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Ghetsimani 

 
„Atunci Isus a venit cu ei într-o gr�din�, numit� Ghetsimani.“

 

                                                     Matei 26, 36 

 
u toate c� am ales numai aceste pu�ine cuvinte ca text, voi încerca s� prezint înaintea ochilor 
vo�tri spirituali întreaga istorie. Din înv���tura Sfintei Scripturi rezulz� c� omul este o fiin�� 
compus�, a c�rei natur� const� din trei p�r�i: „duh, suflet �i trup“. În aceast� sear� nu voi 

prezenta diferen�ele de detaliu dintre suflet �i duh �i nu voi scoate în eviden�� elementul de leg�tur� 
dintre via�a noastr� supranatural� �i con�tiin�� �i starea fizic� a naturii noastre, precum �i a lumii 
materiale înconjur�toare. Vreau s� spun numai, oricum ar fi prezentat� construc�ia vie�ii noastre, 
trebuie �inut seama de aceast� întreit� constituire. Dac� ve�i lua seama, ve�i observa c� în suferin�ele 
pe care Mântuitorul nostru le-a îndurat pentru noi, duhul S�u, sufletul S�u �i trupul S�u au fost 
lovite. Este greu de spus în ce domeniu a suferit El cel mai mult în ultimele Sale momente pe cruce, 
c�ci toate trei au fost solicitate la extrem, dar este sigur c� au existat trei lupte diferite, care au fost 
în concordan�� cu aceast� întreit� constituire a omenirii. 
  Prima parte a durerilor chinuitoare ale Domnului nostru a fost în duh. Acestea au avut loc la masa 
din camera de sus, unde El a serbat pa�tele împreun� cu ucenicii S�i. Cine dintre voi a citit cu 
aten�ie istoria suferin�elor, acela s-a lovit de cuvintele remarcabile din Evanghelia dup� Ioan 
capitolul 13 versetul 21: »Dup� ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a tulburat în duhul Lui, a m�rturisit 
�i a zis: „Adev�rat, adev�rat, v� spun, c� unul dintre voi M� va vinde.“« Niciunul n-a fost ca 
spectator al luptei lini�tite care se ducea înl�untrul Mântuitorului, atunci când a stat la mas�. Nu st� 
în puterea omului s� p�trund� în gândirea spiritual� a altuia, cu atât mai pu�in a fost posibil s� se 
p�trund� în luptele spirituale ale Omului Isus Hristos! Nim�nui nu i-ar fi fost posibil vreodat� s� 
priveasc� în aceste taine ascunse. Se pare c� Isus a stat acolo un timp îndelungat ca �i cum ar fi fost 
cufundat într-o mare adâncime, în timp ce în interiorul Lui ducea o lupt� înver�unat�. Poate I-a fost 
o u�urare, atunci când Iuda s-a ridicat �i a ie�it afar�. Mântuitorul a intonat o cântare de laud�, ca �i 
cum prin aceasta voia s� serbeze lupta Lui. Dup� aceea S-a ridicat �i a ie�it afar� mergând pe 
Muntele M�slinilor. Vorbirea adresat� acolo ucenicilor Lui este notat� în minunatul capitol 15 al 
Evangheliei dup� Ioan. Este plin� de un triumf sfânt �i începe cu cuvintele: »Eu sunt adev�rata 
vi��.« In acela�i duh de bucurie a mers ca un victorios în întâmpinarea luptei sufletului, �i, ah, cât de 
mult S-a rugat El! Cât de plin� de înv���tur� este pentru noi aceast� rug�ciune minunat�. Ar trebui 
numit� »Rug�ciunea Domnului«. Stilul �i con�inutul ei sunt impresionante: »Dup� ce a vorbit astfel, 
Isus a ridicat ochii spre cer, �i a zis: „Tat�, a sosit ceasul! Prosl�ve�te pe Fiul T�u, ca �i Fiul T�u s� 
Te prosl�veasc� pe Tine!“« Era ca �i cum ar fi cântat o cântare melodioas�, la gândul c� a rezistat în 
prima lupt�, c� duhul S�u, care a fost tulburat, biruise conflictul, iar El a ie�it victorios din prima 
din cele trei lupte îngrozitoare. De îndat� ce aceasta a trecut, a urmat o alt� or� �i odat� cu ea 
puterea întunericului, în care în primul rând nu duhul, ci sufletul Mântuitorului nostru sl�vit trebuia 
s� reziste atacurilor. Aceasta a avut loc în gr�din�. Dup� ce a ie�it victorios din aceast� lupt� de 
moarte, El a mers, a�a cum �ti�i, în întâmpinarea luptei, care în mod deosebit a fost în trupul Lui, 
l�sând s� vin� asupra naturii lui fizice biciuirea, batjocura �i crucificarea. Dar �i în acest al treilea 
caz a avut loc tulburarea duhului �i chinurile sufletului, care se amestecau ca afluen�i cu durerile 
trupului. V� sf�tuim s� medita�i deosebit asupra fiec�rei suferin�e �i s� lua�i seama la timpul �i 
împrejur�rile în care una sau alta au avut loc în mod preponderent. 
  A doua lupt�, pe care o avem acum înaintea ochilor, solicit� aten�ia noastr� plin� de respect. Dup� 
p�rerea mea, ea a fost foarte gre�it în�eleas�. S-ar putea ca în aceast� sear� s� primim unele gânduri 
care vor îndep�rta cea�a de pe cuno�tin�ele noastre �i vor descoperi inimii noastre unele taine. Am 
impresia c� lupta sufletului în gr�din� este o reluare a ispitei din pustie. Aceste dou� conflicte cu 
c�petenia întunericului au multe puncte comune. Un studiu mai am�nun�it las� s� se constate c� este 
o leg�tur� frapant� între ispita întreit� �i rug�ciunea întreit� a lui Isus. Dup� ce Domnul nostru a 
învins mai întâi pe satana în pustie, la începutul slujbei Sale publice, El îl întâlne�te în cele din urm� 
în gr�din�, când era aproape la sfâr�itul slujbei Sale de Mijlocitor pe p�mânt. Gânde�te-te c� este 
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vorba de sufletul lui Isus, despre care trebuie s� vorbim acum, în care eu voi lua anumite puncte �i 
voi spune câteva cuvinte despre fiecare. 
 
