Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
Capitolul 4
Tat l Meu, dac nu se poate s se îndep rteze de Mine paharul acesta, f r s -l beau, fac -se
voia Ta! Matei 26, 42
Lupta de moarte din gr dina Ghetsimani
Când Isus a ajuns în gr dina Ghetsimani, a tiut c acolo va fi prins i c Îl vor duce la o
succesiune de procese i c Îl vor umili, i în cele din urm Îl vor r stigni f r mil . Da, când
apostolul Ioan descrie sosirea solda ilor îns rcina i cu prinderea lui Isus, spune: »Isus, care tia
tot ce avea s I se întâmple, a mers spre ei, i le-a zis: „Pe cine c uta i?”« (Ioan 18, 4).
Vedem mereu c scriitorii Evangheliilor scot în eviden atot tiin a lui Isus în toate relat rile
despre suferin ele Lui. Ei se concentreaz aproape exclusiv asupra faptului c El tia totul mai
dinainte i avea în mâinile Lui toate lucrurile, care se petreceau în jurul Lui. To i scriitorii
Evangheliilor arat clar c Isus » tia tot ce avea s vin asupra Lui«. Nimic nu avea loc la
întâmplare în noaptea aceasta. El tia foarte exact ce urma s aib loc. Nimic nu era, care s nu
fie în mâna Lui i în mâna Tat lui Lui.
Aceasta înseamn c Isus tia în detaliu ce va aduce cu sine moartea Sa. A tiut mai dinainte de
toate durerile i chinurile, batjocurile i umilirile pe care va trebui s le îndure. Înainte s intre în
gr dina Ghetsimani a cunoscut adev rul îngrozitor cu privire la ce va trebui s îndure. i cu toate
acestea a fost gata s se plece pe deplin i f r nici o rezerv voii Tat lui, ca s înf ptuiasc
planul ve nic al r scump r rii.
În rug ciunea Lui din noaptea aceasta lupta cu aceast întrebare, a a de evident cum nu se
poate mai clar. Este vorba de unul din locurile din Scriptur cele mai uimitoare i tainice.
Descrie lupta Sa cu realitatea cea mai îngrozitoare prin care va trece foarte curând. Aici ni se
ofer o privire uimitoare în inima Dumnezeului devenit om.
Probabil c Isus cu ucenicii Lui au ajuns în gr dina Ghetsimani în jurul miezului nop ii. În
acest timp târziu, to i d deau semne de oboseal . O s pt mân încordat era aproape pe sfâr ite,
o zi foarte înc rcat se încheia. Dar chestiunea lui Hristos în gr dina Ghetsimani era mult mai
important decât somnul, i de aceea nimic nu-L va re ine s mearg acolo s se roage.
Hristos a fost om adev rat în toate privin ele. El era expus acelora i îngr diri corporale, ca to i
oamenii. i El a sim it oboseala (Ioan 4, 6; Marcu 4, 38). A tiut ce înseamn s fi înfometat
(Matei 21, 18). Avea sete, ca orice om (Ioan 4, 7; 19, 28). El a tr it toate sentimentele omene ti.
Câteodat a fost v zut cum plânge i era întristat (Ioan 11, 35; Luca 19, 41). În unele împrejur ri
i-a descoperit mânia (Ioan 2, 15-17). Cu toate c Scriptura nu spune textual c El a râs, sau a
zâmbit, s-ar trage o concluzie fals dac s-ar spune c El a mers prin via cu fa a întunecat .
tim c S-a bucurat, în mod deosebit când p c to ii au venit la credin (Luca 15, 4-32).
Renumele Lui printre farisei ne las s recunoa tem c El nu a fost un individualist moroc nos,
ci era Unul care r spândea bucurie, fiind deseori în societatea altora, »un prieten al vame ilor i
al p c to ilor« (Luca 7, 34).
În orice privin a fost om ca i noi – cu excep ia îns a st rii noastre de p c to enie. Dac se
pare c Scriptura scoate în eviden mai mult durerea i întristarea Sa, decât bucuria, atunci o
face numai pentru c , tiind c El a tr it adâncul suferin ei umane într-o m sur nespus de mare,
aceasta ne poate da o mare mângâiere în momentele noastre de necaz. În timpul rug ciunii Lui
din aceast noapte se pare c toat suferin a pe care El a cunoscut-o vreodat s-a n pustit deodat
asupra Lui. La aceasta s-a ad ugat un sentiment de fric în fa a încerc rii aspre de care va avea
parte în ziua urm toare. Toate acestea luate la un loc ne arat în mod deosebit pe »Omul Hristos
Isus« i lucrarea Lui de mijlocire f cut pentru noi.
Ieremia a scris cartea Plângerile lui Ieremia ca un cântec de jale fa de suferin a prin care
trecea Ierusalimul sub mâna Domnului, care-l încerca. Dar cu siguran , în afar de aceasta,
versetul 12 din capitolul 1 este descrierea suferin elor lui Hristos sub mâna lui Dumnezeu: »O!
