Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
Capitolul 11
»Tat l M iube te, pentru c Îmi dau via a, ca iar i s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau
Eu de la Mine. Am putere s-o dau, i am putere s-o iau iar i; aceasta este porunca, pe care am
primit-o de la Tat l Meu.« Ioan 10, 17-18

Ultimele apte cuvinte ale lui Hristos
Ca urmare a chinurilor trupe ti legate de crucificare, lui Hristos I-a venit probabil foarte greu
s vorbeasc în ultimele Lui ore de pe cruce. Scriptura red numai apte cuvinte scurte ale
Mântuitorului, pe care El le-a rostit fiind pe cruce. Fiecare din acestea las s se recunoasc c
Hristos a fost suveran în ceea ce f cea – chiar i în moartea Sa. i fiecare din cuvintele Sale
con ine o bog ie de în elesuri.

O rug minte pentru iertare
În primul rând s-a rugat pentru iertarea celor care Îl chinuiau. Evanghelistul Luca relateaz c
aceste cuvinte au fost rostite la scurt timp dup ce a fost atârnat pe crucea de pe Gogota i în
timp ce solda i tr geau la sor i pentru hainele Lui. El a rugat pe Dumnezeu pentru iertarea lor,
folosind urm toarele cuvinte: »Când au ajuns la locul, numit „C p âna”, L-au r stignit acolo, pe
El i pe f c torii de rele: unul la dreapta i altul la stânga. Isus zicea: „Tat , iart -i, c ci nu tiu ce
fac!”« (Luca 23, 33-34).
J. C. Ryle scrie: »Domnul nostru a rostit probabil aceste cuvinte în momentul când I se b teau
cuiele, respectiv când crucea a fost ridicat . Vrem s atragem aten ia, c lucrarea de mijlocire a
Marelui Mare Preot a început în momentul când sângele jertfei a început s curg .« În timp ce
al ii Îl batjocoreau – da, când râsetele de batjocur i de dispre au atins punctul culminant -,
Hristos a reac ionat cu totul altfel, decât ar fi f cut-o cei mai mul i oameni. Înloc s amenin e pe
du manii Lui, s se r zbune sau s -i blast me, El S-a rugat lui Dumnezeu pentru ei.
A a cum am v zut în multe detalii legate de moartea lui Isus, prin aceast interven ie de preot
pentru uciga ii Lui s-a împlinit o profe ie din Vechiul Testament: » ... S-a dat pe Sine Însu i la
moarte i a fost pus în num rul celor f r de lege ... a purtat p catele multora i S-a rugat pentru
cei vinova i« (Isaia 53, 12). Toat însemn tatea mor ii de pe cruce se poate sintetiza în acest act
al rug ciunii de mijlocire: »Dumnezeu, într-adev r, n-a trimis pe Fiul S u în lume ca s judece
lumea, ci ca lumea s fie mântuit prin El« (Ioan 3, 17). Desigur, ficare muritor ar fi avut în
aceste momente dorin a s blast me i s insulte pe uciga ii lui. S-ar putea na te gândul, c
Dumnezeu devenit om ar fi putut s exercite deodat sub o form oarecare judecata divin
împotriva acestori oameni r i. Dar Hristos venise s fac o lucrare de har. El a murit, ca s
pl teasc iertarea p catelor. Chiar i în punctul culminant al luptei Sale cu moartea, îndurarea Îi
umplea inima.
Expresia »c ci nu tiu ce fac« nu arat nicidecum c ei nu erau con tien i de comportarea lor
p c toas . Ne tiin a nu scuz niciodat p catul. Acestor oameni le era cunoscut faptul c ei se
comportau în chip p c tos. Cei mai mul i au fost pe deplin con tien i de faptul c f ceau fapte
rele. Pilat însu i a declarat pe Isus ca fiind nevinovat. Membrii sfatului au tiut foarte bine c nu
puteau s aduc o acuzare îndrept it împotriva Lui. Cu toate c solda ii i mul imea poporului
putea s recunoasc u or c se f cea o mare nedreptate, luau parte cu bucurie sarcastic la cele ce
aveau loc. Mul i dintre batjocoritorii curio i de la Golgota au tr it momentele când Isus înv a i
f cea minuni. Probabil c în inimile lor nu credeau c El merit s moar în felul acesta.
Ignoran a lor nu era de scuzat i nu îi declara nevinova i pentru comportarea lor.
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Ei nu au în eles îns dimensiunea uria a crimei lor. Erau orbi fa de realitatea, c ei
crucificau pe Fiul lui Dumnezeu. Erau insensibili din punct de vedere spiritual, deoarece au iubit
mai mult întunericul decât lumina. De aceea nu au recunoscut, c Acela, pe care ei Îl omorau, era
Lumina lumii. »C ci dac ar fi cunoscut-o (adic , în elepciunea lui Dumnezeu), n-ar fi r stignit
pe Domnul slavei« (1 Corinteni 2, 8).