 

 
 
 
  LOCUL LUPTEI a fost tema multor predici, a�a c� voi a�tepta�i cu ner�bdare s� auzi�i ceva nou. 
Haide�i totu�i s� ne trezim inimile prin readucerea aminte de cele întâmplate! 
  Isus S-a dus în GR�DIN�, ca acolo s� reziste luptei, c�ci ea era un loc de lini�te spiritual�. I S-a 
p�rut potrivit s� desf��oare lupta Lui interioar� într-un loc în care omul în timpul clipelor grele se 
simte ca la el cas�. Deoarece Isus obi�nuia s� mediteze noaptea în mijlocul acestei dumbrave de 
m�slini, era potrivit ca El s� aleag� un loc care era sfin�it pentru lini�tea spiritual�, care s� devin� 
memorabil pentru luptele sufletului Lui. 
  Primul Adam a c�zut într-o gr�din�, �i s-a nimerit ca al doilea Adam s� restaureze într-o gr�din� 
d�râm�turile primului Adam. Eu cred c� El a mers în aceast� gr�din�, deoarece ea era în grani�ele 
Ierusalimului. Ar fi putut în aceast� sear� s� mearg� în Betania, a�a cum a f�cut în alte seri – dar de 
ce nu a f�cut-o? Nu �ti�i c� Legea lui Moise prevedea c� în seara pa�telui israeli�ii trebuiau s� 
doarm� în interiorul grani�elor Ierusalimului? Când se suiau la Templu, ca s� serbeze pa�tele, nu 
aveau voie s� p�r�seasc� Ierusalimul pân� ce nu a trecut noaptea de pa�te. Domnul a hot�rât o 
întâlnire pe teritoriul cet��ii, ca astfel nici o iot� sau frântur� din Lege s� nu r�mân� neîmplinit�. În 
afar� de aceasta, El a ales acea gr�din�, dintre multe altele din �inutul Ierusalimului, deoarece Iuda 
cuno�tea locul. Isus a c�utat într-adev�r un loc retras, dar nu un loc în care s� se ascund�, sau s� 
fug� de urm�ritori. Nu era potrivit pentru Hristos s� se predea – aceasta ar fi fost ca o sinucidere – �i 
tot a�a nu era potrivit pentru El s� se retrag� �i s� se ascund� într-un loc secret – aceasta ar fi fost 
la�itate. El S-a dus într-un loc despre care �tia c� îi era cunoscut lui Iuda ca loc în care El se ducea 
deseori. El a�teapt� acolo evenimentele care urmau s� aibe loc, �i pe care le vedea c� se apropie tot 
mai mult, ca unul care înseteaz� dup� botezul cu care trebuie s� fie botezat �i c�ruia nicidecum nu Îi 
este fric� de moarte. P�rea c� vrea s� spun�: »Dac� M� vor c�uta, atunci voi fi acolo unde M� vor 
putea u�or g�si �i de unde M� vor putea duce unde vor voi.« M� gândesc, c� noi, când ne vom 
plimba într-o gr�din�, ar trebui s� ne gândim la gr�dina în care a intrat Mântuitorul �i s� ne gândim 
la groaza �i chinul care L-a cuprins acolo. A ales El oare o gr�din�, deoarece noi to�i mergem cu 
pl�cere într-o gr�din�, �i în felul acesta timpul nostru de recreere s� fie legat de clipele cele mai 
grele ale Lui? S-a gândit El oare ce f�pturi uituce suntem noi �i astfel noi, ori de câte ori lucr�m în 
gr�din�, s� ne îndrept�m gândurile c�tre El, Cel care face p�mântul s� rodeasc� �i care prin chinul 
sufletului Lui l-a eliberat de blestem? 
 
 

 
 
