, scos în momentul celei mai adânci suferin e:
»Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?« Nu-mi pot imagina c istoria sau
chiar ve nicia ar putea prezenta o fraz care s fie mai plin de durere i fric ca aceasta. Pelinul
i fierea i orice alt am r ciune nu sunt nimic în compara ie cu aceasta. Aici prive ti într-un abis
de nep truns. Oricât i-ai for a privirea, ca s vezi clar, nu vei putea p trunde adâncimea ei. Este
de nem surat. Frica Domnului produs din cauza noastr se poate tot a a de pu in m sura i
cânt ri, ca i p catele noastre care au pricinuit-o sau ca iubirea care L-a f cut s reziste. Vrem s
ne plec m în adorare, acolo unde nu mai în elegem.
Sper ca acest capitol s ajute copiilor lui Dumnezeu s în eleag pu in mai bine îndatoririle lor,
care nu au sfâr it, fa de Mântuitorul i Domnul lor. M soar în l imea dragostei Lui, dac se
poate m sura, cu adâncimea durerilor Lui, dac i acestea se pot m sura. Vezi cu ce pre ne-a
salvat El de sub blestemul Legii? Întreab -te apoi: Ce fel de oameni ar trebui s fim noi? Cât de
mult dragoste ar trebui s oferim Aceluia care a suferit pedeapsa cea mai îngrozitoare, ca astfel
noi s r mânem p zi i de mânia care va veni? Nu spun, c eu pot p trunde în aceast adâncime.
Vreau s r mân pe marginea exterioar a abisului i te rog s prive ti în jos i s -L rogi pe Duhul
lui Dumnezeu, ca El s - i concentreze gândurile asupra strig tului Domnului nostru, care se aude
din întunericul de nep truns: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?«
Mai întâi vrem s ne gândim la ceea ce a suferit El, c ci Dumnezeu L-a p r sit. Apoi ne vom
ocupa cu întrebarea, pentru ce a suferit. Acest cuvânt »pentru ce« este cuvântul de început al
textului nostru: »Pentru ce M-ai p r sit?« În al treilea rând ne vom ocupa cu r spunsul la aceast
întrebare: deci cu ceea ce a rezultat din suferin ele Sale. R spunsul s-a scufundat blând i t cut în
sufletul Domnului, f r cuvinte, c ci El a l sat înapoia Sa frica i chinul prin strig tul triumfal:
»S-a ispr vit!« (Ioan 19.30). Lucrarea Sa era gata. Faptul c El a suportat p r sirea, aceasta a
fost o parte important a lucr rii Sale pentru noi.

S privim mai întâi la ce a suferit Domnul nostru!
Dumnezeu L-a p r sit! Chinurile sufletului sunt mai greu de suportat decât suferin ele trupului.
Po i suporta cu curaj durerile chinuitoare ale bolii, atât timp cât duhul este s n tos i curajos.
Când îns sufletul sufer , când duhul devine bolnav din cauza fricii, atunci orice durere cre te în
intensitate i nu mai exist nimic care s-o st vileasc . Suferin ele suflete ti sunt cele mai rele.
Omul poate suporta deprim ri mari, atât timp cât tie c poate s se adreseze lui Dumnezeu. El
este ap sat, dar nu descurajat. Ca i David se va sf tui cu el însu i i va întreba: »Pentru ce e ti
mâhnit, suflete al meu, i e ti fr mântat înl untrul meu? N d jduie te în Dumnezeu, c ci iar i Îl
voi l uda; El este mântuirea mea« (Psalmul 42.5, 11; 43.5). Dac Domnul Se retrage, dac se
întunec lumina mângâietoare a prezen ei Sale chiar numai pentru câteva momente, atunci în
pieptul nostru se na te o furtun , asemenea unui preludiu al iadului. Aceasta este povara cea mai
mare care poate ap sa pe inimile noastre. Aceasta l-a f cut pe psalmist s se roage i s implore:
»Nu-mi ascunde Fa a Ta, nu îndep rta cu mânie pe robul T u« (Psalmul 27.9). Putem suporta
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când trupul sângereaz , da, când duhul ne este r nit, dar un suflet care se tie p r sit de
Dumnezeu sufer nespus de mult. Când Dumnezeu Se retrage i Î i ascunde Fa a, cine poate
rezista în acest întuneric?
Acest strig t de durere din ghearele mor ii caracterizeaz punctul culminant al suferin elor
Mântuitorului nostru. El a fost realmente p r sit! Cu toate c Domnul nostru a putut spune într-o
alt împrejurare: »Nu sunt singur, c ci Tat l este cu Mine« (Ioan 16.32), este indiscutabil
adev rat c Tat l L-a p r sit. Nu lipsa de credin L-a f cut s fie p r sit. Credin a noastr
e ueaz , i atunci noi credem c Dumnezeu ne-a p r sit. Dar credin a Domnului nostru nu S-a
cl tinat nici un moment, c ci de dou ori a strigat: »Dumnezeul Meu«. Ce ancor puternic ,
dubl , a acestei credin e, care nu cunoa te nici o ov ial ! Domnul pare c vrea s spun : »Cu
toate c Tu, Tat , M-ai p r sit, Eu nu renun la Tine.« Credin a triumf . Nu este nici un indiciu
c inima Domnului nostru S-a cl tinat cu privire la Dumnezeul cel viu. i totu i, cu toate c
credin a Lui era tare, El sim ea c Dumnezeu I-a retras p rt ia Lui aduc toare de mângâiere; El
tremura sub aceast constatare îngrozitoare.
