Întâmplarea a avut loc într-o zi de prim var cu aproape 2.000 de ani în urm .
Era ziua pe care noi o numim ast zi „vinerea mare“. Trei oameni condamna i la
moarte erau sco i din Ierusalim i du i pe un deal care se numea Golgota. Cu
brutalitate au fost prin i în cuie pe trei cruci i au suferit o moarte îngrozitoare. În
timpul acela se practica crucificarea. Dar unul din ei a avut influen enorm
asupra întregii istorii a lumii de atunci i pân în zilele noastre. Chiar i asupra
vie ii noastre personale. Despre aceasta se poate citi în Biblie, Cuvântul lui
Dumnezeu.
Doi din cei trei oameni erau tâlhari. Ei tiau c au meritat moartea. Cel
de-al treilea Om a fost Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. F r s se împotriveasc a permis s I se
str pung mâinile i picioarele cu cuie. Dup aceea au ridicat crucile. Isus atârna la mijloc, iar ceilal i
doi la stânga i la dreapta Lui. Acum au început chinurile propriu-zise. Respira ia devenea tot mai
grea, deoarece greutatea corpului ap sa tot mai mult asupra pl mânilor. Primul tâlhar a început s
batjocoreasc pe Isus: »Nu e ti Tu Hristosul? Mântuie te-Te pe Tine Însu i, i mântuie te-ne i pe
noi!« (Luca 23, 39). Era mânios i blestema. Chiar i toat mul imea de oameni batjocorea pe
Domnul Isus: »Dac e ti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoar -Te de pe cruce!« (Matei 27, 40).
La început i cel lalt tâlhar a batjocorit. Dar el i-a
schimbat p rerea, atunci când a privit cu aten ie pe Omul din mijloc i L-a cunoscut mai bine, cine
era El cu adev rat. Atunci a strigat c tre cel lalt tâlhar: »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 nimic r u.« Prin aceasta a recunoscut c era un p c tos i primea pedeapsa
care i se cuvenea. El a recunoscut c Isus Hristos era nevinovat i era Salvatorul i Mântuitorul trimis
de Dumnezeu. De aceea a strigat c tre Isus: »Doamne, adu- i aminte de mine, când vei veni în
Împ r ia Ta!« (Luca 23, 42). Domnul Isus i-a r spuns plin de compasiune i simpatie: »Adev rat î i
spun, c ast zi vei fi cu Mine în Rai.« (Luca 23, 43) Tâlharul convins a ob inut asigurarea deplin a
mântuirii lui ve nice. La câteva ore dup aceea urma s moar , dar cu toate c f cuse p cate, nu
trebuia s se mai team de moarte. De ce, nu? Biblia d r spunsul.
Biblia spune despre Omul al treilea care atârna între tâlhari: »... în El nu
este p cat« (1 Ioan 3, 5). Domnul Isus nu a p c tuit niciodat . De aceea El, ca nevinovat, a putut s
ia asupra Sa pedeapsa pentru vina tuturor oamenilor. El a murit ca Loc iitor pentru ei, ca s dea pacea
i iertarea p catelor acelora care cred în El. Primul tâlhar a murit înc rcat cu vina p catelor lui. Cel
de-al doilea a crezut în Isus ca Domn i Salvator i a primit iertarea vinei lui. În felul acesta a putut
s intre în ve nicie f r s aib fric de moarte i de judecat . Amândoi au fost în ceasul mor ii lor
foarte aproape de Isus Hristos. Dar numai unul a fost primit de Dumnezeu în cer. Cel lalt, care a
respins pe Salvatorul Isus Hristos, va r mâne pentru totdeauna desp r it de Dumnezeu i de Împ r ia
Sa i va primi o pedeaps ve nic .
Dumnezeu ne arat clar prin aceast relatare biblic , c pentru noi
oamenii p c to i, atunci ca i acum, exist numai dou posibilit i. Ori, nu credem în Isus Hristos i
ignor m moartea i învierea Sa din mor i: în acest caz nu avem nici-o ans s rezist m înaintea
judec ii lui Dumnezeu. Iadul ve nic ne a teapt . Sau, ne încredem în El i Îl primim ca Domn i
Salvator al nostru. În acest caz El ne d ruie te chiar acum via a ve nic i mai târziu o locuin în cer
la Dumnezeu.
!
Biblia spune: »Crede în Domnul Isus, i vei fi mântuit« (Faptele
Apostolilor 16, 31).
Concret, aceasta înseamn s te încrezi ...
... c Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu,
... c Isus Hristos a purtat pedeapsa pentru p catele tale,
... c Isus Hristos tr ie te, deoarece Dumnezeu a înviat pe Fiul S u din mor i.
E ti tu gata s te recuno ti ca p c tos înaintea lui Isus Hristos i din momentul acesta s - i pui via a
sub st pânirea Lui? Atunci spune-I Lui aceasta. C ie te-te de p catele tale i roag -L s te ierte.
Invit -L s intre în via a ta. Dac rug ciunea ta este sincer , atunci El te va ierta i te va face pentru
totdeauna i ve nic un copil al lui Dumnezeu. Orienteaz - i via a dup Cuvântul lui Dumnezeu.

