Rãzboiul spiritual

„S-a isprãvit!”
(Ioan 19.30)

Isus - Biruitorul de la Golgota

D

oi dintre evangheliºti menþioneazã cã
„pe la ceasul al nouãlea, Isus a strigat cu glas tare:
«Eli, Eli, Lama Sabactani?» adicã:
«Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai pãrãsit?»” (Matei
27.46; Marcu 15.34), dupã care
„Isus a strigat iarãºi cu glas tare, ºi
ªi-a dat duhul” (Matei 27.50;
Marcu 15.37).
Luca 23.46 consemneazã cã
„Isus a strigat cu glas tare: «Tatã,
în mâinile Tale Îmi încredinþez
duhul!» ªi când a zis aceste vorbe ªi-a dat duhul.”
Ioan relateazã în cap. 19.30
cã atunci „când a luat Isus oþetul, a zis: «S-a isprãvit!» Apoi ªi-a
plecat capul, ºi ªi-a dat duhul.”
Dacã la o citire pripitã aceste
relatãri ni se par diferite, la o studiere atentã ele nu fac decât sã
ne dezvãluie sfârºitul lucrãrii victorioase a Domnului Isus, prin
care Acesta l-a biruitt pe diavolul, deposedându-l ºi de ultima
autoritate pe care acesta o mai
avea: aceea asupra morþii: „Astfel,
deci, deoarece copiii sunt pãrtaºi
sângelui ºi cãrnii, tot aºa ºi El
însuºi a fost deopotrivã pãrtaº la
ele, pentruca, prin moarte, sã
nimiceascã pe cel ce are puterea
morþii, adicã pe diavolul, ºi sã
izbãveascã pe toþi aceia, care
prin frica morþii erau supuºi
robiei toatã viaþa lor” (Evrei
2.14-15). Cât de adânc reliefeazã
aceastã realitate imnul pe care cu
bucurie îl înãlþãm la fiecare
sãrbãtorire a Învierii Mântuitorului nostru iubit: „Hristos a
înviat din morþi, / Cu moartea pe
moarte cãlcând. / Iar celor din
morminte, / viaþã dãruindu-le!”
Pe crucea din Golgota s-a

împlinit ultimul act al blestemului
pe care Dumnezeu îl aruncase
asupra ºarpelui. Dupã cãderea în
pãcat a primilor oameni, Adam
ºi Eva, printre consecinþele pe
care Dumnezeu le-a spus celor
implicaþi cã le vor avea de suferit
s-a numãrat ºi aceea adresatã
ºarpelui, care o amãgise pe femeie, cãruia i-a spus: „Fiindcã ai
fãcut lucrul acesta, blestemat eºti
între toate vitele ºi între toate
fiarele de pe câmp; în toate zilele
vieþii tale sã te târãºti pe pântece
ºi sã mãnânci þãrânã. Vrãjmãºie
„Moartea a fost
înghiþitã de
biruinþã.
Unde îþi este
biruinþa, moarte?
Unde îþi este boldul,
moarte?” Boldul
morþii este pãcatul;
ºi puterea pãcatului
este Legea.
Dar mulþumiri fie
aduse lui Dumnezeu,
care ne dã biruinþa
prin Domnul nostru
Isus Hristos!”
1 Cor. 15.54-57
voi pune între tine ºi femeie, între
sãmânþa ta ºi sãmânþa ei. Aceasta
îþi va zdrobi capul, ºi tu îi vei zdrobi cãlcâiul” (Genesa 3.14-15).
Dacã acest blestem a avut ºi mai
are urmãri în lumea fizicã, materialã – cãci aproape orice om are
o repulsie instinctivã faþã de
ºerpi, cãutând sã-l omoare ori de
câte ori zãreºte vreunul –, el a
avut în acelaºi timp ºi o urmare
în lumea spiritualã, fiind de fapt
dezvãluirea planului de mântuire
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a omenirii prin Fiul omului –
„sãmânþa femeii” -, care va
zdrobi capul ºarpelui cel vechi,
al lui Satan, dupã ce acesta Îi va
zdrobi cãlcâiul.
Numele lui Satan înseamnã
„adversar”, ºi din câteva nume ale
lui, care apar pe paginile Bibliei,
se poate vedea cã aºa este. El este
numit „ispititorul” (Matei 4:3),
„cel rãu” (1Ioan 2:13), „înºelãtorul” (Apocalipsa 12:9), „tatãl
minciunii” ºi „ucigaºul” (Ioan
8:44). Domnul Isus l-a numit
„stãpânitorul acestei lumi” (Ioan
12:31).
Într-adevãr, încã de la întruparea lui Isus, diavolul a încercat
sã-L omoare sau sã-L amãgeascã
în diferite feluri, ca sã-L facã sã
renunþe la misiunea Lui.

Irod cel Mare
(74 î.H – 4 d.H.)
Primul atac direct al diavolului împotriva lui Isus a fost prin
împãratul Irod cel Mare (Matei 2),
care, auzind de magii care-L
cãutau în Ierusalim pe „Împãratul de curând nãscut al Iudeilor”, a fãcut cercetãri ºi a aflat de
la marii preoþi ºi de la cãrturari
cã Hristosul trebuia sã se nascã
în Betleemul din Iudeea. Dupã
aceea, a chemat în ascuns pe magi
ºi a aflat întocmai de la ei vârsta
(continuare în pag. 10)
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9