Nu era un delir pricinuit de sl biciunea trupului, nu era un delir din cauza febrei mari, a
dezn dejdii sau a mor ii care se apropia. Duhul Lui a fost limpede pân în ultimele clipe. Cu
toate c a fost în dureri, a pierdut sânge, a fost batjocorit, însetat, p r sit de oameni, El nu a
descurajat. Nu s-a auzit din gura Lui nici o plângere cu privire la cruce, cuie i batjocuri. În
evanghelii ni se relateaz numai despre un strig t al lui Isus provocat de sl biciune: »Mi-e sete!«
(Ioan 19.28). El a purtat în t cere toate torturile f cute corpului S u. Îns atunci când a fost
p r sit de Dumnezeu, a izbucnit în strig t: »Lama Sabactani!« Singura Sa plângere era cu privire
la Dumnezeul S u. Nu »De ce M-a p r sit Petru?«, nu »De ce M-a tr dat Iuda?« Aceasta L-a
întristat foarte mult, dar nu era durerea Lui cea mai mare. Abia lovitura aceasta L-a f cut s
scoat strig tul: »Dumnezeu Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?« Nu era o fantom a
nop ii, pe care El o deplângea, ci realitatea p r sirii de c tre Dumnezeu.
Aceast p r sire este ceva deosebit. Nu este felul lui Dumnezeu, ca s - i p r seasc copiii sau
robii S i. Cei sfin i simt apropierea lui Dumnezeu, atunci când mor în mare sl biciune sau în
dureri mari. De aceea ei sunt impulsiona i s cânte: »Chiar dac a umbla prin valea umbrei
mor ii, nu m tem de nici un r u; pentru c Tu e ti cu mine; toiagul T u i nuiaua Ta m
mângâie« (Psalmul 23.4). Sfin ii care mor au o privire clar pentru Dumnezeul cel viu. tim din
experien c Domnul, chiar dac ocazional pare s fie departe, este totdeauna aproape de
poporul S u, în moarte i în cuptorul de foc al atacurilor.
Nu citim nimic de faptul c Dumnezeu Domnul S-a ar tat celor trei b rba i înainte ca ei s fie
arunca i de Nebucadne ar în cuptorul de foc; dar dup aceea El i-a întâmpinat acolo. Dragii mei,
este voia i dorin a lui Dumnezeu s p streze leg tura cu poporul S u aflat în încercare. i totu i,
El L-a p r sit pe Fiul S u în ceasul de durere. Cât de obi nui i suntem noi s -L vedem pe
Dumnezeu la martorii Lui, atunci când ei se împotrivesc pân la sânge! Cite te în cartea
martirilor! Este totuna, dac studiezi istoria prigonirilor din trecut sau pe cea a celor din prezent,
toate aceste întâmpl ri i experien e stau în lumina str lucitoare a descoperirii prezen ei
Domnului la martorii S i.
A uitat Dumnezeu Domnul vreodat s ajute pe unul din martirii afla i pe rug? A uitat El
vreunul din martorii S i afla i pe e afod? Biserica a confirmat mereu c , chiar dac Domnul a
permis ca cei sfin i s sufere în trup, El i-a ajutat totu i în chip divin duhului lor, a a c ei au
biruit în chip str lucitor, iar suferin ele lor le-au suportat ca pe ni te atacuri u oare. În fl c rile
rugului nu a fost nici unul înconjurat de trandafiri, dar v paia focului s-a transformat într-un car
de triumf. Sabia este ascu it , moartea este amar , dar dragostea pentru Hristos este dulce, iar
moartea de martir înseamn slav . Nu, nu este felul lui Dumnezeu s p r seasc pe lupt torii Lui
i nici s lase singur pe cel mai neînsemnat copil al S u, atunci când se afl în ceasul de
încercare.
P r sirea Domnului nostru este unic . L-a l sat Tat l S u cândva singur? Nu este în evanghelii
un alt exemplu din care s rezulte c Fiul S-a plâns, c Tat l S u L-a p r sit? Nu! Dimpotriv :
» tiam c totdeauna M ascul i« (Ioan 11.42). El a tr it permanent în strâns leg tur cu
Dumnezeu. P rt ia Sa cu Tat l a fost totdeauna clar i adev rat . Dar acum, pentru prima dat ,
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El striga: »Pentru ce M-ai p r sit?« Aceasta ne atrage aten ia. Este o enigm pe care numai
indiciul spre dragostea i d ruirea Sa pentru noi o poate dezlega. Atunci când Hristos a înf ptuit
planul S u de dragoste, când a trebuit s treac prin aceast suferin , s-a desprins aceast
plângere cu privire la p r sirea de c tre Dumnezeu.
P r sirea a fost îngrozitoare. Cine poate spune ce înseamn s fii p r sit de Dumnezeu? Noi
cunoa tem numai p r siri par iale i trec toare, ca s ne putem da seama ce înseamn aceasta.
Dumnezeu nu ne-a l sat niciodat complet singuri, c ci El spune categoric: »Nu te voi l sa, nici
nu te voi p r si« (Iosua 1.5; compar cu Evrei 13.5). Câteodat avem sentimentul c El ne-a
alungat de la El. Noi strig m: »Este o pustie unde vrea El s -L g sim!« Ne lipse te lumina
deplin a dragostei Sale. Aceste tr iri ne dau o imagine slab a ceea ce a sim it Mântuitorul
nostru, atunci când a fost p r sit de Dumnezeu. Gândirea Domnului nostru a fost umbrit , lipsea
orice gând aduc tor de bucurie. Era ora în care El, potrivit unui vechi cuvânt profetic, foarte
con tient trebuia s fie purt torul tuturor p catelor noastre: »Va lua asupra Lui povara
nelegiuirilor lor « (Isaia 53.11). Prin aceasta s-a adeverit: »Pe Cel ce n-a cunoscut nici un p cat,
El L-a f cut p cat pentru noi« (1 Corinteni 5.21). Petru exprim aceasta în felul urm tor: »El a
purtat p catele noastre în trupul S u pe lemn« (1 Petru 2.24). P cat, p cat, p cat – pretutindeni în
jurul lui Hristos! El Însu i era f r p cat, dar Dumnezeu a pus asupra Lui p catele noastre. El nu
L-a înt rit din cer i nu a pus ulei i vin pe r nile Lui. Fiul a trebuit s Se apropie de Dumnezeu
în statura smerit de Miel al lui Dumnezeu, care a luat p catele lumii ca s le îndep rteze. Sub
povara p catelor a trebuit cât pe-aici s Se pr bu easc i s vad cum fa a sfânt a lui
Dumnezeu, care ur te p catul, Se întoarce de la El.