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voi, care trece i pe lâng Mine, privi i i vede i, dac este vreo durere ca durerea Mea, ca durerea
cu care M-a lovit Domnul în ziua mâniei Lui aprinse!«
Niciodat nu a fost cuprins sufletul vreunui om de atâta suferin . Niciodat nu vom putea
în elege adâncimea chinurilor lui Hristos, pentru c – vorbind sincer – nu putem s pricepem
groz via p catului, a a cum a cunoscut-o El. Nici nu suntem în stare s cunoa tem groaza mâniei
divine, a a cum a cunoscut-o El. De aceea nu în elegem durerea exprimat în rug ciunea din
gr dina Ghetsimani. S nu ne mir m dac nu în elegem însemn tatea rug ciunii. i cu toate
acestea, în locul acesta este o bog ie de imagini, care deseori sunt trecute cu vederea.
Evanghelistul Matei descrie în felul urm tor cele întâmplate:
»Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngr dit, numit Ghetsimani, i a zis ucenicilor: „ ede i aici
pân M voi duce colo s M rog.” A luat cu El pe Petru i pe cei doi fii ai lui Zebedei, i a
început s Se întristeze i s Se mâhneasc foarte tare. Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este
cuprins de o întristare de moarte; r mâne i aici, i veghea i împreun cu Mine.” Apoi a mers
pu in mai înainte, a c zut cu fa a la p mânt, i S-a rugat, zicând: „Tat l Meu, dac este cu
putin , dep rteaz de la Mine paharul acesta! Totu i nu cum voiesc Eu, ci cum voie ti Tu.” Apoi
a venit la ucenici, i-a g sit dormind, i a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-a i putut s veghea i
împreun cu Mine! Veghea i i ruga i-v , ca s nu c de i în ispit ; duhul, într-adev r, este plin de
râvn , dar carnea este neputincioas .” S-a dep rtat a doua oar , i S-a rugat zicând: „Tat l Meu,
dac nu se poate s se îndep rteze de Mine paharul acesta, f r s -L beau, fac -se voia Ta!” S-a
întors iar i la ucenici, i i-a g sit dormind; pentru c li se îngreuiaser ochii de somn. I-a l sat
din nou, S-a dep rtat, i S-a rugat a treia oar , zicând acelea i cuvinte.« (Matei 26, 36-44)
În aceast lupt a lui Hristos sunt scoase în eviden
fierbinte i supunerea Sa.

trei aspecte: întristarea Sa, rug ciunea Sa

Întristarea Sa
Gr dina Ghetsimani era un loc cunoscut pentru ucenici. Chiar i Iuda tia unde va fi Isus în
noaptea aceasta, potrivit cu relatarea evanghelistului Ioan, c ci »Isus de multe ori Se adunase
acolo cu ucenicii Lui« (Ioan 18, 2). Cu toat probabilitatea acest loc era o dumbrav cu m slini
împrejmuit cu un zid. Se pare c avea numai o intrare, unde Isus a l sat pe cei mai mul i ucenici
ai S i, în timp ce a intrat cu Petru, Iacov i Ioan ca s se roage. Ace ti trei constituiau cercul cel
mai intim al înso itorilor Lui. Deseori Isus a permis acestor trei ucenici s fie împreun cu El la
diferite ocazii, în timp ce celorlal i nu le-a permis s -L înso easc (compar cu Marcu 5, 37;
Matei 17, 1).
De ce a luat El pe ace ti trei cu El? În primul rând din pricina lor. Ei au avut privilegiul s fie
martorii luptei înver unate a lui Hristos în orele cele mai întunecate ale încerc rii Lui. În baza
exemplului Lui, ei vor înv a o lec ie deosebit , cum pot s iese dintr-o situa ie grea. i cu toate
c mereu au adormit, au avut parte de multe, în timp ce Isus S-a rugat, ca s - i dea seama cât de
mare a fost chiunul pe care El l-a suferit.
Ucenicii care au fost l sa i la intrarea în gr din au supravegheat în mod obi nuit poarta, ca
Domnul s nu fie deranjat în timp ce se ruga. În aceast noapte deosebit ar fi trebuit ca i ei s
se dedice rug ciunii personale. Isus le spusese, c în curând vor trece printr-o încercare
îngrozitoare. Ei puteau vedea, c El era îngrijorat. El a f cut tot ce a depins de El, ca s -i
aten ioneze de pericolul care va veni. Evanghelistul Luca ne spune c Isus le-a zis: »Ruga i-v ,
ca s nu c de i în ispit « (Luca 22, 40). Evanghelistul Matei relateaz c El a trezit pe Petru,
Iacov i Ioan, dup ce ei de dou ori au adormit, i de fiecare dat i-a aten ionat. Cu toate acestea
nu avem nici un indiciu c vreunul din ucenici ar fi rostit o rug ciune scurt . Aceasta arat cât de
mul umi i au fost cu ei în i i în siguran a lor. Nu este nici un indiciu c au fost al turi de Isus,
2

Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
sau c L-au încurajat. Da, este o ironie mare în faptul c atotputernicul Fiu al lui Dumnezeu, Cel
f r p cat, avea nevoie foarte mare de rug ciune în noaptea aceea, în timp ce ucenicii Lui slabi,
u or de atacat, nu aveau nici un sim pentru ceea ce era a a de necesar în ceasul acela. Erau surzi
cu privire la ce le-a spus El.
Aceasta este tipic pentru inima p c toas . Deseori, în starea noastr fireasc i dec zut , nu
suntem con tien i de s r cia noastr spiritual . Îns Hristos în starea Sa lipsit de p cat a tiut
foarte bine de sl biciunea firii omene ti, i nu putea s doarm , când convorbirea cu Dumnezeu
era absolut necesar . Ucenicii au adormit cu to ii, cu toate c trebuiau s r mân treji.
