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Pe măsură ce data premierei filmului lui Mel Gibson, “The Passion” se
apropie, Duhul Sfânt ne confruntă pe toţi cu un subiect încărcat de
semnificaţii enorme: SUFERINŢELE lui Hristos sunt cele ce au adus salvarea
lumii, sau MOARTEA Sa? Cele două nu sunt identice.
Când era jertfit mielul în sanctuarul levitic, ca un tip al lui Hristos, aţi
citit cumva că preoţii (sau păcătosul) îl băteau, îl flagelau sau torturau înainte
de a-l omorî? Când Dumnezeu a poruncit lui Avraam, “ia pe singurul tău fiu,
pe care-l iubeşti, şi adu-l ca jertfă pe muntele pe care ţi-l voi arăta” (Calvar,
un tip al jertfei lui Hristos), l-a bătut, biciuit sau torturat cumva Abraam pe
fiul său? Răspunsul este, desigur, nu.
Cel care a inspirat pe liderii religioşi să-l constrângă pe Pilat să
producă suferinţă fizică enormă lui Isus nu a fost nimeni altul decât Satana.
Sadismul universal, esenţa cruzimii umane, s-a născut în mintea vrăjmaşului
Fiului lui Dumnezeu. Şi acum, întrebarea întrebărilor: Dacă SUFERINŢELE lui
Hristos au salvat lumea, şi nu moartea Sa, atunci înseamnă că Satana are şi el
un merit, fiind cel care a declanşat ceea ce urma să ne salveze? Conştiinţa
dumneavoastră va spune, evident, NU! Satana nu are nici un merit în
ispăşirea lui Hristos. Toată acea cruzime a fost în zadar.
Adevărata moarte ispăşitoare a lui Hristos nu va putea fi niciodată
descrisă într-un film sau o piesă de teatru. Orice încercare în această
direcţie, fie prin flagelatorii din evul mediu sau persuasivul DVD
contemporan, nu va face decât să distorsioneze realitatea, va ascunde, în loc
să exprime, sacrificiul lui Hristos. Ispăşirea lui Isus nu a constat în durerea
fizică pe care a suferit-o, ci în faptul că a suportat moartea a doua în locul
nostru. Este adevărat, Satana a folosit multă violenţă împotriva Lui (noi
căutăm violenţa în filme la fel de mult ca romanii în luptele de gladiatori), dar
ceea ce I-a luat viaţa a fost realizarea faptului că Tatăl L-a părăsit, situaţie pe
care o vor cunoaşte cei pierduţi la judecată. Dumnezeu nu îi va biciui.
Realitatea fizică a “iazului de foc” (Apocalips 20:14) li se va părea de dorit, în
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comparaţie cu agonia mentală, înţelegând oroarea alegerii pe care au făcuto. Ispăşirea lui Hristos constă în faptul că a “gustat” moartea a doua pentru
toţi oamenii (Evrei2:9).
Acelaşi Satana malign (dar acum şi mai viclean) încă trăieşte şi este
bine mersi. Nu îi permiteţi să vă amăgească (Apocalips 12:9).
***
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