 
Urm�torul nostru gând se îndreapt� spre MARTORI. 
Suferin�a spiritual� a lui Hristos a fost complet ascuns�. A�a cum am spus, nimeni nu este în stare s-
o explice, sau s-o descrie. Dar au fost unii martori ai suferin�elor Sale suflete�ti. Ace�tia îns� nu 
erau gloata, nu mul�imea de oameni! To�i ace�tia au v�zut suferin�ele trupului Lui, �i aceasta era tot 
ceea ce ei puteau în�elege. De aceea acestea au fost tot ceea ce li s-a oferit s� vad�. Este adev�rat, 
Isus le-a ar�tat deseori carnea, dac� vrem s� spunem a�a, sau lucrurile palpabile ale înv���turii Sale, 
atunci când le-a vorbit în pilde. Dar El nu le-a ar�tat niciodat� sufletul, via�a ascuns� a înv���turii 
Sale. Aceasta a rezervat-o pentru ucenici Lui. Tot a�a a fost �i cu suferin�ele. El a permis ca grecii �i 
romanii batjocoritori s� se strâng� în jurul crucii Lui �i s� vad� cum carnea Lui a fost rupt� �i cum 
sângele Lui a curs, dar El nu i-a l�sat s� mearg� cu El în gr�din�, ca s� fie martori ai chinurilor 
sufletului Lui �i ai rug�ciunii Sale. Numai ucenicii au fost în acea gr�din�. �i, fra�ii mei, nu to�i 
ucenicii. El avea cel pu�in 120 de ucenici, dac� nu mai mul�i, dar numai unsprezece L-au înso�it pe 
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vremea aceea. Acei unsprezece au trebuit s� treac� cu El peste pârâul Chedron, opt dintre ei au 
trebuit s� p�zeasc� poarta. Cu fa�a îndreptat� spre lume, ei st�teau acolo �i p�zeau. Numai trei merg 
în gr�din�, �i acei trei v�d ceva din suferin�ele Lui: Îl v�d, atunci când a început groaza, dar Îl v�d 
de departe. El Se retrage la o arunc�tur� de piatr� de ei, c�ci El trebuia singur s� calce teascul; nu 
era posibil ca Marele Preot în suferin�� s� mai aibe nici m�car un singur tovar�� în jertfa pe care 
trebuia s-o aduc� Dumnezeului S�u. În cele din urm� a fost numai un singur spectator. Cei trei, care 
au fost ale�i de El, adormiser�. Numai ochii lui Dumnezeu, care nici nu doarme �i nici nu 
dormiteaz�, priveau spre El. Numai urechea Tat�lui auzea strig�tul de durere al Salvatorului. 
  Apoi a venit un martor nea�teptat. Uimirea a cuprins cerul, atunci când Hristos a fost v�zut de 
îngeri, cum sudoarea Lui curgea ca ni�te pic�turi mari de sânge pentru noi. »Înt�re�te pe Hristos!«, 
a spus Tat�l unuia din îngeri. 
  Serafimul uimit s-a plecat în închinare �i a zburat din cer spre p�mânt – numai ca s� înt�reasc�, nu 
ca s� lupte, c�ci Hristos trebuia s� lupte singur. Îngerul I-a dat numai leacul sfânt de înt�rire, a dat 
Lupt�torului asuprit, ajuns aproape la epuizare, numai alifia sfin�it� prin care El, marele nostru 
Salvator, a primit putere din în�l�ime �i astfel înt�rit S-a ridicat s� duc� ultima lupt�. 
  O, prietenii mei, nu ne arat� toate acesta c� lumea exterioar� nu în�elege nimic din suferin�ele lui 
Isus? Pot s� picteze tablouri despre El, sau s� sculpteze în lemn �i în filde� imagini despre El, dar 
despre suferin�ele sufletului Lui nu �tiu nimic. Nu sunt în stare s� le p�trund�. Nici m�car mul�imea 
poporului S�u nu le cunoa�te, c�ci ei nu au fost f�cu�i asemenea suferin�elor lui Hristos prin p�rt��ie 
spiritual�. Ne lipse�te acel sim��mânt ginga� pentru lucrurile spirituale, ca s� putem în�elege 
suferin�ele pe care le-a avut El. Nici m�car cei trei privilegia�i, cei ale�i dintre cei ale�i, care erau în 
posesiunea celor mai multe daruri spirituale, �i care din pricina aceasta au avut cel mai mult de 
suferit �i de cele mai multe ori au fost doborâ�i – nici m�car ace�tia nu au putut s� p�trund� în 
plin�tatea tainelor. Numai Dumnezeu a cunoscut chinul sufletului Mântuitorului, atunci când a 
transpirat sudori de sânge. Îngerii au v�zut, dar nu au în�eles. Atunci când ei au v�zut pe Domnul 
vie�ii �i al slavei extrem de întristat, da, cuprins de o întristare de moarte, trebuie s� se fi mirat mult 
mai mult decât în ziua când au v�zut cum din nimic a luat na�tere p�mântul acesta rotund �i frumos, 
sau ca atunci când au fost martori cum DOMNUL a umplut cerul cu duhul S�u �i cu mâna Sa a 
f�cut �arpele �iret. Fra�ilor, noi nu ne putem a�tepta s� cunoa�tem lungimea, l��imea �i în�l�imea 
acestor lucruri. În m�sura în care experien�a noastr� ne permite vom recunoa�te mereu mai mult ce 
a suferit Hristos în gr�din�. 
 
 

 
 