Unde se g se te împlinirea rug ciunii lui Isus? În numeroase ocazii. Prima împlinire a avut loc
la poc in a criminalului care atârna pe cruce al turi de Isus (Luca 23, 40-43). O alta a avut loc
imediat dup aceea, când un suta s-a convertit – unul din militarii care au crucificat pe Isus
(versetul 47). Alte împliniri au avut loc în s pt mânile i lunile care au urmat - în mod deosebit
la Rusalii -, când o mul ime mare de oameni din Ierusalim au crezut în Hristos. F r îndoial
mul i dintre ei au fost printre aceia care cereau cu voce tare moartea lui Isus i Îl batjocoreau,
când st teau în jurul crucii. Ni se spune, de exemplu în Faptele Apostolilor 6,7, c un num r
mare de preo i de la Templu au declarat mai târziu pe Isus ca Domn al lor.
Este important s se în eleag c rug mintea lui Isus pentru iertarea uciga ilor Lui nu era legat
de iertarea imediat i necondi ionat a tuturor celor care au contribuit la crucificarea Lui. El a
mijlocit mai degrab pentru aceia care se vor c i i se vor îndrepta spre El, ca Domn i
Mântuitor. El S-a rugat, ca Dumnezeu s nu le pun la socoteal moartea Fiului S u Preaiubit,
dac în cele din urm vor recunoa te dimensiunea uria a faptelor lor i vor implora pe Tat l
ceresc pentru iertarea p catelor lor. Iertarea divin nu va fi niciodat acordat oamenilor care
st ruiesc în necredin i p cat. Acelora care au persistat în ura lor fa de Isus, prin rug ciunea
lui Isus nu le-a fost dat nicidecum iertarea automat a crimei lor. Dar aceia care s-au poc it i au
c utat iertarea, a a cum a fost suta ul, tâlharul de pe cruce, precum mai târziu preo ii i unii din
popor, vor avea parte de harul nespus de mare, deoarece Hristos S-a rugat pentru ei. Aceasta era
valabil pentru to i cei care Îl vor primi.
Rug ciunea a fost un semn al harului oferit tuturor celor implica i. El S-a rugat cu voce tare
pentru ei (compar cu Ioan 11, 42). P catul lor era a a de groaznic, c cei mai mul i ar fi fost de
p rere c au înf ptuit un p cat care nu se poate ierta, dac nu ar fi fost martori care au auzit
efectiv cum El S-a rugat pentru uciga ii Lui.
Iertarea, pentru care S-a rugat Hristos, este oferit tuturor gratis (Apocalipsa 22, 17). Da,
Dumnezeu dore te s poat ierta pe p c to ii care se poc iesc. (Tat l fiului risipitor
întruchipeaz dorin a lui Dumnezeu de a ierta pe oameni.) El roag fierbinte pe fiecare p c tos
s se împace cu El (2 Corinteni 5, 20; Ezechiel 18, 3-32; Faptele Apostolilor 17, 30). Aceia care
accept aceast rug minte, au parte de iertarea deosebit de mare f g duit de El, f r
contraserviciu din partea lor. i aceast ofert este valabil i pentru aceia care au participat
direct la omorârea lui Isus.

O f g duin

de mântuire

Prin cuvintele rostite de Hristos a doua oar pe cruce se împline te pentru prima dat în chip
minunat rug ciunea Sa pentru iertarea uciga ilor Lui. Ele arat ce d rnicie st la baza acestei
oferte, chiar i atunci când este f cut unuia, de la care nu te a tep i la ceva.
Pe când lupta de moarte pe cruce se prelungea, unul din cei doi criminali, care mai înainte a
batjocorit pe Hristos, a avut parte de schimbarea inimii. Nu ni se relateaz care a fost impulsul
care a dus la aceast schimbare. Probabil criminalul a auzit rug ciunea lui Isus pentru iertare i a
fost mi cat de aceasta, recunoscând c ea este valabil i pentru el. Oricare ar fi fost cauza care a
dus la aceast schimbare, ea prezint o minune m rea .
F r îndoial omul a fost una dintre fiin ele cele mai stricate de pe scena evenimentelor. El i
complicele lui au fost criminali de profesie – b rba i, care aveau ca program al vie ii lor, ca în
postura de ho i i criminali s produc haos. Faptul c cei doi erau r i în totul i aveau un
caracter complet stricat se recunoa te din faptul c ei, de i erau condamna i la moarte, au folosit
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ultimele lor puteri ca s batjocoreasc pe Hristos, a a cum f ceau ceilal i oameni. Este evident c
tiau, c El este nevinovat, c ci t lharul care s-a c it l-a corectat pe complicele lui, zicându-i: »...
