
 

Marturia Golgotei 

Luca 23:35-49 (pastor Ioan Cocirteu) 

 

Introducere: 

- Toata istoria mantuirii noastre este legata de Golgota. 

- Acolo a fost locul hotarat de Dumnezeu pentru moartea Fiului Sau, Isus Hristos, si 

pentru mantuirea pacatosilor 

- Dupa mai bine de 2000 de ani, marturia Golgogei este inca vie in inimile 

credinciosilor 

- Cantarea 385: “…Inima mea, o, nu uita, ce s-a-ntamplat pe Golgota” 

- Cum sa uit? 

- Via Dolorosa 

- Sunetul sinistru al ciocanelor 

- Strigatul Mantuitorului catre Tatal 

- Acolo a murit Hristos ca eu sa fiu salvat 

- Fara cuvinte, Golgota vorbeste si marturia ei a cucerit milioane si milioane de 

inimi pentru Hristos 

- Doamne, atinge inca o data inimile noastre prin ceea ce stim despre Golgota 

- Marturia niciunui loc de pe pamantul acesta nu a atins atatea vieti cum a atins 

marturia Golgotei 

- Lucrurile mrturisite de dealul GOlgotei atunci si acolo au ramas valabile si in ziua 

de azi – Marturia Golgotei nu se schimba 

I. Golgota vorbeste despre rautatea omului v. 35-38 

- Domnul Isus Hristos a ajuns la Golgota rastignit pe o cruce datorita rautatii 

oamenilor 

- Chiar in momentul in care Mantuitorul era pe cruce, lumea isi dovedeste rautatea 

1. Prin nepasare v. 35a 

- Pacatul produce napasare sau insensibilitate 

- Efectul firesc al pacatului este sa-l faca pe om nemiscat nici la Cuvant, nici 

la Duhul Sfant 

- Nepasarea este ca o carapace in jurul sufletului 

- Pavel (Romani 1:21) – a caror minte este intunecata in urma respingerii 

adevarului 



 

- Ex: Fariseii vazand  minunile Domnului, au atribuit lui Beelzebul lucrarea 

care era a Duhului Sfant 

2. Prin dispret v. 35b-37 

- Pe Golgota, Fiul lui Dumnezeu are parte de mult dispret 

- Fruntasii, ostasii si unul din talhari spun: “Ai mantuit pe atatia, de ce nu te 

salvezi, esti Alesul lui Dumnezeu” 

- Putea sa ste tsatlvetzet,t datr tscttopul nut erat tatctetsta 

- Astazi rautatea oamenilor se manifesta prin batjocura 

- Cineva spunea: “ce salvare… salvati-va voi de la necazurile lumii…” 

- Petru: in vremurile din urma sunt batjocoritori 

3. Prin necredinta Matei 27:41-43 

- Cate semen si minuni a facut Mantuitorul si n-au crezut 

- A vindecat epileptic, orbi, surdo-muti… N-AU CREZUT 

- Acum vroiau o demonstratie din parea Lui 

- Irod nadajduia sa-L vada facand vreo minune 

- Dumnezeu nu este subiectul capriciilor noastre 

- Oamenii ar vrea sa-L pun ape Domnul Isus undeva acolo incat sa fie la 

discretia lor 

- Avraam si bogatul: “Daca nu asculta pe Moise sip e prooroci, nu vor crede 

nici daca ar inviat cineva din morti” 

II. Golgota vorbeste despre harul mantuirii v. 39-43 

- Cand ma uit la Goltota vad un loc incarcat de har, un har mantuitor 

1. Un har refuzat v.35,37 

- Sa fii asa de aproape de Hristos sis a refuzi harul mantuirii 

- Cel mai aproape de Domnul erau doi talhari, din care unul respinge harul 

- Cat de mare era nevoia acestoa ormanei dupa salvare 

- Aveau suflete chinuite, erau incarcati de pacat si refuza harul 

2. Un har nemeritat v.41 

- Omul acesta n-a facut nici un rau si totusi este pe cruce 

- Da, este pe cruce in locul nostrum si acesta este harul nemeritat 

- Ce-am facut noi ca sa meritam acest har? 

 Noi am facut pacat  neprihanirea Lui 

 Noi trebuia sa murim  viata vesnica 

- Efeseni 2:8: “Cati prin har ati fost mantuiti…” 

3. Un har unit v.43 



 

- De multe haruri se poate bucura un om: harul de a te naste intr-o familie 

buna, harul de a avea sanatate sa-L slujesti pe Domnul, harul de a fi in casa 

lui Dumnezeu 

- Harul mantuirii este un ha runic – este singurul har ce te duce in cer 

- Domnul Isus promite viata eternal talharului – El face exact ceea ce i-a 

cerut tahlarhul batjocoritor – v. 39 

- De acest har beneficieri cand iti vezi starea 

III. Golgota vorbeste despre divinitatea Domnului Isus v.44-49 

- Lucrul pus la indoiala cel mai mult despre Domnul Isus era divinitatea Lui 

- Mantuitorul spunea ca este de la Dumnezeu, ei spuneau ca este fiul tamplarului 

- La Golgota este dovedit inca o data caracterul divin al Domnului Isus 

1. Dovedita de aportul credintei v.44,45 

- Cant Dumnezeu vrea sa se dovedeasca ceva, din orice lucruri isi poate face 

slujitori 

- De la ora 12:00 la ora 15:00, in tara este intureric, perdeaua dinlauntrul 

Templului se rupe prin mijloc, stancile se despica, mormintele se deschid si 

inviata sfintii 

- Era puterea lui Dumnezeu la lucru pentru a dovedi dumnezeirea Fiului Sau 

2. Vazuta din dialogul cu Tatal v.46 

- Fiul de pe pamant vorbeste cu Tatal din cer 

- La botezul Domnului vorbeste Tatal si Fiul asculta, la moarte vorbeste Fiul 

si Tatal asculta => la inceputul lucrarii mesianice si la sfarsitul lucrarii 

mesianice 

3. Confirmata prin cuvintele dusmanilor v.47 

- Nimeni nu v-a putea anula vreodata ce a recunoscut un dusman al 

Domnului Isus 

- Au ramas in istorie aceste cuvinte neputand ti tagaduite 

 

CONCLUZIE: 

 Inima mea o, nu uita, ce s-a-ntamplat pe Golgota!!! 