 
Dup� ce am vorbit despre loc �i despre martori, vrem s� ne ocup�m acum de PAHARUL pe care El 
l-a b�ut. 
  Ce era acest »pahar«, despre care vorbe�te Mântuitorul în rug�ciunea Sa: »Tat�, dac� este cu 
putin��, dep�rteaz� de la Mine paharul acesta!« Probabil unii dintre noi sunt de p�rerea c� Hristos 
dorea pe cât se poate s� scape de groaza mor�ii. Voi gândi�i probabil c� de�i El inten�iona s� salveze 
pe poporul S�u, natura Sa uman� a început s� se clatine �i s� dea înapoi în momentul când a venit 
pericolul. Eu însumi am gândit odinioar� tot a�a, dar în urma unei chibzuin�e mature sunt ferm 
convins c� o astfel de presupunere nu poate aduce decât dezonorare Mântuitorului. Dup� p�rerea 
mea expresia »paharul acesta« nu se refer� nicidecum la moarte. Nu cred c� Mântuitorul nostru 
iubit, nici m�car pentru o clip�, a avut dorin�a s� scape de groaza mor�ii, care era necesar� pentru 
mântuirea noastr�.  
  Acest »pahar«, dup� p�rerea mea, se refer� la cu totul altceva – nu la ultima lupt�, ci la lupta în 
care El se afla în momentul acela. Cine analizeaz� cuvintele, mai ales cuvintele grece�ti, folosite de 
diver�i evangheli�ti, va ajunge la concluzia c� to�i ace�tia sunt de aceia�i p�rere �i confirm� aceast� 
tem�. Dup� ce duhul Mântuitorului a fost chinuit, iar El a ie�it victorios din aceast� lupt�, duhul cel 
r�u �i-a îndreptat atacurile spre natura lui sufleteasc�, �i ca urmare a acestui fapt ea a fost puternic 
lovit� �i descurajat�. A�a cum pe strea�ina templului a fost umplut de team� c� va c�dea, tot a�a în 
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gr�din� a sim�it o descurajare îngrozitoare �i a fost foarte tulburat. Paharul care trebuia îndep�rtat de 
la El, dup� p�rerea mea, era acel pahar al descuraj�rii, �i nimic altceva. Sunt cu atât mai mult 
înclinat s� în�eleg a�a, cu cât v�d c� cei patru evangheli�ti nici m�car cu un cuvânt nu fac aluzia c� 
Mântuitorul ar fi ajuns s� ia o cât de mic� hot�râre s� nu Se dea ca jertf� de isp��ire. M�rturia lor 
repetat� este decisiv�: »�i-a îndreptat fa�a hot�rât s� mearg� la Ierusalim« (Luca 9, 51) sau: »Am un 
botez cu care trebuie s� fiu botezat, �i cât de mult doresc s� se împlineasc�!« (Luca 12, 50). »Fiul 
Omului Se duce dup� cum este scris despre El« (Matei 26, 24). Nu se aude niciodat� un cuvânt de 
împotrivire sau de ezitare. Nu ar corespunde fiin�ei Domnului nostru sl�vit – nici m�car ca Om – 
dac� s-ar presupune c� El a avut dorin�a ca ultimul pahar al suferin�elor s� fie luat de la El. 
  Pe lâng� aceasta consider urm�toarele ca fiind o dovad� relevant�. Apostolul spune: »El este Acela 
care, în zilele vie�ii Sale p�mânte�ti, a adus rug�ciuni �i cereri cu strig�te mari �i cu lacrimi c�tre 
Cel ce putea s�-L izb�veasc� de la moarte; �i El a fost ascultat« (Evrei 5, 7). Dac� S-ar fi temut de 
moarte, nu ar fi fost ascultat, c�ci El a murit. Dac� S-ar fi temut s� întâmpine mânia lui Dumnezeu 
sau s� poarte povara p�catului omenesc, �i dac� ar fi avut realmente dorin�a s� scape de toate 
acestea, atunci nu ar fi fost ascultat, c�ci El a sim�it povara p�catului �i a suportat mânia lui 
Dumnezeu. Mie mi se pare c� El S-a temut de descurajarea îngrozitoare care a venit deodat� peste 
El, a�a c� inima lui a fost foarte tulburat�. 
   S-a rugat Tat�lui S�u, ca dac� este cu putin�� s� treac� acel pahar de la El. �i a�a a fost, c�ci în 
suferin�ele pe care le-a îndurat Mântuitorul nostru dup� aceea nu v�d o asemenea descurajare, a�a 
cum a avut-o în gr�din�. A suferit mult în sala de judecat� a lui Pilat, a suferit mult pe cruce; dar 
acolo a avut – eram gata s� spun – o veselie curajoas�, pe care a p�strat-o pân� la sfâr�it, când, din 
pricina bucuriei care Îi era pus� înainte »a suferit crucea �i a dispre�uit ru�inea« (Evrei 12, 2). Da, în 
strig�tul Lui »Mi-e sete« �i în cuvintele »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
p�r�sit?« se vede o putere sfânt� �i o vitalitate a Celui ce suferea, pe care starea sl�bit� a corpului 
Lui nu o putea stinge. Cuvintele Psalmului 22, care, dac� am voie s� spun a�a, par s� descrie 
chintesen�a d�ruirii Sale pe cruce, sunt pline de credin�� �i încredere. În timp ce primul verset 
cuprinde cea mai amar� durere, versetul 24 schimb� tonul: »Când el (cel nenorocit) strig�, El îl 
ascult�«. Expresia »El îl ascult� (sau îi r�spunde)« descrie trecerea de la suferin�e la mul�umire, care 
face via�a cu bucurie. 
   Dac� prin acest pahar se în�elegea numai descurajare �i groaz� sufleteasc�, s-ar putea ca unii 
dintre voi s� gândeasc� c� aceasta nu avea o importan�� deosebit� �i nu avea o urmare deosebit�, 
sau cel pu�in ar sl�bi farmecul cuvintelor �i comport�rii neobi�nuite cu privire la Ghetsimani. Îmi 
pare r�u, dar eu �tiu din propria experien�� c� nimic din ceea ce omul poate s� îndure pe p�mânt nu 
se poate compara cu descurajarea �i desperarea. Sunt a�a de mari necazul �i melancolia unui suflet 
întristat, unui suflet deosebit de întristat, da, întristat pân� la moarte, c� groaza mor�ii mi se pare a fi 
ceva u�or de suportat. În ultimele ceasuri ale vie�ii noastre bucuria poate înviora inima, iar 
str�lucirea Soarelui ceresc, pe care noi Îl avem în noi, ne poate înviora sufletul atunci când totul în 
jurul nostru este întunecos. Când îns� sabia str�punge sufletul unui om, atunci i s-a luat toat� 
puterea. Lipsa de mângâiere într-o astfel de deprimare face sufletul s� fie tulburat. Cât de bine pot 
în�elege cuvintele: »Eu sunt vierme, nu om« (Psalmul 22, 6)! Ele se refer� la un om care a fost jertfa 
unei astfel de melancolii. 
   O, ce pahar este acesta! Dac� voi în nici-o f�g�duin�� nu g�si�i mângâiere, dac� totul în lume pare 
întunecat, când chiar �i binecuvânt�rile v� îngrozesc �i v� par a fi ni�te fantome îngrozitoare �i 
semne prevestitoare ale unui r�u care se va întâmpla, dac� v� merge ca �i fra�ilor lui Beniamin, care 
atunci când au deschis sacii au g�sit banii �i în loc s� se bucure de aceasta au zis: »De ce ne-a f�cut 
Dumnezeu aceasta?«; dac� vede�i totul în negru �i, deoarece a�i c�zut într-o stare de sensibilitate 
bolnav�, orice obiect �i orice împrejurare se difuzeaz� într-o prezentare sumbr�, atunci permite�i-mi 
s� v� întreb, este pentru noi p�c�to�ii s�rmani acest pahar mai îngrozitor decât acela pe care ar putea 
s�-l preg�teasc� inchizitorii? Îmi pot imagina cum a stat Anne Askew1 pe scaunul de tortur� �i – 
plin� de curaj cum era - a m�rturisit înaintea acuzatorilor ei: »Eu nu sunt ca unul care coboar� 
                                                           