Cum au putut s adoarm ? Probabil c s-au sim it în siguran într-un loc cunoscut. Dup toate
probabilit ile nu venea nimeni noaptea în locul acela. Uitând c unul dintre ei era tr d torul, iau închipuit c sunt în siguran . Au fost doborâ i de oboseala, pe care to i o sim eau.
Evanghelistul Luca spune c ei au adormit i din cauz c erau cuprin i de întristare (Luca 22,
45). Când suntem zdrobi i de oboseal , dorim s dormim. Duhul lor îngrijorat a c utat o
posibilitate de sc pare. i astfel au adormit i au l sat pe Isus s - i duc singur chinurile
sufletului.
Isus nu a exagerat cu nimic, atunci când a spus ucenicilor Lui, c sufletul Lui este cuprins de o
întristare ca de moarte. Chinurile, pe care le suferea în gr dina Ghetsimani, erau în stare s -L
duc realmente în mormânt. Ar fi fost cu totul posibil, dac Dumnezeu nu ar fi prev zut pentru
El o cu totul altfel de moarte. Evanghelistul Luca relateaz c »sudoarea I se f cuse ca ni te
pic turi mari de sânge, care c deau pe p mânt« (Luca 22, 44). Aceasta descrie o boal rar , dar
bine documentat , cunoscut sub numele de haematidrosis i care apare câteodat în st ri de
solicitare emo ional : când capilarele de sub piele se sparg din cauza încord rii mari, apare la
persoanele respective un amestec de sudoare cu sânge, care se scurge prin glandele sudoripare.
De ce a sim it El un astfel de chin? S-ar p rea c se temea de durerile i chiunurile trupe ti
legate de crucificarea Lui, de care va avea parte pe drumul spre Golgota. Îns mul i au fost
crucifica i, f r ca gândul la crucificare s -i fac s transpire sânge i ap . Presupunerea c Fiul
lui Dumnezeu a suferit un chin a a de mare din cauza fricii cu privire la ce I-ar putea face
oamenii este de neimaginat. El Însu i a înv at: »Nu v teme i de cei ce ucid trupul, dar care nu
pot ucide sufletul« (Matei 10, 28).
Cu siguran , nu era moartea ca atare care a încol it a a de puternic sufletul Lui. El venise ca s
mearg la moarte. Aceasta era ora pentru care venise. Este de neimaginat c în acest ceas târziu
El a început s se îndoiasc c trebuia s moar . În Ioan 12, 27 este notat o rug ciune a lui Isus,
pe care El a rostit-o public mai înainte. El azis: »Acum sufletul Meu este tulburat. i ce voi zice?
Tat , izb ve te-M din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit pân la ceasul acesta!«
Aici îns , în gr dina Ghetsimani, El se roag : »Tat l Meu, dac este cu putin , dep rteaz de
la Mine paharul acesta!« Avea El îndoial cu privire la faptul c va trebui s moar ? Se roag El
s fie salvat de la cruce? Unii comentatori, care vor s ocoleasc aceste urm ri, au propus ca
»paharul« de care voia s fie salvat, conform rug ciunii Lui, s fie în eles ca fiind moartea
prematur care Îl amenin a în gr dina Ghetsimani. Dup p rerea lor, El S-a rugat ca planul de
mântuire s nu fie z d rnicit prin moartea Sa prematur , înainte de moartea pe Golgota.
Prin aceasta se trece cu vederea în elesul biblic al »paharului«. Apostolul Ioan relateaz cum
Isus a fost prins scurt timp dup aceea i cum Petru a încercat s se foloseasc de sabia lui, ca s
împiedice prinderea. Apoi se spune: »Isus a zis lui Petru: „Bag - i sabia în teac . Nu voi bea
paharul, pe care Mi l-a dat Tat l Meu s -l beau?« (Ioan 18, 11). Prin aceasta devine clar c la
urma urmelor Tat l a fost Cel care I-a dat paharul s -l bea.
Ce se în elege prin pahar? Nu este vorba numai de moarte. Nu sunt durerile trupului, pricinuite
de crucificare. Nu era biciuirea sau umilirea. Nu era setea îngrozitoare, nu era chinul pricinuit de
baterea cuielor în mâinile i picioarele Sale, sau ru inea de a fi scuipat, de a fi b tut. Nu erau nici
m car toate acestea la un loc. Toate aceste lucruri con ineau exact ce a spus Hristos c nu trebuie
s ne temem de ele. El a spus: »V spun vou , prietenii Mei; s nu v teme i de cei ce ucid
trupul, i dup aceea nu mai pot face nimic« (Luca 12, 4).
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»Am s v ar t«, adaug El, »de cine s v teme i. Teme i-v de Acela care, dup ce a ucis, are
putere s arunce în geen ; da, v spun, de El s v teme i« (versetul 5). Prin aceasta este clar de
ce Hristos se temea mai mult cu privire la cruce: paharul de care voia s fie salvat, dac este
posibil, cuprindea rev rsarea mâniei divine, c reia El îi era expus din partea Tat lui S u sfânt.