Omul acesta n-a f cut nici un r u« (Luca 23, 41). Înainte îns ca acest tâlhar s se c iasc ,
batjocura i dispre ul, pe care le aducea lui Isus, nu cuno teau limite.
Va veni îns momentul când batjocura tâlharului va fi adus la t cere i din t cere va lua
na tere o atitudine de poc in , a a c inima lui se va schimba cu totul. El a privit cu aten ie la
Isus – la Acela care a purtat cu mult r bdare toate acele maltrat ri, f r s insulte sau s
def imeze vreodat pe cei care Îl chinuiau. În acest timp tâlharul a recunoscut treptat c Omul de
pe crucea din mijloc era cu adev rat ceea ce zicea c este. Din schimbarea imediat a atitudinii
lui se recunoa te c el s-a poc it cu adev rat, c ci cuvintele lui de batjocur sau schimbat în
cuvinte de recunoa tere a lui Hristos.
Mai întâi a înfruntat pe complicele lui: »Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care e ti sub aceia i
osând ? Pentru noi este drept, c ci primim r splata cuvenit pentru f r delegile noastre: dar
Omul acesta n-a f cut niciun r u« (versetele 40-41). Prin aceste cuvinte cu judecat a f cut
cunoscut propria vin i a recunoscut c a fost pedepsit pe drept. În afar de aceasta a confirmat
nevinov ia lui Hristos.
Dup aceea s-a îndreptat spre Isus i L-a recunoscut ca Domn: »Doamne, adu- i aminte de
mine, când vei veni în Împ r ia Ta!« (versetul 42).
Dup ce a recunoscut c Isus este Domn i Împ rat, a urmat imediat r spunsul lui Isus – al
doilea din ultimele lui apte cuvinte: »Isus a r spuns: „Adev rat î i spun, c ast zi vei fi cu Mine
în rai”« (versetul 43).
Niciunui p c tos nu i-a fost dat vreodat o asigurare mai clar a mântuirii. Aici a fost luat
cineva, direct i necondi ionat, ca sfânt în Împ r ia Mântuitorului, la care te a teptai cel mai
pu in. Acest exemplu cuprinde una din cele mai mari ilustr ri biblice ale adev rului cu privire la
îndrept irea prin credin . Acest om nu a f cut nimic, prin care putea s - i câ tige mântuirea.
Da, nu a fost absolut deloc în stare s fac ceva merituos. Ca unul aflat în lupta mor ii i care se
zb tea s primeasc aer, nu avea nici o speran s poat dovedi ceva lui Hristos. Dar prin faptul
c a recunoscut c era într-o situa ie lipsit de orice speran , tâlharul a vrut s aib din partea lui
Hristos un semn modest al milei: »Adu- i aminte de mine!«
Tâlharul, ajuns la cap tul puterilor, a avut o ultim rug minte. El implora o dovad modest de
bun voin , pe care nu o merita – a a cum î i d dea seama. În aceasta r sun strig tul de jale al
vame ului. Acesta »nu îndr znea nici ochii s i-i ridice spre cer; ci se b tea în piept i zicea:
„Dumnezeule, ai mil de mine, p c tosul!”« (Luca 18, 13). Dac voia, ca i tâlharul, s
primeasc via a ve nic i s fie primit în Împ r ie, el era dependent de meritele altuia. i totu i,
Isus a oferit în ambele cazuri asigurarea imediat i complet a iert rii depline i a vie ii ve nice.
Acestea sunt exemple clasice, care arat c îndrept irea se ob ine numai pe baza credin ei.
Când Isus a r spuns tâlharului muribund, i-a dat f g duin a neîngr dit a iert rii depline, care
acoperea orice fapt rea a vie ii lui. El nu trebuia s fac nici o isp ire pentru p catele lui, nici
un fel de m t nii, nici un fel de ritualuri. Nu era destinat nici purgatoriului. Dac ar exista un
astfel de loc i dac înv tura despre purgatoriu, care se r spânde te împreun cu credin a întrun astfel de loc, ar fi adev rat , atunci acest om ar fi trebuit s petreac un timp îndelungat acolo.
Dar în loc de aceasta, el a ob inut imediat iertarea deplin i f r plat : »Ast zi vei fi cu Mine în
Paradis.«
Hristos nu i-a spus mai mult. Dar aceasta era tot ce era necesar s aud tâlharul. Cu toate c el
mai suferea înc dureri corporale de nedescris, starea plin de nevoi a sufletului s u a fost
înl turat . Pentru prima dat în via a lui a fost eliberat de povara p catelor sale. Salvatorul de
lâng el a purtat în locul lui aceste p cate. i tâlharul purta acum haina deplinei îndrept iri a lui
Hristos. În curând vor fi împreun în Paradis. Tâlharul se putea baza pe cuvintele lui Hristos.
