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Învierea
Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.

Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit si învierea morţilor. 
Si, după cum toţi mor în Adam, tot asa, toţi vor învia în Hristos; 

dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.

(1 Corinteni 15:20-22)

Învierea Domnului Isus reprezintă evenimentul unic, irepetabil 
din istorie, care oferă pentru orice om credincios siguranţa că 
păcatul, moartea şi mormântul nu reprezintă sfârşitul a tot şi 
toate.

Fiecare om, în timpul vieţii are bucurii şi întristări, biruinţe şi 
înfrângeri, certitudini şi îndoieli. Poate trece prin perioade de bogăţie 
urmată de sărăcie, sau invers. Poate trăi mulţi ani şi să vadă pe copiii 
copiilor lui, ori viaţa i se termină la tinereţe sau chiar copilărie:

„Iată ce am văzut: este bine şi frumos ca omul să mănânce şi să bea 
şi să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudeşte sub soare, 
în toate zilele vieţii lui, pe care i le-a dat Dumnezeu; căci aceasta este 
partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere şi bogăţii şi i-a îngăduit 
să mănânce din ele, să-şi ia partea lui din ele şi să se bucure în mijlocul 
muncii lui: acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândeşte 
mult la scurtimea zilelor vieţii lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima 
de bucurie.” (Eclesiastul 5:18-20)

Ceva cu totul special, deosebit, se întâmplă însă în inima omului care 
prin credinţă şi pocăinţă, prin lucrarea Duhului Sfânt, are păcatele 
iertate, este născut din nou.

Teama de moarte este universală, nu este niciun om care să nu se 
fi gândit măcar o dată la acest subiect şi să nu se fi înfiorat în duhul 
său. Astfel, în epistola către Evrei cap. 2, versetele 14-15 găsim scris: 

„Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa 
şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, 
să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să 
izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei 
toată viaţa lor.”

Doar cunoaşterea adevărului Scripturii despre viaţă şi moarte, 
despre puterea lui Dumnezeu şi biruinţa lui Hristos asupra 
diavolului şi morţii, eliberează pe orice om de frica de moarte. 
După întoarcerea la Dumnezeu, nimeni şi nimic nu mai poate strica 
liniştea, mângâierea, bucuria de a trăi o viaţă după voia Lui. (Romani 
8:35, 38-39)

Speranţa din faţa mormântului ce stă să se astupe cu pământ, unde 
se întoarce trupul celor dragi, este una care nu înşală, deoarece este 
legată de credinţa în Învierea Domnului Isus Hristos!

În Vechiul Testament, Levitic cap. 23, găsim scrisă o frumoasă, 
încurajatoare, sugestivă analogie. La evrei, primele roade din recoltă 
trebuiau aduse ca jertfă lui Dumnezeu, ele reprezentând în acelaşi 
timp şi expresia mulţumirii că El, Creatorul, binecuvântează şi prin 
roadele pământului, pe poporul Său.

În pasajul citat din 1 Corinteni 15, Domnul Isus Hristos ne este 
prezentat drept „pârga celor adormiţi”!

Cu alte cuvinte, El, Hristosul cel Înviat, este prima roadă a învierii ce 
va să vină. Învierea Lui reprezintă primul rod, dar va veni şi vremea 
secerişului celui mare, a învierii celor credincioşi. Aşadar, învierea 
Lui este o întrezărire a învierii noastre, o dovadă clară dată de 
Dumnezeu că va veni şi învierea tuturor celor credincioşi.

Am moştenit prin întâiul Adam, păcatul şi moartea. Primim, prin Cel 
de al doilea Adam, adică Domnul Isus, învierea şi viaţa veşnică.

Aşa cum primele semne ale primăverii ne anunţă că iarna este pe 
cale să treacă şi că va veni şi vara, anotimpul strângerii recoltelor, 
tot aşa Învierea Domnului Isus ne-a anunţat că „anotimpul” învierii a 
început! Hristos a fost primul rod. Noi suntem recolta!

De 2000 de ani, milioane şi milioane de oameni care au murit în 
credinţă, au ştiut că Domnul Isus Cel Înviat a biruit pe Satan şi 
moartea. Au murit ştiind că într-o zi vor învia pentru a intra în viaţa 
veşnică.