1 Anne Askew (1521-1546) a fost o martir� protestant� din Stallingborogh în Anglia. Ea a fost acuzat� de erezie, în anul 
1545, �i arestat�. În cele din urm� a fost b�tut� în Tower din Londra �i în iulie 1546 a fost ars� în Smithfield, deoarece a 
r�mas credincioas� convingerilor ei. 
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pânzele cor�biei �i arunc� ancora pentru o oarecare înv���tur�. C�ci corabia mea este construit� 
solid.« Nu-mi pot imagina c� un om, care sufere de o asemenea depresiune, a�a cum am amintit, 
poate g�si alinare într-un gând sau o cântare. Atunci când Dumnezeu atinge interiorul sufletului 
omenesc �i acesta se tulbur�, atunci omul nu poate rezista mult. Acesta este paharul, pe care 
Domnul a trebuit s�-l bea în clipele acelea �i pentru care S-a rugat s� fie îndep�rtat, �i a fost 
ascultat. 
  Gândi�i-v� o clip�, ce ap�sa pe sufletul Lui. Totul, fra�ii mei, totul era sumbru �i îmbr�cat în 
întuneric.  
  Era trecutul. Îmi pot imagina c� El a ajuns la concluzia c� via�a Lui nu a fost cu succes. Putea 
spune împreun� cu Isaia: »Cine a crezut vestirea noastr�? Cui i s-a descoperit bra�ul Domnului?« 
(Isaia 53, 1) Cât de mic a fost succesul, pe care l-a avut! Erau cei doisprezece ucenici ai S�i: El a 
�tiut c� unul dintre ei era gata s�-L tr�deze. Opt dintre ei au adormit la intrarea în gr�din�, trei au 
adormit în gr�din�. A �tiut c� to�i Îl vor p�r�si �i c� unul dintre ei se va lep�da de El prin jur�mânt �i 
blestem! Ce mai putea s�-L mângâie? El a �tiut într-adev�r c� ei erau oameni, dar în astfel de 
împrejur�ri �i un om poate da mângâiere. Privirea unei fe�e prietenoase poate înviora sufletul �i 
inima. Dar El a trebuit s� trezeasc� pe cei adormi�i, iar apoi ace�tia s-au uitat la El cu priviri 
inexpresive. Nu S-a reîntors El s� Se roage, c�ci nu era nimeni care s� aibe parte cu El, nimeni care 
s�-L poat� ajuta? Nu a g�sit nici-o u�urare. Când tu e�ti întristat �i deprimat, câteodat� î�i ajut� un 
singur cuvânt, da, un zâmbet, fie acesta chiar de la un copil. Dar Hristos nu a putut primi nici m�car 
atât. A trebuit aproape chiar s� mustre pe ucenici: »Dormi�i de acum �i odihni�i-v�!« (Matei 26, 45). 
Nu vibreaz� într-o mustrare o anumit� ironie? El nu a fost mânios, dar L-a durut. Când un om este 
ap�sat suflete�te, atunci el este mult mai sensibil decât în alte împrejur�ri, �i cu toate c� Domnul 
nostru în marea Sa bun�tate a ad�ugat, spre scuzarea lor: »Duhul este plin de râvn�, dar carnea este 
neputincioas�«, L-a t�iat totu�i la inim� �i a sim�it un chin al sufletului asemenea lui Iosif, atunci 
când a fost vândut de fra�ii lui în Egipt. 
  Vede�i a�adar, c� atât trecutul cât �i prezentul erau un motiv s�-L apese peste m�sur� de mult. Dar 
mai era �i viitorul; �i când a privit în viitor, inima Lui a tremurat, cu tot devotamentul �i curajul de 
neclintit al ei – c�ci dup� p�rerea mea ar fi nechibzuire �i def�imare dac� am presupune c� El a 
�ov�it. Poate S-a gândit: »Cum voi putea rezista?« Sufletul S�u a fost cuprins de fiorii ru�inii, trupul 
S�u de durere, �i ambele – trup �i suflet – au fost cuprinse de fiori la gândul mor�ii, o moarte a�a de 
infam�! 
  Fra�ilor, niciunul dintre noi nu are motive s� devin� a�a de deprimat cum a avut Mântuitorul 
nostru. Noi nu trebuie s� purt�m povara Lui �i noi avem un ajutor de partea noastr�, pe care El nu l-
a avut. C�ci Dumnezeu, care L-a p�r�sit, nu ne va p�r�si niciodat�. S-ar putea ca sufletul nostru s� 
fie adânc întristat, dar noi nu vom avea niciodat� un motiv a�a de greu pentru aceast� întristare �i 
nici nu vom putea vreodat� s� tr�im o astfel de întristare, a�a cum a f�cut Mântuitorul nostru iubit. 
Îmi doresc s� pot s� zugr�vesc înaintea ochilor vo�tri pe Acest Om demn de a fi iubit: El este f�r� 
prieteni, ca un cerb urm�rit de vân�tori, care este înconjurat de câini �i împresurat de ceata celor 
nelegiui�i. El a v�zut mai dinainte fiecare eveniment al suferin�elor Sale, chiar �i str�pungerea 
mâinilor �i picioarelor Sale, împ�r�irea îmbr�c�mintei Lui �i tragerea la sor�i pentru haina Lui, �i El 
a sim�it mai dinainte cum Îi va curge ultima sudoare a mor�ii, f�r� s� aibe o pic�tur� de ap� pentru 
r�corirea buzelor Sale. Îmi pot foarte bine imagina c� sufletul Lui a sim�it o astfel de team�, care L-
a f�cut s� spun� cuvintele: »Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte.« 
  Acesta cred eu c� a fost paharul, pentru care Mântuitorul S-a rugat ca s� fie luat de la El �i care la 
timpul potrivit a fost luat de la El. 
 