De data aceasta, Tat l S u nu S-a declarat public de partea Lui. În anumite alte ocazii s-a auzit
o voce din cer: »Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi g sesc pl cerea« (Matei 3.17). Acum
îns , când o astfel de m rturie era absolut necesar , domnea o t cere absolut . L-au pironit pe
cruce ca pe unul care era blestemat. C ci »Hristos ne-a r scump rat din blestemul Legii,
f cându-Se blestem pentru noi, fiindc este scris „Blestemat este oricine este atârnat pe lemn“«
(Galateni 3.13). i Domnul Dumnezeul S u nu I-a purtat de grij . Dac ar fi fost voia Tat lui, Iar fi putut trimite dou sprezece legiuni de îngeri. Dar nici m car un înger nu a ap rut, atunci
când El a p r sit gr dina Getsimani. Dispre uitorii Lui puteau s -L scuipe nestingheri i în fa .
Nici un serafim nu a fost acolo, ca s r zbune fapta îngrozitoare. Ei au putut s -L lege i s -L
scuipe. Nici un reprezentant al o tirii cerului nu a intervenit, ca s protejeze spatele lui Hristos de
loviturile biciului. Au putut s -L bat în cuie pe cruce, s -L înal e împreun cu crucea i s -L
batjocoreasc . Nici o ceat a duhurilor slujitoare nu s-a gr bit s vin , ca s împr tie mul imea
g l gioas i s -L elibereze pe Prin ul vie ii. Nu, a fost realmente p r sit, »pedepsit, lovit de
Dumnezeu i smerit« (Isaia 53.4), dat în mâinile oamenilor cruzi, care f r nici o re inere I-au
produs cele mai amare dureri. Pe drept a strigat: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce
M-ai p r sit?«
Dar aceasta nu era totul. Dumnezeu a f cut s sece acel izvor sfânt al p rt iei pline de pace i
al comuniunii intime, care a înso it tot timpul pe Fiul pe parcursul vie ii Sale pe p mânt pân în
momentul acesta. Nu a zis El: »Iat , vine ceasul, i a i venit, când ve i fi risipi i fiecare la ale
lui; i pe Mine M ve i l sa singur; dar nu sunt singur, c ci Tat l este cu Mine« (Ioan 16.32)?
Aceasta era mângâierea Sa permanent . Dar toate mângâierile care au venit din acest izvor au
secat. Duhul divin nu mai era de partea duhului omenesc. Nici o mângâiere de dragoste nu mai
venea în inima Sa din partea Tat lui. Judec torul divin nu mai putea d rui nici o afec iune
Aceluia care reprezenta interesele p c to ilor înaintea judec ii. Dar cum am spus deja, credin a
nu L-a p r sit pe Domnul nostru, c ci a zis: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu!« Îns inima Sa
nu mai sim ea nici un sprijin, iar nici o mângâiere nu-I înviora Duhul.
Un comentator a spus c Isus nu a sim it mânia lui Dumnezeu, ci El a suferit numai din cauza
întreruperii p rt iei cu Dumnezeu. Ce diferen este între acestea? Dac Dumnezeu re ine
c ldura sau dac împr tie r ceala, este totuna. Fiul nu a mai primit nici o afec iune. Nu I-a mai
fost permis s simt apropierea lui Dumnezeu – pentru duhul S u sensibil aceasta a însemnat cea
mai mare durere.
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Un sfânt a relatat odat c în necazul s u a primit de la Dumnezeu »ce avea nevoie, dar nici o
afec iune«. Domnul nostru a fost lipsit de aceasta din urm . Lui I-a lipsit lumina care lumineaz
via a i o face demn de a fi tr it . Cine tie ce înseamn s pierzi siguran a prezen ei dragostei
lui Dumnezeu, acela poate s priceap întru câtva suferin a i durerea Mântuitorului, care S-a
sim it p r sit de Dumnezeul S u. Când i se surp temelia, ce mai poate face cel neprih nit?
Dragostea Tat lui a fost pentru Domnul nostru temelia a tot ce a f cut El. Dac ea s-a pierdut,
atunci s-a pierdut totul. Nu a mai r mas nimic – în El, în jurul Lui i deasupra Lui - , când
Dumnezeul Lui, Dumnezeul în care avea toat încrederea, S-a întors de la El. Da, Dumnezeu L-a
p r sit pe Mântuitorul nostru.
S fii p r sit de Dumnezeu a fost pentru Isus un izvor de fric într-o m sur cu mult mai mare
decât ar fi pentru noi. »Cum«, întrebi tu, »este posibil a a ceva?« R spunsul meu este:
»Deoarece El era în chip des vâr it sfânt«. O ruptur între Fiul, care era în chip des vâr it sfânt,
i Dumnezeul, Cel de trei ori sfânt, era în cel mai înalt grad ceva str in, anormal, de neîn eles,
dureros. Dac aceia dintre noi, care nu au pace cu Dumnezeu, ar cunoa te starea lor, atunci s-ar
cutremura de fric . Dac voi, cei care nu a i primit iertarea, a i ti unde v afla i în acest moment
i cine sunte i voi în ochii lui Dumnezeu, nu a i mai îndr zni s zâmbi i pân nu v ve i împ ca
cu Dumnezeu. Vai! Am devenit insensibili i împietri i prin în el ciunea p catului i de aceea nu
cunoa tem adev rata noastr stare. Domnul nostru îns a suferit nespus de mult din cauza
p r sirii Lui de c tre Dumnezeu, Cel de trei ori sfânt, deoarece El Însu i era în chip des vâr it
sfânt.