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O m sur de îngrijire a mamei Sale
Sub crucea lui Hristos st teau nu numai du manii Lui. Când în acea diminea s-a r spândit în
Ierusalim tirea c Hristos a fost prins i a fost condamnat la moarte de c tre marele sfat, au venit
unii din aceia care Îl iubeau mult, ca s fie aproape de El. Evanghelistul Ioan descrie cele
întâmplate în felul urm tor (capitolul 19 versetul 25): »Lâng crucea lui Isus st tea mama Lui i
sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, i Maria Magdalena.« Unii comentatori sunt de p rere
c Ioan aminte te numai trei femei i c »sora mamei Lui« este identic cu »Maria, nevasta lui
Clopa«. Aceasta ar însemna îns c cele dou surori ar avea ambele numele Maria – o situa ie
care este foarte pu in probabil . Se pare c evanghelistul Ioan vrea s spun , c acolo erau trei
femei cu numele Maria (mama lui Isus, so ia lui Clopa i Maria Magdalena), precum i o a patra
femeie (sora Mariei). Cu toate c numele ei nu este redat, s-ar putea s fi fost Salome, mama lui
Iacov i a lui Ioan. Ioan las s se recunoasc în versetul 26, c i el era de fa , folosindu-se de
denumirea, pe care o întâlnim în evanghelia sa - »ucenicul, pe care-l iubea Isus« (compar cu
Ioan 21, 20-24).
Faptul c ei trebuiau s vad moartea lui Isus, a fost desigur un chin mare pentru cei apropia i
ai Lui. Dar pentru nimeni durerea nu a fost mai mare decât pentru Maria, mama Lui dup trup.
Cu mul i ani înainte, b trânul preot Simeon i-a zis dup na terea Lui: »Iat , Copilul acesta este
rânduit spre pr bu irea i ridicarea multora în Israel, i s fie un semn, care va stârni împotrivire.
Chiar sufletul t u va fi str puns de o sabie, ca s se descopere gândurile multor inimi« (Luca 2,
34-35). Sabia despre care a vorbit Simeon str pungea acum inima ei, când vedea cum Întâiul ei
n scut murea.
Ea L-a crescut de mic. Ea tia mai bine decât to i ceilal i, c El a fost des vâr it în toate
privin ele. i cu toate acestea trebuia s vad cum o mul ime de oameni aduceau mari batjocuri
Fiului ei, tratându-L cu barbarie i batjocorindu-L. Ea nu putea face nimic în timp ce El atârna pe
cruce lipsit de orice ajutor, sângerând i epuizat, decât numai s fie martora chinurilor Lui de
moarte. Întristarea i durerea care o oferea aceast priveli te mamei Sale era deosebit de mare. i
totu i: înloc s ipe i s cad în isterie, s se întoarc i s fug cuprins de fric , sau s le ine
privind aceast scen îngrozitoare, ea a r mas acolo. Prin aceasta ea este pur i simplu modelul
statorniciei.
Isus a v zut cum st tea ea acolo îndurerat . Al treilea cuvânt al S u de pe cruce red dragostea
intim a Fiului fa de mama Sa. »Când a v zut Isus pe mama Sa, i lâng ea pe ucenicul, pe
care-l iubea Isus, a zis mamei Sale: „Femeie, iat fiul t u!” Apoi, a zis ucenicului: „Iat mama
ta!” i, din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acas « (Ioan 19, 26-27). Când Isus a zis »Iat , fiul
t u!«, nu S-a referit la Sine Însu i. Probabil c a ar tat cu privirea spre Ioan. Prin aceasta, într-un
fel plin de îndurare a purtat de grij de restul anilor de via ai Mariei: i-a încredin at lui Ioan
responsabilitatea s aib grij de Maria, la b trâne ea ei.
A fost un gest minunat – o comportare care spune mult despre faptul c dragostea lui Isus a
fost totdeauna de natur personal . Cu toate c El a murit în chinuri îngrozitoare, Isus, ca Împ rat
al dragostei, s-a îndreptat altruist spre al ii, spre oamenii aduna i în jurul crucii Lui, ca s
îngrijeasc de nevoile lor p mânte ti. Cu toate c El era preocupat cu cea mai însemnat
problem din istoria mântuirii, S-a gândit s aib grij de nevoile unei femei, i anume mama Sa.
El i se adreseaz cu cuvântul »femeie«. Niciunde în evanghelii nu citim despre adresarea cu
cuvântul »mam «, ci numai »femeie«. Aceast exprimare nu arat lipsa de cinstire. Ea scoate
mai degrab în eviden faptul c Hristos era pentru ea mult mai mult decât Fiul ei. El era
Mântuitorul ei (compar cu Luca 1, 47). Maria nu era o salvatoare f r p cat. Ea era dependent
de harul divin, ca oricare cel mai neînsemnat p c tos. Dup ce Hristos a ajuns la vârsta de b rbat
matur, rela ia ei cu El era ca i rela ia pe care o au to i credincio ii ascult tori fa de Domnul lor.