 

 
 
 
Mergem pu�in mai departe �i vrem s� ne gândim la LUPTA L�UNTRIC� a Domnului. 
  Ne-am obi�nuit s� numim a�a ceea ce s-a petrecut în gr�din�. Voi to�i �ti�i c� prin aceasta se 
în�elege o lupt� neobi�nuit�. Este o »lupt�« a sufletului, o lupt� de moarte. Nu exist� nici-o lupt� la 
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care s� ia parte numai o persoan�. Pentru aceast� lupt� trebuie s� fie deci dou� partide. Nu era, 
simbolic vorbind, dou� persoane în Hristos? Ce altceva v�d eu în acest Împ�rat din Saron, decât 
dou� o�tiri? Pe de o parte era hot�rârea ferm� de a face totul ca lucrarea început� s� fie terminat�. 
Pe de alt� parte era prezent� sl�biciunea sufleteasc� �i întristarea, care p�reau s�-I �opteasc�: »Tu nu 
po�i, nu vei duce niciodat� la bun sfâr�it.« »În Tine se încredeau p�rin�ii no�tri: se încredeau �i-i 
izb�veai. Strigau c�tre Tine, �i erau sc�pa�i; se încredeau în Tine, �i nu r�mâneau de ru�ine. Dar Eu 
sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor �i dispre�uit de popor« (Psalmul 22, 4-6). Aceste 
dou� gânduri mergeau împreun�: descurajarea sufletului �i pe de alt� parte hot�rârea voin�ei Sale de 
nezdruncinat de a continua �i înf�ptui lucrarea . 
   El se afla în aceast� controvers� dintre teama cople�itoare a sufletului S�u �i râvna sfânt� a 
duhului S�u. Eu cred c� satana L-a încercat, c� a fost permis for�elor întunericului s� foloseasc� 
for�a lor exterioar� ca s� aduc� pe Domnul în aceast� stare de dezn�dejde total�. Voi folosi cu foarte 
mare precau�ie expresia folosit� în mod obi�nuit pentru descrierea acestei st�ri. Este un cuvânt care 
în sensul lui larg s-a folosit cu privire la persoane care nu mai reflectau corect �i care pentru un 
moment �i-au pierdut mintea. Aceast� expresie, care se folose�te pentru Mântuitorul aflat în gr�din� 
se poate reda cu un cuvânt prin »încurcat«. Era ca unul care sub efectul unei frici �i groaze mari a 
ajuns consternat. Dar natura Sa divin� a trezit capacitatea Sa spiritual� �i energia Sa spiritual�, a�a 
c� toat� puterea acestora a intrat în ac�iune. Credin�a Sa s-a împotrivit ispitei necredin�ei. Bun�tatea 
divin�, de care El era str�puns, a luptat cu putere împotriva propunerilor �i aluziilor puse de satana 
în drumul S�u, ajungându-se la lupt�. 
  Doresc s� v� prezint o lupt� clasic�. Voi vede�i doi oameni care încearc� s� se doboare unul pe 
altul, care se iau la trânt� pân� când mu�chii ies în relief iar venele de la tâmpl� zvâgnesc ca �i 
curelele de bici. O priveli�te îngrozitoare, când doi oameni plini de mânie sunt a�a de încle�ta�i unul 
cu altul! Dar a�a a luptat Mântuitorul cu for�ele întunericului. A luptat cu un efort îngrozitor, a�a c� 
a început s� transpire pic�turi de sânge. 
  Lua�i seama cum a dus Domnul Isus lupta: cu rug�ciune! De trei ori S-a adresat Tat�lui S�u cu 
acelea�i cuvinte. Este o dovad� a disper�rii, atunci când tu te repe�i. De trei ori S-a apropiat de 
Dumnezeul S�u folosind acelea�i cuvinte: »Tat�, dac� este cu putin��, dep�rteaz� de la Mine 
paharul acesta!« Rug�ciunea este mijlocul de vindecare minunat împotriva deprim�rii: »De la 
cap�tul p�mântului strig c�tre Tine cu inima mâhnit� �i zic: „Du-m� pe stânca pe care n-o pot 
ajunge, c�ci este prea înalt� pentru mine“« (Psalmul 61, 2). Dac� nu vei deschide st�vilarele 
rug�ciunii �i nu vei l�sa sufletul s� se reverse spre Dumnezeu într-o p�rt��ie lini�tit�, atunci cu 
siguran�� va urma o pr�bu�ire sufleteasc�. Dac� am aduce lui Dumnezeu necazul nostru, atunci el 
nu ar mai clocoti în noi �i nu ne-ar epuiza r�bdarea, a�a cum din p�cate se întâmpl� de multe ori. 
  În leg�tur� cu lupta l�untric� �i rug�ciunea pare s� fi curs o sudoare sângeroas� (compar� Luca 22, 
44). Unii cred c� sudoarea era numai ca stropii de sânge. Dar cuvântul »ca«  este folosit în Sfânta 
Scriptur� nu numai ca s� arate asem�narea, ci �i s� arate un lucru identic. Noi credem c� 
Mântuitorul a transpirat cu tot corpul, stropi mari de sânge c�zând pe p�mânt. Un asemenea lucru 
este rar la oameni. A avut loc de câteva ori. În c�r�ile de chirurgie sunt prezentate unele cazuri. Dar 
eu cred c� oamenii care au avut parte de o astfel de transpira�ie ca urmare a unei dureri suflete�ti 
groaznice, niciodat� nu se vor mai reface. Ei sunt mor�i pentru totdeauna. Chinul sufletului 
Mântuitorului nostru a avut aceast� particularitate în sine, c� El a supravie�uit acest chin, cu toate c� 
El a transpirat pic�turi a�a de mari de sânge care au c�zut pe p�mânt, ca �i cum ar fi fost într-o 
stropeal� ro�ie de carmezin. În mod necesar sângele Lui ar fi trebuit s� fie v�rsat prin mâna altora �i 
sufletul Lui s� fie într-un alt mod dat la moarte. Dac� ne gândim la soarta omului p�c�tos – anume, 
c� el trebuie s�-�i m�nânce pâinea în sudoarea frun�ii lui -, vedem cum El a purtat într-o m�sur� 
îngrozitoare pedeapsa pentru p�cat, El, Cel care a intrat ca garant pentru p�c�to�i. Când noi ast�zi la 
Masa Domnului mânc�m pâinea, ne gândim la stropii de sânge care i-a transpirat pentru noi. Cu fa�a 
plin� de sudoare �i pic�turi mari de sudoare pe frunte se ostene�te omul pentru pâinea trec�toare. 
Pâinea este numai hrana. Atunci când Hristos Însu�i S-a chinuit pentru via��, ca s-o dea oamenilor, 
nu a transpirat sudoarea obi�nuit� a f�pturii exterioare, ci sânge, care venea direct din inim�. 
  O, dac� a� avea cuvinte s� v� descriu toate acestea! A� vrea s� v� fac s� vede�i, s� sim�i�i! Mirele 
divin, care nu avea nimic de câ�tigat, decât numai s� elibereze sufletele noastre de p�cat �i satana �i 
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s� câ�tige inimile noastre pentru El, a p�r�sit locuin�ele str�lucitoare ale slavei Sale ve�nice �i a 
venit jos la oameni: s�rac, slab �i dispre�uit. Gândindu-Se la ce urma s� mai aibe loc �i ce mai avea 
de suferit a fost a�a de zdruncinat �i a�a de mult sub presiunea influen�elor satanice, c� a transpirat 
pic�turi de sânge, care în noaptea aceea c�deau pe p�mântul rece din gr�dina luminat� de lun�. O, 
cât de mare este dragostea lui Isus! O, cât de mare este povara p�catului! O, cât de mare ar trebui s� 
fie mul�umirea, care i-o dator�m! 
 