Vreau s mai amintesc c Domnul nostru preasl vit a tr it într-o p rt ie neîntrerupt cu
Dumnezeu i din cauza aceasta p r sirea Lui de c tre Dumnezeu a fost pentru El o durere de care
El n-a avut parte pân în acel moment. Pân în acest moment, El n-a tiut ce este întunericul;
toat via a Lui a fost pân în acel moment în lumina deplin a lui Dumnezeu. Copil al lui
Dumnezeu, gânde te-te, dac tu ai fi tr it permanent într-o p rt ie neîntrerupt cu Dumnezeu i
dac fiecare zi ar fi fost o zi în care cerul era pe p mânt, ca s zicem a a, nu ai fi sim it o lovitur
puternic dac deodat ai fi ajuns în întuneric i p r sit? Dac - i po i imagina ce înseamn asta
pentru un om des vâr it, atunci î i po i da seama c pentru Preaiubitul aceasta a fost mult mai
îngrozitor. P rt ia Sa cu Dumnezeu a fost mult mai des vâr it decât a noastr , i ea nu a suferit
niciodat vreo întrerupere. P rt ia Lui cu Tat l a fost a a de înalt , a a de adânc i a a de
cuprinz toare cum nu exist o alta – ce a însemnat pentru El s-o piard ? Noi pierdem numai
câteva pic turi, atunci când c dem din experien a fericit a p rt iei cu cerul, i totu i aceast
pierdere este mortal pentru noi. Dar pentru Domnul nostru Isus Hristos era ca i o mare uscat –
m refer la marea de p rt ie cu Dumnezeul nesfâr it.
Nu uita c pentru El desp r irea de Dumnezeu a însemnat o catastrof . El a fost des vâr it în
orice privin , iar în orice detaliu S-a bazat în mod des vâr it pe p rt ia cu Dumnezeu. Un om
p c tos este total dependent de Dumnezeu, dar el nu tie aceasta. De aceea el nu simte foamea i
setea dup Dumnezeu, care îl cuprinde pe un om des vâr it, atunci când acesta este adus în
p rt ia cu Dumnezeu. Deoarece el este des vâr it, nu mai exist nici o alt alternativ pentru cel
sfânt: ori el tr ie te în p rt ie cu Dumnezeu, ori este f r nici o speran pierdut.
Imagineaz - i un înger care s-a r t cit, un serafim care L-a pierdut pe Dumnezeul s u.
Presupune c el este absolut sfânt i totu i nu este în stare s -L reg seasc pe Dumnezeul s u. Nu
pot s descriu aceast stare, poate Milton este în stare s fac aceasta. (John Milton, poet englez,
1608-1674, a descris c derea în p cat în lucrarea literar »Paradisul pierdut«).
Serafimul este f r p cat i plin de încredere i totu i el st sub sentimentul cople itor c
Dumnezeu este departe de el. El a fost alungat în neant – într-o regiune de neimaginat aflat
înapoia lui Dumnezeu. Parc aud plânsul i bocetul acestui înger: »Dumnezeul meu, Dumnezeul
meu, unde e ti?« Ce durere pentru un fiu al luminii!
Aici îns avem plângerea unei Fiin e care a fost cu mult mai mult în stare s aib p rt ie cu
Dumnezeu. Cu cât a fost mai capabil s primeasc dragostea Tat lui, cu atât mai mult o dorea
acum când era în durere. Ca Fiu, El este mult mai apt pentru p rt ia cu Dumnezeu decât oricare
alt înger slujitor. Acum, când Dumnezeu L-a p r sit, dorin a Sa este mult mai mare, iar durerile
sunt mult mai amare.
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Inima i fiin a Domnului nostru erau a a de minunat concepute moral i spiritual, a a de
ginga e, de sensibile, c a nu-L avea pe Dumnezeu însemna pentru El o durere foarte mare.
Accept ce spune textul, c El a suportat p r sirea, i totu i am impresia c El nu a putut s-o
suporte. Nu pot s m exprim altfel, decât în acest mod contradictoriu. Este imposibil pentru
mine s fii f r Dumnezeu. El S-a pus de bun voie la dispozi ie pentru aceasta, ca Dumnezeu s L p r seasc – nu a fost o alt alternativ pentru El, ca Loc iitor al p c to ilor -, dar dup trei ore
de t cere, situa ia a devenit insuportabil pentru natura Lui curat i sfânt ; dup ce a suferit trei
ore, a scos acest strig t: »Pentru ce M-ai p r sit?« Nu S-a plâns de suferin e, dar El nu mai putea
suporta cauza care a dat na tere la suferin e. Încercarea trebuia s aib un sfâr it, a a se p rea, nu
din cauza suferin elor, ci din cauza ocului moral. Oroarea fa de p cat Îl cuprindea înc o dat .
Ea Îl mai cuprinsese înainte de a începe suferin ele, atunci când a strigat: »Tat , dac este
posibil, dep rteaz de la Mine paharul acesta! Totu i nu cum voiesc Eu, ci cum voie ti Tu«
(Matei 26.39). »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?« Prin aceasta se
exprim groaza i uimirea sfin eniei lui Hristos în suferin ele pe care le-a îndurat ca Loc iitor al
oamenilor p c to i.
A a este, prietenii mei! Am dat tot ce am putut, dar mi se pare c sunt ca un copil mic, care
vorbe te despre lucruri pe care absolut deloc nu le în elege. P r sim acum tema referitoare la
p r sirea realmente a Domnului nostru Isus pe cruce de c tre Dumnezeul S u.

Ajungem la întrebarea, de ce a suferit El
Fii foarte atent la acest strig t: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?«
Este frica, lupta nemiloas cu moartea, care L-a f cut s strige a a, dar este lupta cu moartea a
unui suflet divin, c ci numai El putea s-o exprime în felul acesta. S înv m din aceasta! Acest
strig t descinde din Biblie. În durerile Sale cele mai amare, Domnul nostru Se adreseaz Bibliei,
ca acolo s g seasc o expresie potrivit . Nu se arat prin aceasta dragostea Domnului nostru
fa de Cartea Sfânt ? Este vorba de prima fraz din Psalmul 22. Îmi doresc, ca noi s avem o
astfel de dragoste fa de Cuvântul inspirat, ca nu numai s cânt m despre el, ci s putem i
plânge.