Ea era o ucenic , El era Domnul.
Hristos Însu i a înfruntat pe aceia care voiau s onoreze pe Maria cu o pozi ie deosebit : »Pe
când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod i-a ridicat glasul i a zis: „Ferice de pântecele
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care Te-a purtat, i de â ele pe care le-ai supt!” i El a r spuns: „Ferice mai degrab de cei ce
ascult Cuvântul lui Dumnezeu, i-L p zesc!”« (Luca 11, 27-28). Maria era fericit , pentru c ea
a ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu – a a cum face oricare alt credincios. Pozi ia ei de mam a
lui Hristos, dup trup, nu-i oferea nicio pozi ie privilegiat ca „mijlocitoare” sau „împ r teas a
cerului”. În privin a aceasta ea nu a fost în niciun fel divinizat , a a cum au f cut supersti ia
Evului Mediu în leg tur cu r spânditul chip al Mariei.
Vrem s scoatem foarte clar în eviden : oricine acord Mariei o pozi ie de onoare, un titlu sau
îi atribuie însu iri care în lucrarea de mântuire o a eaz pe aceea i treapt cu Fiul ei, sau o înal
pe treapta unei vener ri deosebite, acela practic o form de idolatrie.
i cu toate acestea Hristos a cinstit pe Maria ca mam . El a împlinit porunca a cincea în chip
a a de des vâr it, cum a împlinit i celelalte porunci. i în obliga ia de a cinsti p rin ii se include
i datoria de a avea grij ca la b trâne e s fie îngriji i. Hristos nu S-a sustras de la aceast
datorie.
Probabil este important observa ia, c Isus nu a încredin at pe Maria fra ilor Lui vitregi. În
momentul acela Maria era v duv . Despre Iosif nu se spune nimic dup relat rile despre na terea
i copil ria lui Isus. Se pare c el murise deja în momentul când Isus i-a început lucrarea
public . Scriptura las s se recunoasc c dup na terea lui Isus Maria i Iosif au avut o c snicie
împreun , care a fost normal în toate privin ele (Matei 1, 25). Cu toate afirma ile bisericii
romano-catolice, pe baza relat rilor Scripturii nu avem niciun motiv s presupunem c Maria a
r mas pentru totdeauna fecioar . Dimpotriv : evanghelile arat foarte clar, c Isus a avut fra i
(Marcu 3, 31-35; Ioan 2, 12; Luca 8, 19-21). Evanghelistul Matei nume te chiar numele lor:
»Iacov, Iosif, Simon i Iuda« (Matei 13, 55). De fapt ar trebui numi i fra i vitregi, deoarece ei
erau urma ii dup trup din Maria i Iosif.
De ce Isus nu a hot rât ca Maria s fie îngrijit de unul din fra ii vitregi? Deoarece în
momentul acela era înc valabil ce spune evanghelistul Ioan: »C ci nici fra ii Lui nu credeau în
El?« (Ioan 7, 5). Dup ce Isus a înviat dintre cei mor i, ei au venit la credin . De aceea se
relateaz în Faptele Apostolilor 1, 14, c ei apar ineau acelora care s-au strâns în odaia de sus, ca
s se roage – acolo unde la Rusalii au tr it rev rsarea Duhului Sfânt: »To i ace tia st ruiau cu un
cuget în rug ciune i în cereri, împreun cu femeile, i cu Maria, mama lui Isus, i fra ii Lui«.
Dar în momentul când Isus a murit, se pare c ei nu erau credincio i. De aceea, când a murit pe
cruce, a încredin at în momentul acela pe mama Sa ucenicului preaiubit, ca s-o îngrijeasc .

O rug minte adresat Tat lui
Al patrulea cuvânt al lui Isus pe cruce este acela care ascunde în sine cea mai mare tain i are
cea mai mare diversitate de semnifica ii. Evanghelistul Matei scrie: »De la ceasul al aselea pân
la ceasul al nou lea s-a f cut întuneric peste toat ara. 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, 45-46).
La prima vedere aceasta d impresia c Hristos ar rosti cuvintele din Psalmul 22 (»Dumnezeul
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit? Pentru ce Te dep rtezi f r s -Mi aju i i f r s
ascul i plângerile Mele?«) Dar având în vedere faptul c Psalmul 22 con ine o profe ie detaliat
cu privire la r stignire, probabil c este mai bine s privim psalmul ca o anticipa ie profetic a
strig tului inimii lui Isus în momentul când purta p catele lumii pe cruce. Aceasta era mult mai
mult decât o simpl rostire a cuvintelor acestui psalm.