Orice �i-a� da ca mul�umire, 
Chiar lumea-ntreag�,-i prea pu�in; 
De-aceea pentru-a Ta iubire 
Î�i d�rui via�a mea deplin. 
 
 

 
 
 
Trebuie s� continu�m  cu studiul istoriei bogate �i vrem s� ne gândim acum la MÂNTUITORUL 
VICTORIOS. 
  Foarte greu ne putem imagina aceast� parte pre�ioas� a istoriei suferin�elor. Cu toate c� Hristos S-a 
rugat: »Tat�, dac� este cu putin��, dep�rteaz� de la Mine paharul acesta!«, observ�m cât de resemnat 
�i lini�tit este El, atunci când S-a ridicat de pe aceast� scen� a d�ruirii smerite. El vorbe�te, ca �i 
cum pe un ton obi�nuit ar anun�a evenimetul care va urma: »Scula�i-v�, haidem s� mergem; iat� c� 
se apropie vânz�torul.« Acum nu mai este nici-o consternare, nici-o grab�, nici-o nelini�tire, nici-o 
întristare de moarte. Iuda vine �i Isus vorbe�te cu El: »Prietene, ce ai venit s� faci?« Aproape c� este 
de nerecunoscut, c�ci pu�in mai înainte era cuprins de o mare întristare. Un cuvânt înso�it de puterea 
Sa divin� ar fi fost suficient ca toat� ceata înarmat� s� dea înapoi �i s� cad� la p�mânt. El se 
întoarce, atinge urechea robului marelui preot �i o vindec�, a�a cum în zilele fericite vindeca bolile 
�i r�nile celor care se adunau în jurul Lui în timpul c�l�toriilor Sale. 
  Resemnat �i lini�tit a plecat, nici m�car fal�ele acuza�ii nu L-au f�cut s� r�spund�. Cu toate c� era 
strâmtorat din toate p�r�ile, a mers ca un miel care este dus la t�iere �i ca o oaie mut� înaintea celor 
care o tund, a�a nu �i-a deschis gura. Era o lini�te a sufletului m�rea��, care a pecetluit buzele Lui �i 
care L-a f�cut s� nu opun� rezisten�� du�manilor Lui. Voi �i eu, noi n-am fi putut face aceasta. 
Trebuie s� fi fost în El o pace adânc�, de nep�truns, care L-a f�cut apt, în mijlocul murmurului 
sinedriului �i al g�l�giei mul�imii de oameni s� r�mân� a�a de t�cut �i lini�tit. Eu cred c� El a 
ob�inut o victorie m�rea��, dup� ce înl�untrul Lui l-a biruit pe du�man. El a fost ascultat, dup� ce a 
jertfit rug�ciuni �i cereri cu strig�te mari �i cu lacrimi, �i acum în plin�tatea puterilor Lui era în stare 
s� mearg� în întâmpinarea ultimei lupte îngrozitoare, înfruntându-Se cu cetele înarmate ale 
p�mântului �i ale iadului. Dup� ce le-a întâmpinat, a fost neînfricat, a�a c� putea s� fluture drapelul 
victoriei �i s� strige: »S-a ispr�vit!« 
 

 
 