Paharul era un cunoscut simbol vechitestamental al mâniei divine fa de p cat. În Isaia 51, 17
se spune: »Treze te-te, treze te-te! Scoal -te Ierusalime, care ai b ut din mâna Domnului potirul
mâniei Lui, care ai b ut, ai sorbit pân la fund potirul ame elii.« În Ieremia 25, 15-16, Domnul
spune profetului: »Ia din mâna Mea acest potir plin cu vinul mâniei Mele, i d -l s -l bea toate
neamurile la care te voi trimite. Vor bea i se vor ame i i vor fi ca ni te nebuni, la vederea
s biei, pe care o voi trimite în mijlocul lor.« El adaug : »S le spui: „A a vorbe te Domnul
o tirilor, Dumnezeul lui Israel: >Be i, îmb ta i-v , i v rsa i, i c de i f r s v mai ridica i, la
vederea s biei pe care o voi trimite în mijlocul vostru!<” i dac nu vor vrea s ia din mâna ta
potirul ca s bea, spune-le: „A a vorbe te Domnul o tirilor: >Be i!<”« (versetele 27-28).
Paharul simbolizeaz aici judecata pe care o vor suferi cei necredincio i, potrivit cu voia lui
Dumnezeu. Ei beau pân se îmbat i li se face r u, a a c vomit . Este ca i cum Dumnezeu ar
spune celui p c tos: „Iube ti p catul? Ei, bine. Atunci bea din paharul p catului pân se
gole te!” i El îi las s guste consecin ele propriilor p cate, a a c lucrul dup care alearg
ajunge s le devin judecat , pe care El o las s vin asupra lor în toat asprimea ei. Lucrul pe
care îl iubeau devine blestem, care îi îmboln ve te i în cele din urm mor. Asemenea vorbire
simbolic , care prezint paharul ca pe un simbol al judec ii divine, se g se te în tot Vechiul
Testament (compar Plângerile lui Ieremia 4, 21-22; Ezechiel 23, 31-34 i Habacuc 2, 16).
Dac Hristos S-a rugat ca – dac este posibil – paharul s fie luat de la El, atunci El a vorbit
despre faptul c El a trebuit s bea paharul mâniei lui Dumnezeu. Niciodat s nu ne l s m
indu i în eroare c Hristos S-a temut de durerile trupe ti pricinuite de r stignire! El n-a tremurat
niciodat în a teptarea a ceea ce oamenii Îi vor face. În El nu era nici o urm de team fa de
oameni. Dar în ziua urm toare El »va purta p catele multora« (Evrei 9, 28). i din pricina
aceasta plin tatea mâniei divine se va rev rsa asupra Lui. Într-un fel cu totul tainic, pe care duhul
nostru omenesc nu-l poate în elege, Dumnezeu Î i va întoarce fa a de la Hristos, în timp ce
Hristos era expus întregii puteri a mâniei divine împotriva p catului.
S ne amintim c în Isaia 53, 10 se spune: »Domnului I-a pl cut s -L zdrobeasc ; L-a supus
suferin ei« (vezi versiunea GBV 2001). Când Hristos atârna pe cruce, era înc rcat cu p catele
poporului S u, suferind pentru ei mânia lui Dumnezeu. În 2 Corinteni 5, 21 este explicat în mod
asem n tor ce s-a petrecut pe cruce: »Pe Cel ce n-a cunoscut niciun p cat, El L-a f cut p cat
pentru noi.« Cu alte cuvinte: la cruce Dumnezeu a atribuit p catele noastre lui Hristos i
pedeapsa pentru p cat a exercitat-o asupra Lui (compar cu 1 Petru 2, 24).
Pre ul p catelor purtate de Hristos a fost v paia mâniei divine. El l-a pl tit pe deplin. Aceasta
explic de ce în Matei 27, 46 a strigat cu toat durerea: »Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai p r sit?« Acest strig t venit de pe cruce reflect cât de amar a fost paharul care Ia fost dat. Nu este de mirare c voia ca paharul s fie luat de la El.
Nu a recunoscut El, c nu exista nici o alt alternativ ca paharul s fie luat de la El? Desigur
c da. Dar de ce roste te în gr dina Ghetsimani o astfel de rug ciune? Deoarece prin aceasta a
exprimat sincer frica pe care o sim ea în momentul acela. El tia c nu putea s spere s fie scutit
de misiunea pe care o avea de a fi Mielul jertfit pentru p cat. i aceasta devine clar din restul
cuvintelor rug ciunii Sale: »Totu i nu cum voiesc Eu, ci cum voie ti Tu« (Matei 26, 39). S
observ m c a doua oar S-a rugat în felul urm tor: »Tat l Meu, dac nu se poate s se
îndep rteze de la Mine paharul acesta, f r s -l beau, fac -se voia Ta.« Când chinurile sufletului
au crescut, hot rârea Sa de a face voia Tat lui S u a devenit mai mare.
Rug ciunea lui Hristos con ine o m rturisire sincer a sim mintelor omene ti. i în aceast
rug ciune se descoper predarea sistematic a acestor sim minte omene ti voin ei divine.
Când Hristos a luat chip de om, toate sl biciunile naturale ale omului au devenit parte
component a existen ei Sale p mânte ti – cu excep ia acelor sl biciuni, care sunt p c toase. În
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Evrei 4, 15 se spune: »C ci n-avem un Mare Preot, care s n-aib mil de sl biciunile noastre; ci
unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca i noi, dar f r p cat.« A a cum am constatat la
începutul acestui capitol, Hristos a cunoscut prin propia experien , cu excep ia p catului, toate
caracteristicile naturii umane muritoare. A obosit; a sim it foamea; a suferit dureri. i aici în
gr dina Ghetsimani a suferit cele mai mari dureri, cea mai mare fric i strâmtorare a sufletului
S u – chiar pân la limita cu moartea. În aceast rug ciune El face cunoscut aceste sentimente.
