To i am auzit sau am citit despre aceasta. Martorii, care trebuie s depun
m rturie despre o crim într-un proces, sunt supu i unui interogatoriu
îngrozitor. Procurorul sau ap rarea cerceteaz fiecare cuvânt al martorului, ca
s descopere o confirmare sau o contradic ie. Aceasta este pentru martori un
act care solicit mult nervii.
În fiecare an se s rb tore te pa tele. Mul i oameni se bucur de zilele libere
i de mâncarea gustoas . Cei mai mul i nu se gândesc deloc la cel mai nedrept
proces i la interogatoriul încruci at cel mai important din toat istoria
omenirii. Este cazul „Isus Hristos“, care a fost tratat acum aproape 2000 de ani
i afirma ia Sa, c El este Fiul lui Dumnezeu. Isus Hristos a fost supus la trei
judec i nedrepte i a fost interogat de persoane diferite. Aceasta se poate citi
în Biblie. Au fost invita i i martori fal i. Cu toate afirma iile lor, unul din judec tori a ajuns la
concluzia urm toare: »Nu L-am g sit vinovat de niciunul din lucrurile de care-L pârâ i.« (Luca 23,
14) Cu toate acestea Isus Hristos a fost condamnat, deoarece El sus inea c este Fiul lui Dumnezeu.
Este acesta un motiv, ca s omori pe cineva?
Biblia ne relateaz cum au decurs dup aceea lucrurile: »Când au ajuns la locul, numit
„C p âna“, L-au r stignit acolo.« (Luca 23, 33) Au prins în cuie pe cruce pe Isus Hristos. Unul din
solda ii care st tea lâng cruce, i care probabil nu v zuse o crucificare, a putut numai s strige: »Cu
adev rat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!« (Marcu 15, 39).
Adev rul cu privire la Isus Hristos este, c El nu a f cut nici-o tâlh rie, da, nici m car cea mai
mic gre eal . Isus Hristos nu a meritat aceast moarte. Dar exist un motiv mult mai profund i
mai important pentru tot ce a avut loc atunci. Acest motiv ne poate da o mare speran . Fiul lui
Dumnezeu a trebuit s moar , c ci nimeni dintre noi nu este pe deplin drept. Dumnezeu spune c
noi nu putem face nimic, ca prin noi în ine s ajungem în cer. Biblia formuleaz aceasta în felul
urm tor: »To i au p c tuit, i sunt lipsi i de slava lui Dumnezeu« (Romani 3, 23). Dumnezeu a
ar tat clar, c p catele noastre trebuie pedepsite. i aceasta înseamn desp r ire ve nic de
Dumnezeu.
Pa tele este îns o s rb toare a speran ei! Dumnezeu nu vrea ca noi s petrecem ve nicia în iad,
desp r i i de El. De aceea El a creat o posibilitate pentru a ne salva din aceast situa ie. De aceea
Isus Hristos a fost gata, din dragoste pentru noi s vin pe p mânt, ca s ia asupra Sa pedeapsa lui
Dumnezeu pentru p catele noastre. Oricine prime te prin credin i cu încredere jertfa lui Isus de
pe cruce, ca fiind adus pentru el, va fi salvat de pedeapsa asupra p catelor i are dreptul s petreac
ve nicia în cer la Dumnezeu.
Deoarece via a des vâr it a Domnului Isus a satisf cut pe Dumnezeu, »El L-a înviat din mor i«
(Faptele Apostolilor 13, 30). Aici este speran a s rb torii de pa te, c Isus Hristos tr ie te i acum
este în cer la Tat l S u.
Acum depinde de tine, s iei o decizie cu privire la Isus Hristos. Tu însu i vei ajunge la
interogatoriu. Care este sentin a ta? Crezi tu c a fost ghinionul Lui c a murit acolo pe cruce? Sau
recuno ti c El a murit acolo din cauza p catelor tale? Crezi tu c El a fost un Martir, sau crezi c El
i-a dat via a în mod con tient, din dragoste pentru tine, i c a înviat? Reculege-te! Doresc mult s
recuno ti c Dumnezeu, din dragoste pentru tine, a dat pe Fiul S u la moarte. De ce nu vrei s te
întorci de pe drumul t u p c tos i s te rogi acum lui Dumnezeu? Spune-I c recuno ti i crezi ...
... c Isus Hristos este unic, este Fiul ve nic al lui Dumnezeu.
... c e ti un p c tos, care nu se poate salva singur.
... c Hristos a luat la cruce asupra Sa pedeapsa pentru p catele tale.
... c Dumnezeu a înviat pe Domnul Isus din mor i.
M rturise te-I vina ta i roag -L s te ierte. Pred i con tient via a sub c l uzirea Lui i tr ie te
dup poruncile Lui. Spune-I cu cuvintele tale proprii i mul ume te-I pentru lucrarea de
r scump rare de la cruce! Dac vei face aceasta, atunci aceast s rb toare de pa te va fi ceva foarte
deosebit pentru tine. Va fi ziua în care ai g sit pacea cu Dumnezeu.
Domnul Isus s te binecuvinteze!
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