S� ne întreb�m în încheiere, ce ÎNV���TUR� REZULT� DIN TOATE ACESTEA. 
  Eu cred c� a� putea dou�zeci de înv���turi s� scot din cele descrise, dar ele nu ar fi a�a de bune �i 
de folositoare ca înv���tura pe care Mântuitorul Însu�i o d�. Care era înv���tura, care în mod 
deosebit a fost pentru ucenicii Lui? Deci, Petru, Iacov �i Ioan, deschide�i-v� urechile, �i tu, 
Magdalena, �i tu, Maria, �i tu, Ioana, so�ia dreg�torului Irod, �i voi toate celelalte femei f�c�toare de 
bine, asculta�i concluzia! Nu este a mea, ci a Domnului �i St�pânului nostru: »Ce v� zic vou�, zic 
tuturor: veghea�i!« (Marcu 13, 37). »Veghea�i!« �i iar��i »Veghea�i, ca s� nu c�de�i în ispit�.« Cât 
de grijuli ar trebui s� p�str�m aceast� înv���tur�! M-am gândit mereu la aceasta, ca s� în�eleg 
contextul. De ce oare Domnul a solicitat cu aceast� ocazie ucenicilor ca s� vegheze? 
  Am observat c� sunt dou� feluri de a veghea. A�i luat seama, c� opt ucenici erau la intrarea în 
gr�din�? Ei p�zeau, sau ar fi trebuit s-o fac�. Dar ambele grupe vegheaz� în mod diferit. La ce s-au 
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uitat cei opt? Am remarcat, c� ei au fost l�sa�i acolo, ca s� p�zeasc� gr�dina �i s� ia seama ca 
Hristos s� nu fie surprins de aceia care voiau s�-L atace. Din cauza aceasta au fost l�sa�i acolo. 
Ceilal�i trei au fost destina�i s� ia seama la comportarea �i la cuvintele Lui, s� se uite la Mântuitorul 
�i s� vad� dac� vor putea s�-I ajute, s�-L încurajeze �i s�-L învioreze. Acum, voi �i eu, avem motiv 
s� ne uit�m în ambele direc�ii, �i dac� privim lupta l�untric� a Mântuitorului nostru, atunci pare s� 
ne spun�: »�i voi ve�i tr�i a�a ceva, de aceea veghea�i!« 
  Veghea�i în afar�: fi�i permanent la postul de veghe, ca astfel p�catul s� nu v� surprind�! Prin 
p�catele voastre ve�i ajunge la aceast� lupt� l�untric�, dac� satana are un avantaj de la voi, atunci 
durerea sufletului vostru va fi multipl�. Dac� v� alunec� piciorul, atunci inima voastr� va fi prad� 
triste�ii. Dac� neglija�i p�rt��ia cu Isus, dac� în dragostea voastr� pentru El deveni�i reci sau c�ldicei 
�i nu v� folosi�i de privilegiile voastre, atunci ve�i ajunge prad� întunericului, deprim�rii, lipsei de 
curaj �i îndoieli. De aceea veghea�i, ca astfel s� nu c�de�i în aceste mari ispite îngrozitoare! Diavolul 
nu poate aduce o credin�� tare, care este practicat� în chip s�n�tos, într-o stare lipsit� de mângâiere. 
Abia atunci când credin�a ta cedeaz�, când dragostea devine indiferent� �i n�dejdea ta obose�te, 
atunci el te poate aduce într-o triste�e de nemângâiat, a�a c� tu nu mai �ti �i nu vei mai g�si nici-un 
indiciu c� e�ti credincios, sau nu. Nu vei fi în stare s� spui »Tat�l meu«, c�ci sufletul t�u se va îndoi 
c� tu mai e�ti un copil al lui Dumnezeu. Când str�zile Sionului sunt îndoliate, atunci harfele fiilor �i 
ficelor Sionului nu mai au coarde. De aceea fi�i foarte aten�i, voi to�i aceia care ca �i cei opt ucenici 
a�i fost pu�i p�zitori la poarta gr�dinii!  
   Dar �i voi, cei trei, veghea�i înl�untru! Privi�i la Hristos! »Uita�i-v� dar cu luare aminte la Cel ce 
a suferit din partea p�c�to�ilor o împotrivire a�a de mare fa�� de Sine, pentru ca nu cumva s� v� 
pierde�i inima, �i s� c�de�i de oboseal� în sufletele voastre« (Evrei 12, 3). Privi�i la Mântuitorul �i 
veghea�i împreun� cu El! Fra�i �i surori, vreau s� v� spun aceasta pe un ton foarte accentuat, ca s� 
nu uita�i. Familiariza�i-v� cu suferin�ele lui Hristos! Merge�i direct la cruce! Dar nu fi�i mul�umi�i 
numai cu aceasta, ci lua�i crucea pe umerii vo�tri, lega�i-v� de cruce, în sensul apostolului, care 
spune: »Am fost r�stignit împreun� cu Hristos, �i tr�iesc ... dar nu mai tr�iesc eu, ci Hristos tr�ie�te 
în mine« (Galateni 2, 20)! 
  Nu îmi aduc aminte dac� am avut vre-o dat� un timp de lucru mai pl�cut ca acela când cu câtva 
timp în urm� am parcurs toate poeziile cunoscute mie cu privire la suferin�ele Domnului nostru. La 
alegerea poeziilor, am încercat s� m� bucur de ele �i totodat� s� retr�iesc sentimentele pe care le-au 
avut poe�ii, atunci când le-au scris. Crede�i-m�, nu exist� un izvor care s� dea ap� a�a de dulce, cum 
este izvorul care curge pe Golgota la picioarele crucii. Aici este oferit� o priveli�te mai minunat� �i 
mai încânt�toare decât aceea de pe muntele Nebo, de unde Moise a avut voie s� priveasc� în �ara 
f�g�duit� (Deuteronom 34, 1). Ascunde-te în coasta lui Hristos! Ea este o despic�tur� în stânc� în 
care te po�i pune la ad�post pân� când a trecut furtuna. Tr�ie�te în Hristos, tr�ie�te în apropierea 
Lui! Atunci poate veni lupta! Vei învinge, a�a cum a învins El. Când apoi te vei ridica din sudoare 
�i din lupta l�untric�, vei merge în lini�te în întâmpinarea mor�ii �i vei zice: »Tat�l meu, nu cum 
vreau eu, ci cum vrei Tu!« 
  Sper ca acest studiu s� fie de folos unor cre�tini încerca�i, dar �i unor p�c�to�i nemântui�i. Fie ca 
tablourile pe care le-am prezentat înaintea ochilor vo�tri s� fie v�zute de unii �i astfel s� vin� s� se 
încread� în acest Om minunat, în acest Dumnezeu minunat! El mântuie�te pe to�i care se încred în 
El! O, încrede�i-v� în El! »De vor fi p�catele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca z�pada; de 
vor fi ro�ii ca purpura, se vor face ca lâna.« (Isaia 1,18) Încrede-te în El �i vei fi mântuit! Nu zic, c� 
tu vei fi mântuit într-o alt� zi, ci c� tu în aceast� sear� vei fi mântuit. P�catul, care era pe umerii t�i 
ca o povar� grea, atunci când ai intrat în aceast� cas� a lui Dumnezeu, va fi îndep�rtat. Prive�te la El 
– în gr�din�, la cruce, pe tron! Încrede-te în El, încrede-te în El, încrede-te în El acum, încrede-te 
numai în El, încrede-te pe deplin în El! 
  Fie ca Domnul s� binecuvinteze pe fiecare din Adunare �i s�-l fac� s� simt� apropierea Lui la 
frângerea pâinii! Amin. 