Ele arat existen a uman a lui Hristos a a de clar, cum nici un alt loc din Scriptur o face.
Ceea ce Îl face pe Hristos aici s Se roage nu este sl biciunea p c toas , ci este expresia
sl biciunii omene ti normale, care nu se deosebe te de foamea Sa, de setea Sa, sau de epuizarea
Sa. Cu siguran Hristos nu a iubit suferin a în sensul masochist (unul care se chinuie singur). Ar
fi fost str in de fiin a Lui omeneasc , dac nu ar fi privit crucea cu îngrijorare i team fa de
cele ce se vor întâmpla. Aceasta nu este la itate i team . Este aceia i spaim , care ne cuprinde
pe noi to i, i aceia i presim ire, care ne cuprinde pe furi , când tim c st m înaintea unui
eveniment deosebit de dureros. În cazul lui Isus, chinurile suflete ti, pricinuite de ce urma s aib
loc, au ie it foarte clar în eviden .
Scriptura nu ne spune în niciun loc, c dumnezeirea lui Isus L-ar fi f cut s Se înal e peste
starea omului obi nuit sau s -I fi oferit tr s turi supraomene ti. Potrivit Scripturii, natura divin
a lui Hristos nu a lezat fiin a Sa omeneasc i nici nu a împiedecat dezvoltarea ei. Dimpotriv :
tot ce spune Scriptura despre misiunea lui Hristos ca Mântuitor al nostru se bazeaz pe faptul c
El a fost în totul Om. Evrei 2, 17 subliniaz acest punct: »A trebuit s se asemene fra ilor S i în
toate lucrurile, ca s poat fi, în ce prive te leg turile cu Dumnezeu, un mare preot milos i
vrednic de încredere, ca s fac isp ire pentru p catele norodului.«
Domnul nostru nu a simulat c este om. El a fost om în adev ratul sens al cuvântului. Cu
excep ia p catelor noastre, pe El L-a caracterizat toat natura noastr de muritori. i, în acest
moment în gr dina Ghetsimani s-a ar tat caracterul S u omenesc, cum nu s-a ar tat niciodat în
via a Sa. Cu siguran putem s în elegem sentimentele Lui: groaz , în a teptarea a ce cerea
Dumnezeu de la El; consternare fa de ceea ce însemna aceasta pentru El; i o dorin foarte
mare s fie cru at de mânia lui Dumnezeu, dac cumva ar fi fost posibil. Toate acestea au condus
la acea stare de întristare extrem de mare, pe care o sim ea când privea crucea.
Pe scurt spus: Isus a fost foarte întristat, c ci tia c toat vina p catelor tuturor r scump ra ilor
din toate timpurile va fi atribuit Lui. El va fi expus, în locul altora, mâniei divine dezl n uite cu
toat puterea. Fiul sfânt al lui Dumnezeu, care niciodat nu a cunoscut nici cel mai mic p cat, a
fost f cut p cat. Pe El Îl va lovi mânia divin (2 Corinteni 5, 21). Gândul la acest fapt L-a f cut
s transpire sânge i ap în adev ratul sens al cuvântului.
Rug ciunea Sa fierbinte
Când din cauza aceasta Hristos a mers la cruce, sentimentele Lui de fric i presim irile Lui
sumbre con in manifestarea emo ilor omene ti. Dorin a Lui de a sc pa de mânia lui Dumnezeu
cuprindea un sentiment omenesc normal i u or de în eles. Dar aceast dorin i toate emo iile
Lui omene ti s-au subordonat con tient i inten ionat voin ei lui Dumnezeu. Simplul fapt c El a
avut aceste sentimente, nu este niciun p cat. P catul const în cedarea la sentimentele i
preferin ele omene ti în defavoarea voin ei lui Dumnezeu. Deoarece Isus tia aceasta, toat via a
Lui a fost caracterizat de supunere con tient i de bun voie fa de voin a Tat lui S u. El a
spus: »Totdeauna fac ce-I este pl cut« (Ioan 8, 29). »Mâncarea Mea este s fac voia Celui ce Ma trimes, i s împlinesc lucrarea Lui« (Ioan 4, 34). »Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi;
judec dup cum aud; i judecata Mea este dreapt , pentru c nu caut s fac voia Mea, ci voia
Tat lui, care M-a trimes« (Ioan 5, 30). »C ci M-am pogorât din cer ca s fac nu voia Mea, ci
voia Celui ce M-a trimes« (Ioan 6, 38).
Cuvintele rug ciunii Sale din gr dina Ghetsimani reflect cum a avut loc aceast supunere.
Rug ciunea exprim în modul cel mai cinstit sentimentele umane ale lui Hristos. În a teptarea
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mâniei divine S-a temut înl untrul Lui, iar dup aceea a cerut ca, dac este posibil, s nu aib
parte de ea.