Plângerea Domnului nostru Se adreseaz lui Dumnezeu. Cei sfin i, în frica lor, se adreseaz
mâinii care îi love te. Strig tul de durere al Mântuitorului nu se îndreapt împotriva lui
Dumnezeu, ci c tre Dumnezeu. »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu!« El face o încercare dubl ,
ca s Se apropie de Dumnezeu. Prin aceasta se arat filia iunea adev rat . Copilul aflat în
întuneric Îl strig pe Tat l S u: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu!« Ambele, Biblia i
rug ciunea, au avut o valoare deosebit pentru Isus, chiar i în lupta cu moartea.
Da, este un strig t al credin ei. Cu toate c spune: »Pentru ce M-ai p r sit?«, mai întâi spune de
dou ori: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu!« În cuvântul »Meu« este cuprins momentul
însu irii, dar venera ia i smerenia sunt exprimate prin cuvântul »Dumnezeu«. »Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu« înseamn : Tu r mâi totdeauna Dumnezeu pentru Mine, iar Eu sunt pentru
Tine f ptura Ta smerit . Eu nu M cert cu Tine. Tu ai absolut dreptate, c ci Tu e ti Dumnezeul
Meu. Tu po i face ce vrei, iar Eu M supun suveranit ii Tale sfinte. S rut mâna care M love te
i din toat inima strig: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu!« Dac î i vei pierde mintea din
cauza durerilor, atunci adu- i aminte de Biblia ta! Dac gândurile î i r t cesc, atunci îndreapt -le
spre tronul harului! Dac inima i trupul t u e ueaz , atunci ine-te strâns de credin i strig :
»Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu!«
S cercet m mai am nun it întrebarea. La prima vedere o consider o întrebare a dezn dejdii,
deviat de la perpendicularitate, nu total al turi, dar prea teoretic i de aceea ne la locul ei.
»Pentru ce M-ai p r sit?« - N-a tiut Isus oare? Nu I-a fost oare cunoscut motivul pentru ce a
fost p r sit? Cu certitudine, El a tiut. Dar deoarece El a fost Om, lovit, zdrobit, p rea s nu
în eleag cauza durerilor a a de mari. Trebuia s fie p r sit, dar exista o explica ie plauzibil
pentru astfel de dureri? Paharul era amar, dar de ce aceast grea pentru ingredientele iritatoare?
Tremur, s nu spun ceea ce nu ar trebui s nu spun. Am spus, i cred, este adev rat: Omul
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durerilor a fost cuprins de o mare groaz . În acest moment, sufletul Omului Isus Hristos a venit
în contact cu dreptatea incoruptibil a lui Dumnezeu. Mijlocitorul între Dumnezeu i om, Omul
Isus Hristos, S-a v zut deodat înaintea sfin eniei lui Dumnezeu, care S-a folosit de toate
mijlocele împotriva p catului omului, pentru care El a intervenit. Dumnezeu a fost pentru El i
cu El, nu exist nici o îndoial în privin a aceasta. Dar în acest moment, Dumnezeu a fost
împotriva Lui i în mod necesar departe de El, potrivit sentimentelor subiective ale lui Isus.
Nu este surprinz tor c sufletul sfânt al lui Hristos a fost cuprins de fiori, atunci când el, cuprins
de dureri, a venit în contact cu dreptatea absolut a lui Dumnezeu, cu toate c Hristos trebuia s
confirme aceast dreptate i s prosl veasc pe D t torul legii? Domnul nostru putea acum s
spun : »Toate talazurile i valurile Tale trec peste Mine« (Psalmul 42.7b). De aceea El a folosit o
vorbire plin de sim minte, care nu se poate analiza cu o logic rece. Durerea are pu in a face cu
regulile gramaticale. Chiar i oamenii evlavio i, care în împrejur ri normale vorbesc disciplinat,
se exprim cu înc p ânare în clipele de mare durere i într-un mod care este în eles numai de cei
care au o ureche plin de compasiune pentru ei. Nu în eleg tot ceea ce are loc aici, iar ceea ce
în eleg nu pot exprima a a cum s-ar cuveni prin cuvinte.
În aceast expresie se cuprinde supunerea i totodat fermitatea, a a cred eu. Domnul nostru nu
S-a dat înapoi. Întrebarea înseamn deplasare înainte. Când cineva renun la ceva, acela nu- i
mai bate capul cu privire la acel lucru. Domnul nostru îns nu S-a rugat ca p r sirea Lui s se
termine mai repede. Pe El L-a preocupat în elegerea acestui fapt. El nu S-a dat speriat înapoi, ci
S-a predat tot mai mult lui Dumnezeu, folosind cuvintele »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu!«
În timp ce a c utat s în eleag frica, pe care a vrut s-o suporte pân la sfâr it, S-a prins de
Dumnezeu. L-a preocupat motivul care L-a f cut s ajung în aceast stare i care L-a înso it
pîn la sfâr it. O supunere adânc i o hot râre tare, care plac lui Dumnezeu, aceasta g sesc eu în
strig tul Domnului nostru.
Oare nu uimirea i mirarea L-au f cut pe Domnul nostru s strige a a, atunci când El »a fost
f cut p cat pentru noi« (2 Corinteni 5.21)? Pentru o Fiin a a de sfânt i curat trebuia s fie o
experien cu totul deosebit faptul de a fi f cut jertf pentru p cat. P catul a fost pus pe El, i El
a fost tratat ca i cum El ar fi fost vinovat, cu toate c El personal n-a p c tuit niciodat . O
groaz mare a umplut sufletul Lui, acum când El a fost ca unul care S-a r zvr tit împotriva lui
Dumnezeu, Cel de trei ori sfânt. Nedreptatea p catului I-a rupt inima, iar El a strigat plin de
groaz : »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?« «De ce tocmai Eu trebuie
s suport consecin ele îngrozitoare ale unei comport ri pe care Eu Însumi o detest foarte mult?«
Nu arat aceasta ceva despre o hot râre ve nic , despre un izvor ascuns de bucurie? Acest
»pentru ce« este ca o linie de argint pe orizontul întunecat, iar Domnul nostru privea într-acolo
plin de dorin . El tia c p r sirea Lui era necesar , ca astfel cei vinova i s fie mântui i, de
aceea i-a a intit privirea spre aceast mântuire, ca astfel s Se mângâie. El nu a fost p r sit f r
rost, nu f r o inten ie, care avea o valoare deosebit . elul p r sirii Lui era a a de pre ios pentru
inima Lui, încât El a luat asupra Lui r ul, cu toate c aceasta însemna moartea pentru El. El S-a
inut strâns de acest »pentru ce« i prin ferestruica cea mai mic a p truns lumina cereasc în
via a Lui întunecat .
»Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?« În mod sigur, Domnul nostru a
rostit acest »pentru ce«, pentru ca noi s lu m seama la el. El vrea ca noi s tim de ce i pentru
ce a suferit El. El vrea ca noi s recunoa tem clar motivul plin de har al r bd rii Sale i al
persever rii Sale pân la sfâr it. Preocup -te cu suferin ele felurite ale Domnului nostru, dar nu
trece cu vederea motiva ia lor. Chiar dac nu în elegi totdeauna cum anumite faze ale suferin elor
lui Hristos slujesc scopului i elului suferin elor în totalitatea lor, crede cu toat puterea c ele
sunt o parte din acel »pentru ce«. Consacr - i toat via a acestei întreb ri amare, dar plin de
binecuvântare: »Pentru ce M-ai p r sit?« Astfel, Mântuitorul a pus aceast întrebare mai pu in
din cauza Lui Însu i, ci mai mult pentru noi, mai pu in din cauza dezn dejdii inimii Sale, ci cu
mult mai mult din cauza n dejdii i a bucuriei care Îl a tepta i care erau pentru El izvoare de
mângâiere în pustia suferin elor.
Gânde te o clip la faptul c Dumnezeu nu putea niciodat s -L p r seasc pe Fiul S u, care a
fost ascult tor în mod absolut, nici în sensul cel mai larg al cuvântului. O dragoste nesecat a
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legat totdeauna pe Dumnezeu de Domnul Isus. Este adev rat: Fiul n scut al Tat lui nu a fost
niciodat mai mult iubit ca în aceste clipe, când a fost ascult tor pîn la moarte, da, moarte pe
cruce. Îns în acest context, noi trebuie s -L vedem pe Dumnezeu ca Judec tor al lumii i pe
Domnul Isus în caracterul S u oficial de garant al leg mântului i jertf pentru p cate.
Judec torul cel mai mare nu poate oferi vreo afec iune Aceluia care îi reprezint pe vinova i.
Dumnezeu detest p catul. Chiar dac acesta este purtat de Fiul, ca s -l îndep rteze din lume,
p catul ca atare este detestat. Acela care îl poart , nu poate fi într-o p rt ie fericit cu
Dumnezeu. Era o necesitate amar a împ c rii. Îns dragostea Tat lui fa de Fiul S u nu a
încetat niciodat i nici nu s-a mic orat. Rev rsarea ei a trebuit s fie temporal st vilit , dar
izvorul ei nu putea seca nici m car pentru o clip . De aceea te miri de întrebarea: »Pentru ce Mai p r sit?«

Ajungem acum la r spunsul la aceast întrebare
»Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?« Care este rezultatul acestei
suferin e? Care este scopul ei? Domnul nostru putea s - i dea singur r spunsul la întrebare.
Chiar dac , în m sura în care era Om, a fost pentru o clip pus în încurc tur , duhul S u a în eles
curând foarte clar situa ia: »S-a ispr vit!« A a cum am amintit, prin aceasta El în elegea lucrarea
înf ptuit de El în singur tatea Sa în lupta cu moartea. De ce, deci, L-a p r sit Dumnezeu pe Fiul
S u? Pentru mine este numai un r spuns: El a luat locul nostru! În Hristos Însu i nu era nici un
motiv, ca Tat l s trebuiasc s -L p r seasc : El a fost des vâr it i via a Lui a fost f r pat .
Dumnezeu nu ac ioneaz niciodat f r s aib un motiv. Deoarece în caracterul i în persoana
Domnului Isus Hristos nu era nici un motiv pentru ca Tat l s -L p r seasc , trebuie s c ut m
cauzele în alt parte. Nu tiu cum r spund al ii la aceast întrebare. Pentru mine nu exist decât
acest r spuns: El a purtat p catele p c to ilor, de aceea a trebuit s fie tratat ca un p c tos, cu
toate c El nu era un p c tos. El a suferit de bun voie, ca i cum El ar fi înf ptuit f r delegile,
ale c ror consecin e au fost puse pe El. P catele noastre i faptul c Hristos le-a luat asupra Sa,
sunt r spunsul la întrebarea: »Pentru ce M-ai p r sit?«
Recunoa tem c ascultarea Sa a fost des vâr it . El a venit în lumea noastr , ca s asculte de
Tat l, i El a fost ascult tor pân la cap t. Ascultarea nu putea merge mai departe decât a mers la
Acela, care S-a sim it p r sit de Dumnezeu i cu toate acestea S-a ag at de El într-o d ruire
sfânt , de neclintit, care a m rturisit înaintea oamenilor care Îi batjocoreau încrederea Sa în
Dumnezeu, care Îi producea acum atâta durere. Se dovedesc sentimente înalte, atunci când strigi:
»Dumnezeul meu, Dumnezeul meu!«, în timp ce pe buze arde întrebarea: »Pentru ce m-ai
p r sit?« Putea ascultarea s fie mai des vâr it ? Nu v d aceast posibilitate. Soldatul de straj
de la poarta ora ului Pompei, care a r mas la postul s u, atunci când cenu a fierbinte c dea, nu a
fost mai credincios ca Acela care cu credincio ie i neclintit S-a inut de Dumnezeu, care Îl
p r sise.