Realitatea Învierii Domnului a însufleţit pe martirii credinţei, aceia 
care au fost arşi pe rug, crucificaţi, aruncaţi la fiare.

Realitatea Învierii Domnului ne însufleţeşte şi pe noi astăzi să trăim 
după Voia lui Dumnezeu, să privim încercările, suferinţele, chiar şi 
moartea, ca pe ceva ce deşi pot interveni în drumul vieţii noastre, 
ele nu ne pot doborî din credinţă.

Î
nvierea Domnului Isus a fost o singură dată. Dar o sărbătorim 
în fiecare an. Prin această respectare, an după an, mărturisim 
că deşi fiecare generaţie are timpul ei în istoria umanităţii, 
generaţiile vin şi trec, realitatea Învierii rămâne aceeaşi.

În aceste zile de distanţare socială, una dintre cele mai mari 
provocări, pentru mulţi creştini din România, dar nu numai, este 
aceea de a înţelege că nu un ritual bisericesc, o liturghie citită de 
altcineva aduce pacea cu Dumnezeu, ci doar credinţa personală în El.

În mijlocul încercării care a venit peste lumea întreagă, prin acest 
virus ucigaş, putem avea, dacă privim la Dumnezeu, o mare bucurie 
şi anume aceea că El a îngăduit această pandemie tocmai în timpul 
acesta al Marii Sărbători a Învierii Domnului Isus!

Astfel, Dumnezeu ne îndeamnă să privim nu la pandemie, criză, 
moarte, ci la dragostea Lui faţă de oameni.

Iar manifestarea dragostei Sale este Însuşi Domnul Isus!

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” 
(Ioan 3:16)

 Virgil ACHIHAI,
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VIAŢĂ, MOARTE ŞI ÎNVIERE
Ce este viaţa şi care este 
izvorul ei?

Î
ntreaga materie pământească se împarte în două 
categorii: materia anorganică sau materia moartă  
şi materia organică, sau materia vie (nu luăm în 
considerare materia cosmică, sau materia şi antimateria, 

etc.). 

Aproape toate elementele materiei anorganice, se găsesc 
în compoziţia materiei organice, în anumite procente. 
Elementele anorganice, pot fi combinate în toate variabilele, 
dar tot nu dau viaţa. Putem să ne întrebăm “de ce” ? Îi 
lipseşte impulsul iniţial, de la o sursă vie, o sursă ce are deja 
viaţă şi care să dea viaţă combinaţiei de elemente anorganice. 

Când Dumnezeu a făcut plantele, pomii roditori, Dumnezeu 
a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă, pomi roditori şi aşa a 
fost sau aşa s-a realizat.

Când Dumnezeu a făcut vieţuitoarele din ape şi de pe 
pământ, Dumnezeu a zis: „să mişune”, şi apoi se spune 
„Dumnezeu a făcut vieţuitoarele”. 

Când l-a făcut pe om, Dumnezeu (Elohim) a zis: „să facem 
om după chipul nostru, după asemănarea noastră”, apoi 
„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său”. „Dumnezeu a 
făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare 
de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu”. Cuvântul lui 
Dumnezeu este un Cuvânt creator, Cuvânt care dă viaţă, 
şi cu ajutorul acestui cuvânt, Dumnezeu a făcut plantele, 
vieţuitoarele şi l-a făcut şi pe om. Dar ce deosebeşte pe om 
de toată creaţiunea lui Dumnezeu? Doar prin complexitate, 
capacităţi, comunicare, responsabilitate, conştiinţă de sine? 
Omul este un suflet viu, pentru că a primit suflare de viaţă 
din suflarea lui Dumnezeu. 

Termenul de viaţă, are două exprimări: bios şi zoe. Bios 
defineşte termenul general de viaţă specific plantelor, 
animalelor, şi chiar omului.

Biologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul vieţii plantelor, 
animalelor şi omului. Această împărţire a fost făcută încă 
din antichitate de către Aristotel, dar acesta n-a folosit 
termenul de „biologie” (folosit mai târziu de către savanţii 
din domeniu), ci a folosit termenul de „scala naturae”, 
împărţind lumea vie în cele trei categorii: plante, animale, 
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existențial al ființei umane. Modul cum ne raportăm 

la aceste trei concepte: viață, moarte, înviere, 
determină întreaga noastră existență. 

VIAŢĂ, MOARTE ŞI ÎNVIERE

   >>

omul. După el, acestea erau organizate după o scală a 
perfecţiunii, plantele având spirit vegetativ, care le permite 
să crească şi să se înmulţească, animalele au, în schimb, spirit 
senzitiv, ceea ce le permite  să se mişte şi să aibă senzaţii, iar 
omul prezintă capacitatea de a gândi, de a reflecta. Atunci 
când omul îşi pierde capacităţile sale specifice, se foloseşte, în 
medicină, termenul de „om în stare vegetativă”. 

Biblia foloseşte termenul de „bios”, viaţă, pentru om, cu 
referire la viaţa în general, dar şi cu privire la posesiunile 
pe care le are, la modul specific de trăi. Când Domnul Isus 
vorbeşte despre sămânţa căzută între spini, explică faptul 
că acel Cuvânt semănat este înăbuşit de grijile, bogăţiile şi 
plăcerile vieţii, pentru viaţă folosindu-se cuvântul „bios”. La 
fel, vorbind despre femeia care şi-a dat cei doi bănuţi, şi-a dat 
tot ce avea ca să trăiască (bios).

Termenul de „zoe”, chiar dacă este folosit şi ca viaţă, din 
punct de vedere biologic, este folosit, în special, cu privire la 
viaţa veşnică. Domnul Isus se referă la „viaţa veşnică” atunci 
când foloseşte termenul „pâinea vieţii”(artos tes zoe), sau 
„cartea vieţii” (biblos tes zoes), sau chiar la termenul de 
„viaţă veşnică” (zoe aionos).

Suflarea  de viaţă pe care Dumnezeu a dat-o fiinţei 
umane este o capacitate unică, o însuşire unică, pe 
care omul nu o va pierde niciodată, nici măcar în iad. 
Dumnezeu a creat pe om „după asemănarea Sa”, şi i-a 

„dat suflare de viaţă” din suflarea Sa, cu scopul ca omul să 
aibă posibilitatea să mănânce din pomul vieţii şi să trăiască 
veşnic. Nenorocirea a fost că omul, înşelat de diavol, a dorit 
să experimenteze mai întâi fructul pomului cunoştinţei 
binelui şi răului şi astfel a pierdut accesul la pomul vieţii. Dar 
Dumnezeu, în pre-cunoaşterea desfăşurării evenimentelor 
lumii şi a cosmosului, avea prevăzut, în planul Său, posibilitatea 
ca omul să poată avea acces la viaţa veşnică, prin Fiul Său, Isus 
Hristos. 

Credinţa în jertfa Domnului Isus de la Golgota, ne dă 
posibilitatea să beneficiem de oferta lui Dumnezeu pentru 
viaţa veşnică: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede… să aibă 
viaţa veşnică” (Ioan 3:16).

De la Dumnezeu avem „bios-ul”, de la Dumnezeu avem 
„zoe”, suflarea de viaţă, zoe ca trăire veşnică, trăire în 
împărăţia lui Dumnezeu sau ca trăire în pedeapsa veşnică. 
Trăirea în pedeapsa veşnică nu se mai numeşte viaţă, ci se 
numeşte moarte, moartea a doua.

Calea Credinţei, nr. 430, martie - aprilie 2020   5
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Moartea

Î
n lumea vie, moartea este de trei feluri: moartea plantelor 
şi animalelor, care înseamnă dispariţie totală, datorită 
dispariţiei „bios-ului”. Moartea omului, poate fi analizată 
sub două ipostaze, aflate într-o relaţie: pentru om, 

moartea nu înseamnă anihilare totală, desfiinţare, ca în cazul 
animalelor şi plantelor, ci doar o suspendare temporară a 
bios-ului, cu persistenţa suflării de viaţă (zoe) din Dumnezeu, 
numită suflet. Unele suflete ajung în Hades, sau Şeol, numit 
şi Locuinţa morţilor, altele ajung în „sânul lui Avraam”, cum îl 
numeşte Domnul Isus, în aşteptarea răscumpărării trupurilor. 