Dar de ce a formulat El aceast rug ciune tocmai în aceast or ? Din ve nicie, înainte de toate
timpurile, se în elesese cu Dumnezeu ca El s moar ca jertf de isp ire pentru p cate. El tia cu
certitudine c paharul mâniei lui Dumnezeu constituia o parte inevitabil a lucr rii de isp ire.
Cu toate c toate acestea sunt adev rate, Hristos în existen a Lui uman trebuia s simt povara
într-un fel în care El niciodat nu a sim it-o. Omul Hristos Isus se apropia de ultimele lui ore pe
p mânt. Toate aceste sentimente umane normale trebuiau în mod inevitabil s se accentueze, pe
m sur ce se apropia ora. Toat povara suferin ei i fricii îngreuna înl untrul Lui în momentul
când era gata s - i ia crucea. Aceste sentimente sunt exprimate în rug ciune. Este dovada c în
orice privin El a fost om cu adev rat.
Rug ciunea Sa din gr dina Ghetsimani a slujit totodat unui alt scop stabilit de Dumnezeu. A
fost un exemplu pentru Petru i ceilal i apostoli. Desigur, Isus tia c nu era posibil s se dea la o
parte dinaintea exercit rii judec ii mâniei lui Dumnezeu. Cu siguran , nu S-a întrebat în
gândurile Lui dac aceste lucruri s-ar fi putut evita. i cu toate acestea, cu aceast ocazie S-a
rugat inten ionat cu voce tare.
Isus S-a rugat deseori cu voce tare, din cauza celor care Îl ascultau (compar cu Ioan 11, 42).
Exist toate motivele s presupunem c aceast rug ciune din gr dina Ghetsimani a fost
formulat cu voce tare, pentru ca apostolii afla i în apropiere s aud . Dup ce Isus a luat cu Sine
pe Petru, Iacov i Ioan, când a intrat în gr din , i-a rugat s r mân în apropiere i s vegheze
împreun cu El. Deoarece Isus tia c Satana voia s -i cearn , cum se cerne grâul, rug ciunea
Lui trebuia s fie un model pentru ei. Ei puteau s înve e o mul ime de lucruri, dac ar fi fost
ascult tori aten i.
Probabil c din acest motiv în timpul rug ciunii Lui permanente adresate Tat lui se adreseaz
ucenicilor S i, îndemnându-i la veghere. S observ m cuvintele Lui din evanghelia dup Matei
capitolul 26 versetul 41: »Veghea i i ruga i-v , ca s nu c de i în ispit ; duhul, în adev r, este
plin de râvn , dar carnea este neputincioas .« În aceste momente Isus lupta cu sl biciunile
propriei fiin e umane. Înc o dat : acestea nu erau sl biciuni p c toase, i erau afec iuni
omene ti normale, nevoi i sentimente care pot deveni p cate atunci când nu sunt supuse voin ei
lui Dumnezeu.
Petru a p c tuit, pentru c a dormit. Cu toate c în mod normal nu p c tuie ti dac dormi,
Hristos i-a încredin at o misiune. El trebuia s r mân treaz al turi de Hristos, s vegheze i s se
roage. Oboseala lui Petru, unit cu triste ea mare din noaptea aceea, l-a f cut s - i caute refugiu
în somn. Cu toate c oboseala i triste ea nu sunt p cate în ele în ile, împrejur rile trebuie
subordonate voin ei lui Dumnezeu. Cu siguran duhul lui Petru a fost plin de voin (versetul
33). Dar carnea lui a fost neputincioas . El trebuia s se roage, a a cum a f cut Hristos – care în
mod con tient i-a supus voi a voin ei Tat lui i a a teptat de la Dumnezeu puterea pentru a
rezista.
Cuvintele rug ciunii lui Hristos las s se recunoasc o mare intimitate între Tat l i Fiul.
Oricând Isus S-a rugat, Isus S-a adresat lui Dumnezeu cu »Tat « (numai o singur dat a fost
altfel: când atârna pe cruce i sim ea povara mâniei divine s-a rugat în aramaic cuvintele din
Psalmul 22, 2 [»Eloi, Eloi, lama sabactani?«], care traduse înseamn »Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit?« - Marcu 15, 34). În ceea ce prive te pe conduc torii
iudei, era neobi nuit pentru ei s se adreseze lui Dumnezeu în rug ciune cu cuvântul »Tat «, c ci
dup p rerea lor aceasta ar ta prea mult intimitate i familiaritate. Da, ei au încercat de mai
multe ori s omoare pe Isus, deoarece El numea permanent pe Dumnezeu Tat l S u – în elegând
din aceasta c El Î i revendica dreptul de Fiu al lui Dumnezeu, i aceasta însemna o identitate
absolut cu Tat l (Ioan 5, 18; compar i cu Ioan 10, 30-33). Filia iunea ve nic i unic în felul
ei a lui Isus dovede te identitatea Sa ve nic cu Tat l (Evrei 1, 4-8). El este Fiul n scut al lui
Dumnezeu. Dar i tuturor credincio ilor le este acordat o pozi ie deosebit de filia iune prin
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primirea lor de c tre Dumnezeu ca fii (Galateni 4, 4-5). i de aceea Hristos a înv at pe ucenicii
Lui s se adreseze în rug ciune lui Dumnezeu cu cuvântul »Tat «.