Unii comentatori au încercat în tot felul s explice de ce Isus a spus a a ceva. Pentru ei este de
neimaginat, c Isus S-a sim it p r sit pe cruce. Mult mai de neimaginat li se pare gândul c
Dumnezeu a p r sit în vre-o oarecare privin pe Fiul Lui preaiubit. i de aceea ei afirm
categoric, c Isus a rostit numai un text biblic, în loc s exprime ce a fost realmente în inima Lui.
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Dar aceast atitudine las s se recunoasc neîn elegerea pe care ace tia o au cu privire la cele
ce s-au petrecut pe cruce. Când Hristos atârna acolo, El purta p catele lumii. El a murit ca
Loc iitor pentru al ii. Vina p catelor lor a fost socotit Lui. El îi avea pe ei în vedere, atunci când
a luat asupra Lui pedeapsa pentru p catele lor. i esen ialul acestei pedepse consta în aceea, c
Dumnezeu i-a rev rsat mânia asupra p c to ilor. Într-un mod tainic, Dumnezeu a rev rsat toat
mânia Sa, în acele ore îngrozitoare de pe cruce, fa de p cat, cel lovit de aceast mânie fiind
Fiul preaiubit al lui Dumnezeu!
Acesta este în elesul adev rat al crucii. Aceia care încearc s r stâlm ceasc câtu i de pu in
lucrarea de isp ire f cut de Hristos, în cele din urm sf r esc la cutezan a de a nega total
adev rul cu privire la isp irea înf ptuit de Hristos. Hristos nu ne-a dat numai un exemplu demn
de urmat. El nu a fost numai un martir, care a fost crucificat din cauza p catelor oamenilor care
L-au crucificat. El nu a prezentat numai public oamenilor, cât de îngrozitor este p catul. El nu a
dat lui satana a a-numitul „pre de r scump rare”. Nici celelalte explica ii date de adep ii
teologiei liberale, adep ii sectelor i p rin ii fal i ai bisericii pe parcursul anilor nu sunt
adev rate.
În elesul celor întâmplate pe cruce este urm torul: Dumnezeu a pedepsit pe Fiul S u, ca i cum
El ar fi f cut toate relele care se g sesc în via a fiec rui p c tos care a venit cândva la credin .
i Dumnezeu a f cut aceasta în a a fel, c El putea s ierte pe cei mântui i i s -i priveasc în a a
fel, ca i cum ei ar fi avut o via des vâr it , ca i Hristos.
Scriptura înva aceasta foarte clar: »Pe Cel ce n-a cunoscut niciun p cat, El L-a f cut p cat
pentru noi, ca noi s fim neprih nirea lui Dumnezeu în El« (2 Corinteni 5, 21). »Totu i, El
suferin ele noastre le-a purtat, i durerile noastre le-a luat asupra Lui, i noi am crezut c este
pedepsit, lovit de Dumnezeu, i smerit. Dar El era str puns pentru p catele noastre, zdrobit
pentru f r delegile noastre. Pedeapsa, care ne d pacea, a c zut peste El, i prin r nile Lui
suntem t m dui i« (Isaia 53, 4-5). »... m car c nu s vâr ise nicio nelegiuire i nu se g sise
niciun vicle ug în gura Lui. Domnul a g sit cu cale s -L zdrobeasc prin suferin . Dar dup ce
Î i va da via a ca jertf pentru p cat, va vedea o s mân de urma i« (versetele 9b-10). »... Unsul
va fi stârpit, i nu va avea nimic« (Daniel 9, 26). »C ci - lucru cu neputin Legii, întrucât firea
p mânteasc o f cea f r putere – Dumnezeu a osândit p catul în firea p mânteasc , trimi ând,
din pricina p catului, pe Însu i Fiul S u într-o fire asem n toare cu a p catului« (Romani 8, 3).
»Hristos ne-a r scump rat din blestemul Legii, f cându-Se blestem pentru noi, fiindc este scris:
„Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”« (Galateni 3, 13). »Hristos a suferit odat pentru
p cate, El, Cel neprih nit, pentru cei nelegiui i, ca s ne aduc la Dumnezeu. El a fost omorât în
trup ...« (1 Petru 3, 18). »El este jertfa de isp ire pentru p catele noastre« (1 Ioan 2, 2).
Cuvintele jertf de isp ire arat despre o jertf care a fost adus ca s satisfac pe Dumnezeu.
Prin jertfa lui Hristos s-au împlinit cerin ele lui Dumnezeu cu privire la aceia pe care El i-a
r scump rat. »Domnul a g sit cu cale (sau: I-a pl cut) s -L zdrobeasc prin suferin « (Isaia 53,
10). Dup ce Dumnezeu, Tat l, a v zut munca sufletului Fiului S u, s-au împlinit cerin ele Sale
(versetul 11). Hristos a f cut isp ire prin v rsarea sângelui S u (Romani 3, 25; Evrei 2, 17).