Ioan, în viziunile sale apocaliptice, vede sub altar sufletele 
celor ce li se tăiaseră capetele, din pricina mărturiei lui 
Hristos, suflete care strigau către El, zicând: „Până când, 
Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să 
răzbuni sângele nostru… Fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină 
albă, şi li s-a spus să se odihnească puţină vreme” (Apoc. 6:10-
11).

Apostolul Pavel vede moartea ca pe ceva „mai bun”: „aş dori 
să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult 
mai bine, dar pentru voi este de folos să rămân în trup” (Fil. 
1:23).

Moartea celor care nu au crezut în Domnul Isus, în jertfa Sa, 
nu este o anihilare, o dispariţie totală, ci doar o aşteptare 
înfricoşată a pedepsei care urmează să vină: „doar o aşteptare 
înfricoşată a judecăţii care va mistui pe cei răzvrătiţi” (Evr. 
10.27). Interesant de specificat este că judecata care „va 
mistui” pe cei răzvrătiţi, pe păcătoşii care se opun, în mod 
voluntar, voii lui Dumnezeu şi care nu acceptă ca Salvator pe 
Domnul Isus, nu o va face în sensul desfiinţării, ci în sensul 
unei permanente „mistuiri”.

Învierea

Moartea şi învierea Domnului Isus demonstrează, 
fără putinţă de tăgadă, că moartea nu este o 
anihilare, ci că Dumnezeu, care a dat suflarea 
iniţială de viaţă are putere de a da viaţă celor 

care au murit. Dumnezeu îi va chema la înviere pe toţi 
oamenii şi le va da tuturor un trup. Dar vor exista trupuri de 
slavă şi trupuri de ocară. Trupurile de slavă vor fi asemenea 
trupului Domnului Isus înviat, iar trupurile de ocară vor fi 
asemenea trupurilor de ocară ale celor pe care i-au urmat 
în viaţă, ca trupul lui antichrist şi al proorocului mincinos. 
Aceştia doi vor fi aruncaţi de vii în iazul de foc şi pucioasă, 
fiind primii doi locatari ai acestui loc groaznic.

Învierea celor credincioşi la viaţă, la zoe, începe de pe pământ, 
odată cu naşterea din nou, prin lucrarea Duhului Sfânt, o 
înviere spirituală, din moartea în care trăiam (Efes. 2:1). 
Cei care cred în Isus Hristos sunt înviaţi împreună cu El, 
învierea lui Hristos din morţi făcând posibilă această lucrare 
supranaturală.

Viaţa şi învierea, sunt lucrările exclusive ale lui Dumnezeu. 
Diavolul nu poate da viaţa şi nici nu poate învia, singura 
sa putere este să omoare, să distrugă viaţa. Dar şi această 
putere este limitată, apostolul Ioan amintind pe cei care 
au învins pe satan prin sângele Mielului şi prin cuvântul 
mărturisirii lor (Apoc. 12:11). Diavolul este duşmanul care a 
fost învins prin moartea şi învierea Domnului Isus. 

Şi această victorie a Domnului Isus poate fi şi victoria noastră, 
prin credinţa în moartea Sa de pe Golgota şi prin credinţa în 
învierea Sa triumfătoare! 
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ȘI CĂUTAREA LUI DUMNEZEU

„Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui,  
căutaţi necurmat faţa Lui!”  

(Ps. 105.4)

De doi ani încoace am tot scandat că vrem spitale, nu catedrale. Aşa cum ştim, acum avem spitale cu toate uşile 
deschise şi biserici închise. Ce bine ar fi dacă am fi mai atenţi atunci când cerem ceva!

Pe de altă parte, ne-am rugat în ultimii ani pentru vremuri de trezire spirituală. Pentru timpuri în care Duhul 
Sfânt să lucreze la reînnoirea vieţii românilor şi a Europei. Se pare că vremurile acelea pe care le-am cerut în 
rugăciune bat la uşă şi teama pe care ar trebui s-o avem e, ca nu cumva, să le trântim uşa în nas. Cum? Prin faptul 
că Îl ignorăm pe Cel de care depinde lucrarea de transformare a ţării, în general, şi a omului, în particular, pe Cel 
care face istoria, pe Dumnezeu.