Aici în gr dina Ghetsimani avem singurul loc din toat Scriptura unde Hristos în rug ciune se
adreseaz lui Dumnezeu cu cuvintele »Tat l Meu« (Matei 26, 39, 42 – vezi versiunea GBV
2001), unde intimitatea felului de exprimare este accentuat de pronumele »Meu«. Evanghelistul
Marcu relateaz c El S-a rugat astfel: »Ava, Tat , la Tine toate sunt posibile; dep rteaz paharul
acesta de la Mine; dar nu ce vreau Eu, ci ceea ce vrei Tu fie« (Marcu 14, 36 – vezi GBV 2001).
»Ava« înseamn în limba aramaic »drag Tat « sau »T ticule« - o expresie mult mai intim , da,
copil reasc , care vorbe te de încredere i simpatie.
Rug ciunea lui Hristos a fost înainte de toate o rug ciune de supunere. Se recunoa te aceasta
din ceea ce de fapt este vorba: rug ciunea, dominat de rug mintea fierbinte a lui Hristos, nu
cuprinde dorin a ca paharul s se îndep rteze de la El, ci red un el mai înalt, prezentat în
dorin a Sa repetat »... fac -se voia Ta!« (Matei 26, 42). De fiecare dat când a îngenunchiat s
se roage, în centru a stat acela i lucru: »Tat l Meu, dac este cu putin , dep rteaz de la Mine
paharul acesta! Totu i nu cum voiesc Eu, ci cum voie ti Tu« (versetul 39). »Tat l Meu, dac nu
se poate s se îndep rteze de la Mine paharul acesta, f r s -l beau, fac -se voia Ta!« (versetul
42). »I-a l sat din nou, S-a dep rtat, i S-a rugat a treia oar , zicând acelea i cuvinte« (versetul
44).
Dorin a Sa omeneasc normal a fost ca, dac este posibil, s se dep rteze judecata
îngrozitoare care urma s aib loc în curând. Dorin a Lui de importan capital – încuvin area
final a dorin ei, de care este vorba în rug ciune – consta îns în aceea, ca s se fac voia lui
Dumnezeu.
Supunerea Sa
Când Hristos se roag : »Nu cum voiesc Eu, ci cum voie ti Tu«, nu trebuie s ne gândim, c
voia Tat lui ar fi alta decât voia Fiului. Ce recunoa tem noi aici este faptul c Fiul S-a supus
con tient, inten ionat i de bun voie cu toate sentimentele Lui umane voii des vâr ite a Tat lui.
Rug ciunea prezint exemplul de neegalat cum Hristos în natura Sa uman a supus totdeauna, în
toate lucrurile, voin a Sa voin ei Tat lui – i totodat c nu exist nici o contradic ie între voin a
divin i sentimentele Lui umane.
Aici trebuie s înv m o lec ie foarte important . S ne gândim c Isus nu a avut nici o dorin
nest pânit p c toas , nici o dorin alterat de p cat i nici o înclina ie de a face r ul. i cu toate
acestea a trebuit ca nevoile Lui i afec iunile Lui s le supun voii lui Dumnezeu cu o a a
con tien
i d ruire inten ionat . Cu cât mai mult avem noi nevoie s pred m lui Dumnezeu
inima noastr , sufletul nostru, mintea noastr i puterea noastr ! Sl biciunile noastre, dorin ele
noastre, pl cerile noastre – da, voin a noastr – trebuie s le subordon m con tient voii lui
Dumnezeu, dac dorim s fim în stare s ducem o via spre onoarea lui Dumnezeu.
În rug ciunea lui Hristos nu este vorba ca paharul s se dep rteze de la El cu orice pre . El S-a
rugat ca paharul s se dep rteze de la El numai atunci când exist o alt posibilitate pentru
împlinirea planului lui Dumnezeu. R spunsul lui Dumnezeu la aceast rug ciune las s se
recunoasc clar, c nu exist nici o alt alternativ la jertfa Fiului S u, prin care p c to ii pot fi
mântui i. Dumnezeu nu a trimis pe Hristos ca El s moar în chip u uratic. Dac ar fi existat o
alt cale, atunci ar fi ales-o pe aceasta. Dar pentru c nu exista o alt cale, paharul nu a fost luat
de la Hristos.
Este clar, c Hristos a tiut aceasta, atunci când S-a rugat. Desf urarea acestor evenimente a
fost stabilit în hot rârile ve nice ale lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii – cu mult timp
înainte ca Hristos s vin pe p mânt. El a tiut c El va trebui s fie Mielul lui Dumnezeu, care
ridic p catele lumii. De aceea aceasta înseamn c El, în aceast calitate, trebuia s suporte
mânia lui Dumnezeu.
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Aceasta conduce la un alt motiv pentru care Hristos a formulat aceast rug ciune: în ea El a
ar tat nu numai cu adev rat afec iunile Sale umane, f când cunoscut frica Lui real i groaza de
care era cuprins, gândind ce va însemna crucea pentru El. El a fost nu numai un exemplu
remarcabil pentru Petru i ceilal i ucenici (ca i pentru to i cre tinii tuturor timpurilor). Mult mai
mult, El a descoperit taina cu privire la ce a fost în ve nicii, înainte de toate timpurile, între
persoanele Dumnezeirii: Dumnezeu, Tat l, i Dumnezeu, Fiul, au hot rât împreun cu Duhul
Sfânt s mântuiasc pe cei ale i. S-a hot rât ca Hristos s devin om i s moar , ca s pl teasc
pre ul isp irii.