Când Hristos a murit pe cruce, El a lini tit mânia lui Dumnezeu fa de p cat. Cerin ele
legitime ale lui Dumnezeu i sim ul drept ii au fost împlinite pe deplin. Când Hristos i-a v rsat
sângele, a adus lui Dumnezeu o jertf pentru p cat. Moartea Sa nu a satisf cut numai dreptatea
general . Ea nu a fost nici pre ul de r scump rare, care a fost pl tit satanei. Nici satana, i nimeni
altcineva nu avea dreptul s cear de la Dumnezeu un pre de r scump rare pentru p c to i.
Când Hristos a pl tit pre ul de r scump rare din p cat a celor ale i (1 Timotei 2, 6), pre ul
r scump r rii a fost pl tit lui Dumnezeu. Hristos a murit în locul nostru i pentru noi, peste El
v rsîndu-se aceea i mânie divin în toat sfin enia ei, pe care am meritat-o noi, din cauza
p catelor noastre. A fost o pedeaps a a de grea, c dac un muritor ar fi petrecut toat ve nicia
în chinurile iadului, nu ar fi sim it nici m car par ial mânia divin care a fost rev rsat asupra lui
Hristos pe cruce.
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În aceasta a constat adev rata m rime a suferin elor lui Hristos la cruce. Chinurile trupe ti
cauzate de r stignire – oricât de îngrozitoare au fost ele – nu se pot compara nici m car par ial cu
mânia lui Dumnezeu. Deoarece El a v zut-o venind asupra Lui, în gr dina Ghetsimani a
transpirat sânge. Acesta a fost motivul pentru care El a privit crucea cu groaz mare. Noi nu
putem nici m car par ial s ne d m seama ce a însemnat s pl teasc pre ul pentru p catele
noastre. Pentru în elegerea celor petrecute este suficient s recunoa tem c El a tr it în locul
nostru frica noastr cea mai mare fa de groz via iadului – i mult mai mult chiar -, atunci când
a primit pedeapsa cuvenit pentru f r delegile altora.
i s-ar p rea c Tat l L-a p r sit în acele ore sfinte, îngrozitoare. Cu toate c dragostea Tat lui
pentru El, ca Fiu, nu a încetat niciodat , Dumnezeu a trebuit s se întoarc de la El i s -L
p r seasc , deoarece El a fost Loc iitorul nostru.
Vedem aici pe Hristos care sufere epuizat, pierzând sânge, cu insuficien respiratorie i cu
toate chinurile corporale ale crucii. i cu toate acestea El a strigat »cu voce tare«. Aceasta
dovede te c El nu a rostit numai cuvintele Psalmului 22. Aceasta era mai degrab strig tul
sufletului Lui – exact tema pe care o prorocise psalmul. Vom vedea în capitolul urm tor c
întreaga crea ie consim ea cu suspine.

O rug minte pentru alinare
»Dup aceea, Isus, care tia c acum totul s-a sfâr it, ca s împlineasc Scriptura, a zis: „Mi-e
sete!”« (Ioan 19, 28). Aceast propozi ie constituie al cincelea cuvânt al lui Hristos pe cruce.
Când s-a apropiat sfâr itul, Hristos a rostit o ultim rug minte pentru înviorarea corporal . Mai
înainte a refuzat o etul care i-a fost oferit (compar cu Matei 27, 34), amestecat cu un calmant.
Acum, când s-a rugat pentru înviorare, deoarece suferea o sete îngrozitoare i esuturile I se
uscau, I s-a oferit numai un burete îmbibat cu o et. Evanghelistul Ioan scrie: »Acolo era un vas
plin cu o et. Osta ii au pus într-o ramur de isop un burete plin cu o et, i I l-au dus la gur «
(versetul 29).
În setea Lui vedem natura lui Hristos ca Om adev rat. Cu toate c era Dumnezeu devenit Om,
în trupul S u p mântesc a sim it toate nevoile umane normale, c rora le este supus un om în
corpul s u. i în privin a aceasta nu era un exemplu mai elocvent decât setea chinuitoare, de care
suferea El în aceste momente, dup ce a atârnat multe ore pe cruce. Suferin ele Lui corporale au
dep it pe cele suferite vreodat de un om. Din nou s-a împlinit un cuvânt al Scripturii: Lui I s-a
oferit o et, ca s poat s - i stâmpere setea chinuitoare. »Ei Îmi pun fiere în mâncare, i, când
Mi-e sete, Îmi dau s beau o et« (Psalmul 69, 21).

O proclama ie a victoriei
Evanghelistul Ioan relateaz în continuare despre crucificare: »Când a luat Isus o etul, a zis:
„S-a ispr vit!”« (Ioan 19, 30). În textul grecesc se folose te pentru acest al aselea cuvânt al lui
Isus pe cruce o singur expresie: Tetelestai! Evanghelistul Luca arat c acest strig t a fost rostit
»cu glas tare« (Luca 23, 46).