Aceste suferin e ale Domnului nostru erau corespunz toare cerin elor i erau necesare. Nu era
de ajuns dac Domnul nostru ar fi avut numai suferin e trupe ti sau dac ar fi avut numai ispite
suflete ti. El a trebuit s sufere în acest mod deosebit. El a trebuit s Se simt p r sit de
Dumnezeu, c ci aceasta este consecin a inevitabil a p catului. S fii p r sit de Dumnezeu este o
pedeaps care rezult de la sine i nu se poate nicicum evita, atunci când s-a întrerupt rela ia cu
Dumnezeu. Ce este moartea? Care a fost moartea, care l-a amenin at pe Adam? »În ziua în care
vei mânca din el, vei muri« (Geneza 2.17). Înseamn moartea o nimicire total ? A fost Adam
nimicit, atunci când a înc lcat porunca, s nu m nânce din pomul oprit? Sigur, nu, a mai tr it
mul i ani. i totu i, în ziua în care a mâncat din fructul interzis, a murit, începând de atunci fiind
desp r it de Dumnezeu. Desp r irea sufletului de Dumnezeu înseamn moartea spiritual , a a
cum desp r irea sufletului de trup înseamn moartea fizic . De aceea jertfa pentru p cat trebuie
s fie adus la locul desp r irii i s se supun sentin ei mor ii. Prin a ezarea jertfei în starea de
p r sire i sub sentin a mor ii trebuia ca fiecare creatur din lume s recunoasc , c Dumnezeu
nu poate avea nici un fel de p rt ie cu p catul. Dac chiar Cel sfânt, Cel Neprih nit care a
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intervenit pentru cei p c to i, a experimentat ce înseamn s fii p r sit de Dumnezeu, ce sentin
va trebui atunci s loveasc pe cei care sunt realmente p c to i? P catul este public, totdeauna i
în orice situa ie un factor de desp r ire, care chiar i pe Hristos ca purt tor reprezentativ al
p catului l-a pus la distan de Dumnezeu.
Suferin a a fost necesar în aceast form i dintr-un alt motiv. Suferin a din pricina p catului
nu putea fi impus , f r ca jertfa loc iitoare s nu fie p r sit de Dumnezeu, Domnul. Atât timp
cât Dumnezeu ofer omului o afec iune, legea nu-i poate face r u. Cine ocup pozi ia celui
vinovat, nu poate avea aprobarea din partea Marelui Judec tor. Hristos nu a suferit numai din
cauza p catului, ci i pentru p cat. Dac Dumnezeu L-a înviorat i L-a sprijinit, atunci El nu a
suferit pentru p cat. Judec torul nu d nici o pedeaps pentru p cat, atunci când El Îl ajut public
pe Cel lovit. Nu ar fi fost posibil nici o suferin suplinitoare a lui Hristos pentru vina uman ,
dac El S-ar fi bucurat permanent de soarele str lucitor al prezen ei Tat lui. Ca jertf suplinitoare
pentru noi, El a trebuit s strige: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?«
Dragii mei, cât de minunat s-a împlinit Legea lui Dumnezeu, Domnul, în Persoana lui Hristos!
Dac El, ca s - i pream reasc Legea, ar fi spus: »Ace ti oameni mul i au c lcat Legea Mea, de
aceea trebuie nimici i«, atunci Legea ar fi fost ridicat la un rang îngrozitor. Dar în loc de
aceasta, El pare s fi spus: »Aici este Fiul Meu n scut, Eu Însumi în Persoana Lui; El ia asupra
Sa fiin a rebel a creaturilor Mele; El spune “da” la faptul c Eu pun asupra Lui povara
f r delegilor lor i voi aplica dreptul Legii cu privire la El, în timp ce mul i, foarte mul i oameni
ar trebui s fie pedepsi i. Vreau s fie a a!« Dac Isus Î i pleac capul sub lovitura Legii, dac El
se declar smerit de acord ca Tat l s - i întoarc fa a de la El, atunci lumi nenum rate cad într-o
uimire adânc cu privire la sfin enia des vâr it i la dreptatea incoruptibil a D t torului Legii.
Probabil, sunt dep rt ri nelimitate în infinitul crea iei lui Dumnezeu; toate acestea vor în elege
moartea Fiului iubit ca o declara ie de voin a lui Dumnezeu, care niciodat nu va permite s se
glumeasc cu p catul.
Atunci când Fiul S u, înc rcat cu p catele altora, este adus înaintea Lui, atunci El Î i ascunde
fa a de El, tot a a cum ar face atunci când cel vinovat însu i va veni înaintea Lui. Dragostea lui
Dumnezeu nu cunoa te limite i este cople itoare, dar ea nu renun la dreptatea ei absolut , tot
a a cum dreptatea nu va face ca dragostea Sa s fie f r putere. Dumnezeu dispune în chip
des vâr it de toat des vâr irea, i în Isus Hristos o vedem oglindit . Dragii mei, aceasta este o
tem minunat ! O, de a avea o gur vrednic de o astfel de tem ! Dar cine va putea în elege
vreodat aceast logic divin ?
Iara i, dac întreb m: »De ce a trebuit Isus s sufere p r sirea din partea lui Dumnezeu?«,
recunoa tem c Prin ul Mântuirii a fost f cut des vâr it prin suferin e. Domnul nostru a mers
Însu i pe fiecare por iune de drum. S presupunem c Domnul nostru nu ar fi fost p r sit. Atunci
s-ar fi putut întâmpla ca unul din ucenicii Lui s sufere aceasta, f r ca Isus s poat avea
comp timire fa de el. Ucenicul s-ar fi îndreptat spre Conduc torul i Prin ul lui i L-ar fi
întrebat: »Domnul meu, ai tr it Tu vreodat astfel de întuneric?« Isus ar fi trebuit s r spund :
»Nu, nu am fost niciodat în astfel de adâncimi.« Cât de mult l-ar fi lovit aceasta pe cel încercat!
S suporte o suferin necunoscut Domnului, este ceva îngrozitor pentru rob.