Apostolul Pavel vorbe te despre acest lucru în scrisoarea sa adresat lui Tit. El începe
scrisoarea cu urm toarele cuvinte: »Pavel, rob al lui Dumnezeu, i apostol al lui Isus Hristos,
potrivit cu credin a ale ilor lui Dumnezeu i cuno tin a adev rului, care este potrivit cu evlavia,
în n dejdea vie ii ve nice, f g duite mai înainte de ve nicii de Dumnezeu, care nu poate s mint
..« (Tit 1, 1-2). Dumnezeu a f g duit via a ve nic mai înainte de ve nicii – înainte de a fi existat
vre-o creatur , c rora s le fi dat f g duin a. De aceea se pune întrebarea: Cui a f g duit-o? Este
clar c aceasta descrie o în elegere care a avut loc între Persoanele Dumnezeirii, care avea în
vedere mântuirea celor ale i.
În 2 Timotei 1, 9 r sun adev rul din Tit 1, 2. Apostolul Pavel spune acolo, c Dumnezeu »nea mântuit i ne-a dat o chemare sfânt , nu pentru faptele noastre, ci dup hot rârea Lui i dup
harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de ve nicii.« Cu alte cuvinte: arvuna ve nic a
mântuirii noastre include o f g duin , pe care Tat l a dat-o Fiului înainte de ve nicii. Toat
n dejdea noastr cu privire la via a ve nic const în acea f g duin ve nic , care a fost dat lui
Hristos.
În baza dragostei Lui ve nice fa de Fiul S u, Dumnezeu, Tat l, I-a f g duit un popor de
r scump ra i. De aceea Hristos vorbe te deseori despre cei r scump ra i, ca despre aceia pe care
Tat l I i-a dat (Ioan 17, 9, 11; compar cu Ioan 6, 37-39).
Hristos la rândul Lui a f g duit s moar pentru cei ce fac parte din acest popor, în timp ce
animalele de jertf nu puteau s fac nici o isp ire. Exista numai o posibilitate, prin care ei
puteau fi mântui i. Un loc iitor uman – des vâr it de drept, la care nu se putea g si nici un fel de
vin – va trebui s poarte pedeapsa pentru p cat în locul lor. i numai Fiul lui Dumnezeu devenit
om a îndeplinit aceast condi ie. De aceea Hristos S-a declarat gata s vin pe p mânt cu inten ia
clar de a muri ca jertf pentru p cat. Aceasta va fi partea Lui în în elegerea cu privire la
mântuirea noastr . Din dragoste S-a supus voin ei Tat lui, ca s dobândeasc mântuirea pentru
poporul S u. Aceasta este afirma ia de baz din Evrei 10, 4-9:
»C ci este cu neputin ca sângele taurilor i al apilor s tearg p catele. De aceea, când intr
în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertf , nici prinos; ci Mi-ai preg tit un trup; n-ai primit nici
arderi de tot, nici jertfe pentru p cat. Atunci am zis: >Iat -M (în sulul c r ii este scris despre
Mine), vin s fac voia Ta, Dumnezeule!<” Dup ce a zis întâi: „Tu n-ai voit i n-ai primit nici
jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru p cat”, (lucruri aduse toate dup Lege),
apoi zice: „Iat -M , vin s fac voia Ta, Dumnezeule.”«
În supunerea lui Hristos fa de voia Tat lui s-a exprimat dragostea Sa ve nic fa de Tat l.
Intui ia normal este contrazis i este misterios s gânde ti c Fiul a murit i c Tat l i-a
rev rsat mânia asupra Fiului. Îns în adâncimea inten iei de mântuire s-a exprimat dragostea
curat dintre Tat l i Fiul. i de aceea mai înainte de ve nicii Fiul S-a supus con tient i
inten ionat voii Tat lui, a a c drumul spre cruce era hot rât.
Aceasta include adev rul cel mai important care ni se descoper în rug ciunea lui Isus din
gr dina Ghetsimani. Aici recunoa tem un instantaneu al celor întâmplate, pe care îl descrie
Filipeni 2, 6-8. Acolo se spune despre Isus Hristos: »El ... n-a crezut ca un lucru de apucat s fie
deopotriv cu Dumnezeu, ci S-a dezbr cat pe Sine Însu i i a luat un chip de rob, f cându-se
asemenea oamenilor. La înf i are a fost g sit ca un om, S-a smerit i S-a f cut ascult tor pân la
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moarte, i înc moarte de cruce.« Rug ciunea Sa din gr dina Ghetsimani ne ofer o privire în
sufletul S u i în inima Sa, atunci când a înf ptuit aceast trecere. Descopere cât de mare a fost
jertfa pentru El, care a constat în a muri pentru noi.
Când Hristos a terminat rug ciunea, I S-a dat victoria cerut . Din chinurile sufletului S u a
trecut în armonia des vâr it a voin ei Tat lui S u. A fost gata s mearg la cruce i s goleasc
paharul amar al mâniei divine asupra p catului.
Du manii Lui se apropias r deja. Lini tea cu care Hristos le-a ie it în întâmpinare, i farmecul
lini tit care-l reflecta pe tot drumul suferin elor Lui sunt o dovad clar c Dumnezeu, Tat l, a
auzit strig tul inimii Fiului S u din gr dina Ghetsimani i i-a r spuns.
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