Acesta a fost un strig t de triumf, care include multe în elesuri. Prin aceasta nu se în elege
numai c s-a terminat cu via a Lui p mânteasc . El a vrut mai mult s spun c s-a încheiat
lucrarea pe care Tat l I-a dat-o s-o fac . Cu toate c El – în timp ce atârna acolo – ar ta în toate
privin ele ca o victim demn de comp timit, epuizat , El a ob inut cel mai mare triumf din
istoria universului. Deoarece lucrarea de isp ire înf ptuit de Hristos s-a încheiat i mântuirea
p c to ilor era înf ptuit , victoria Lui era definitiv .
Hristos a împlinit pentru p c to i tot ce cerea Legea lui Dumnezeu. Isp irea deplin a fost
înf ptuit . A fost împlinit tot ce legea ceremonial prezenta ca o umbr . Dreptatea lui Dumnezeu
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a fost satisf cut . Pre ul de r scump rare al p c to ilor a fost pl tit în totalitate. Plata p catului a
fost pl tit pentru ve nicie. Acum urma numai ca Hristos s moar , ca s poat s învieze.
Din acest motiv nu se mai poate ad uga nimic lucr rii de mântuire înf ptuite de Hristos. Nu se
mai poate ad uga nicio ceremonie religioas – nici botez, nici m t nii, i nici vreo alt lucrare
omeneasc - , ca s fac eficient lucrarea Sa. Nicio lucrare omeneasc suplimentar nu a putut
s des vâr easc sau s întregeasc vreodat isp irea înf ptuit de Hristos pe cruce. P c tosul
nu mai trebuie s fac nimic, dac vrea s aib iertarea sau s ocupe o pozi ie dreapt înaintea lui
Dumnezeu. Tot ce a f cut Hristos este suficient pentru mântuirea noastr . Tetelestai! Lucrarea de
isp ire f cut de El s-a încheiat, i anume pe deplin. »C ci prin har a i fost mântui i, prin
credin . i aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s nu se laude
nimeni« (Efeseni 2, 8-9).

O rug ciune de încheiere
Imediat dup strig tul »S-a ispr vit!« a urmat ultimul cuvânt al lui Hristos pe cruce. Acesta a
fost o rug ciune care exprim atitudinea inimii Lui, pe care a avut-o de la început, de supunere
nelimitat . Evanghelistul Luca red acele ultime cuvinte în felul urm tor: »Isus a strigat cu glas
tare: „Tat , în mâinile Tale Îmi încredin ez duhul!” i când a zis aceste vorbe, i-a dat duhul«
(Luca 23, 46).
Hristos nu a murit a a cum mor oamenii. Un aspect al mor ii Sale const în aceea, c El a fost
omorât prin mâna celor f r de lege (Faptele Apostolilor 2, 23). Un alt aspect const în aceea, c
Dumnezeu L-a l sat s mearg la cruce i acolo L-a lovit. Dumnezeu L-a l sat s sufere,
pl cându-I s fac aceasta (Isaia 53, 10). Dar cu toate acestea mai exist un alt aspect: nimeni nu
a luat via a lui Hristos. Dimpotriv , El a dat-o de bun voie pentru aceia pe care îi iubea (Ioan
10, 17-18).
Când la urm i-a dat duhul, nu a f cut-o în lupta îngrozitoare a mor ii în fa a uciga ilor Lui.
El nu a luptat dezn d jduit cu moartea. Când în cele din urm a murit, aceasta a fost un act al
voin ei Lui suverane, ca toate celelalte momente din evenimentul dramatic al r stignirii. Prin
aceasta s-a dovedit, c pân în ultimele clipe El a avut suveran sub control tot ce s-a petrecut.
Evanghelistul Ioan scrie: »Apoi i-a plecat capul, i i-a dat duhul« (Ioan 19, 30). Lini tit, în
supunere deplin , i-a dat via a în chip natural.
Totul s-a petrecut, a a cum a spus El mai dinainte. Nu numai Isus, ci i uciga ii Lui i
mul imea batjocoritoare – da, chiar i Pilat, Irod i membrii sfatului – au contribuit la aceasta.
Prin aceasta s-a împlinit în chip des vâr it hot rârea lui Dumnezeu, cuno tin a Lui mai dinainte
s-a ar tat pân în cel mai mic detaliu.
În felul acesta Hristos a l sat pân la sfâr it s se recunoasc cu toat lini tea i maestatea
suveranitatea Sa deplin . Moartea Lui p rea pentru cei care Îl iubeau – i chiar pentru mul i, care
nu sim eau aproape nimic pentru El – s fie un fel de tragedie. Dar ea era momentul cel mai mare
al victoriei din istoria mântuirii. Aceast realitate a dovedit-o Hristos în chipul cel mai minunat,
când la numai câteva zile dup aceea a ie it victorios din mormânt.
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