Atunci ar fi o ran pentru care lipse te alifia, o durere pentru care nu exist alinare. Mul umiri
fie aduse lui Dumnezeu, nu este a a! » i prin faptul c El Însu i a suferit, în ceea ce a fost ispitit,
poate s ajute pe cei ce sunt ispiti i« (Evrei 2,18). »C ci nu avem un Mare Preot, care s nu aib
mil de sl biciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca i noi, dar f r p cat«
(Evrei 4.15). »El poate fi îng duitor cu cei ne tiutori i r t ci i, fiindc i el este cuprins de
sl biciune« (Evrei 5.2). Ne bucur m, acum i totdeauna, când suntem zdrobi i. Ne sus ine
experien a amar a p r sirii Domnului nostru.
Nu putem s încheiem acest capitol, f r s atragem aten ia asupra a trei lucruri.
1. Tu i eu, care credem în Domnul Isus i a tept m mântuirea de la El, vrem s ne sprijinim pe
deplin i cu toat puterea noastr pe Domnul nostru. El va purta toat povara p catelor i a
nevoilor noastre. Din momentul în care aud strig tul lui Isus »Dumnezeul Meu, Dumnezeul
Meu, pentru ce M-ai p r sit?«, din acel moment nu mai aud acuz rile amare. tiu c am meritat
judecata lui Dumnezeu i locul cel mai de jos din iad, dar nu m mai tem. El nu m va p r si
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niciodat , c ci El L-a p r sit pe Fiul S u din pricina mea. Eu nu va mai trebui s suport
consecin ele p catelor mele, c ci Isus le-a purtat din bel ug în locul meu; da, El a suferit atât de
mult, încât a trebuit s strige: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?«
P c tosul este în siguran înapoia acestui zid de ap rare al Loc iitorului. Aceast cetate din
stânc ofer protec ie tuturor acelora care cred. Ei se pot odihni în siguran în interiorul ei.
Stânca s-a deschis pentru mine. Eu m ascund în cr p turile ei. Nu m poate ajunge nici o
nenorocire. Tu ai o împ care deplin , o jertf m rea ; cerin ele Legii au fost îndeplinite în chip
des vâr it. De aceea ave i pace, voi cei care v-a i pus încrederea în Isus.
2. Dac vom avea vreodat impresia c Dumnezeu ne-a p r sit, atunci s înv m de la Domnul
nostru cum s ne comport m corect. Dac Dumnezeu te-a p r sit (a a cum crezi tu), atunci nu
închide Biblia, ci deschide-o, a a cum a f cut Isus, i prime te cuvântul care te ajut . Dac
Dumnezeu te-a p r sit (a a cum crezi tu), atunci nu înceta s te rogi, ci roag -te, a a cum a f cut
Isus, i roag -te mai aprins ca mai înainte. Dac crezi c Dumnezeu te-a p r sit, atunci nu înceta
s te încrezi în El, ci strig , a a cum a f cut Isus: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu!« F -o
mereu! Dac pân în momentul acesta ai aruncat numai o ancor , ca s - i ancorezi corabia,
arunc acum dou ancore i dubleaz - i credin a. Dac nu mai po i numi pe Dumnezeu ca
»Tat «, a a cum Î i dore te Hristos, atunci nume te-L »Dumnezeul« t u. D cuvântului »meu«
un fundament: »Dumnezeul meu!« Nu renun a la credin . ine-te strâns de Isus. Pune totul pe o
carte: scufund -te ori înoat !
Dac m voi pierde, atunci s m pierd la picioarele crucii. Dac niciodat nu voi vedea pe fa a
lui Dumnezeu semnul de aprobare, eu sunt totu i hot rât s cred, c El va fi credincios fa de
Fiul S u i nu va rupe leg mântul S u, care a fost pecetluit cu jur mânt i sânge. Cine crede în
Isus, are via a ve nic ; eu m in strâns de aceasta, ca i melcul de stânc . Exist numai o singur
poart spre cer. Dac nu am voie s intru pe ea, vreau totu i s m in strâns de stâlpii ei. Ce
vorbesc eu? Eu voi intra pe poart , c ci aceast poart nu a fost niciodat închis pentru oamenii
care au primit pe Isus. Isus a spus: »Cine vine la Mine nu-l voi izgoni afar « (Ioan 6.37).
3. S urâm p catul care a adus o astfel de durere asupra Domnului nostru iubit. Ce lucru
blestemat este p catul, care L-a lovit pe Domnul nostru pe cruce! Te amuzi tu de aceasta? Î i faci
o sear frumoas , poposind lâng o imita ie a suferin elor Domnului nostru? Savurezi p catul ca
pe o buc ic de zah r care se tope te pe limb , iar apoi duminic diminea a mergi în casa lui
Dumnezeu ca s -L adori pe Dumnezeu? Vizitezi slujba divin cu p catul în piept? Tu iube ti
p catul i îl cocolo e ti! Dac a avea un frate, care a fost omorât, a putea s m bucur de cu itul
care este înc p tat cu sângele lui? M-a putea împrieteni cu uciga ul lui, mi-a putea permite
intimit i zilnice cu asasinul care a înfipt pumnalul în inima fratelui meu? Atunci m voi face
complice asasinatului! P catul L-a omorât pe Hristos; vrei tu s fii prietenul p catului? P catul a
str puns inima lui Dumnezeu devenit om; po i tu s -l iube ti? O, de s-ar deschide o pr pastie a a
de adânc ca i suferin a lui Hristos pe cruce, ca s pot arunca în adâncime pumnalul p catului,
de unde s nu-l mai poat lua nimeni! La o parte, p catule! Tu ai fost alungat din inima în care
domne te Hristos! La o parte, c ci tu ai adus pe Domnul meu pe cruce! Tu ai f cut ca El s
strige: »Pentru ce M-ai p r sit?« Iubite cititor, dac ai cunoa te dragostea lui Hristos, ai jura c
nu vei mai deschide p catului casa i inima ta. F -o! Atunci voi fi mul umit. Domnul s te
binecuvinteze! Hristos, Cel care a suferit pentru tine, s te binecuvinteze! Din întunericul Lui s i str luceasc lumina! Amin.
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