Psalmul 105 este unul dintre cei trei psalmi istorici ai Bibliei, alături de 78 şi 106. Aceşti psalmi sunt nişte poeme 
istorice, destinate să celebreze bunătatea şi credincioşia lui Dumnezeu faţă de poporul Său. Evreii şi-au pus istoria 
pe note muzicale, pentru a fi învăţată uşor. Mesajul central al acestor cântări este fără echivoc: Dumnezeu 
este Cel ce face istoria. Dincolo de Moise, de Iosua, de judecătorii celebrii, de David şi alţii, Marele Artizan al 
istoriei este Domnul. Ce trebuiau să facă evreii cu Acest Dumnezeu al istoriei? Să dezvolte un interes maxim pentru 
Persoana Sa! Să-L caute! Să fie lângă El!

Trebuie să fii orb ca să nu vezi că Dumnezeu face istorie acum în lume... El zguduie din temelii edificiul clădit de 
către omul postmodern – Babelul contemporan – edificiu care, până ieri, oferea siguranţă şi care trimitea la 
neglijarea lui Dumnezeu. Cu un virus, cu ceva atât de mic încât e imposibil de văzut cu ochiul liber, răstoarnă 

mândria umanităţii, punând pe jar întreaga planetă. În acest context, ce trebuie să facem noi, credincioşii? Să 
dezvoltăm un interes maxim pentru Fiinţa Sa! Să-L căutăm cu pasiune! Să fim lângă El! 
Iată ce învăţăm, din acest verset, despre căutarea Lui: 

Epidemia

 Cătălin MIRON

   >>
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Imperativul căutării lui 
Dumnezeu

Nu ne trebuie multă şcoală pentru a înţelege că 
mesajul acestui verset este construit sub forma 
unui imperativ. E un ordin divin. E o obligaţie 
logică pentru toţi cei ce alcătuiesc poporul sfânt. 

Psalmistul nu spune aici: „Dacă vreţi, ar fi bine să alergaţi 
la Domnul!” sau „Recomand căutarea feţei lui Dumnezeu în 
perioada următoare!” Nu! Dumnezeul care face istorie TREBUIE 
dorit, căutat, apelat,...!

Asta trebuie să înţeleagă fiecare creştin după Evanghelie din 
România în vremea de acum. Interesul după El nu ar trebui să fie 
opţional.

Cândva, prin pana lui Ieremia, Domnul Îşi striga nemulţumirea: 
„Îşi uită fata podoabele sau mireasa brâul? Dar poporul Meu M-a 
uitat de zile fără număr” (Ier. 2.32). Şi iarăşi: „Chiar şi cocostârcul 
îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua, rândunica şi cocorul îşi 
păzesc vremea venirii lor; dar poporul Meu nu cunoaşte Legea 
Domnului!” (Ier. 8.7)

Cum ai vrea să treci prin perioada asta în care se surpă 
temeliile Babelului contemporan? Fără Domnul? Fără 
rugăciune, fără post, fără Cuvântul Lui? Refuzându-L pe El te 
deschizi pentru maipularea mediatică creatoare de panică şi 
depresie.

Dumnezeu avea să-i răspundă lui Solomon la rugăciunea 
acestuia, înălţată cu prilejul sfinţirii Templului: „...când voi 
trimite ciuma în poporul Meu, dacă poporul Meu, peste care este 
chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa 
Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi 
voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara” (2 Cron. 7.13-17). 

Iată încă un argument al acestui imperativ. Dacă vrem să 
trecem într-un mod potrivit prin aceste furtuni ale istoriei, 
interesul după Dumnezeu trebuie să fie piatra de temelie.

„Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată 
inima” (Ier. 29.13). Prea mulţi evanghelici Îl caută pe Domnul 
cu o parte de inimă. L-ar vrea şi pe El, dar ar vrea şi lumea. 
Ar vrea şi cerul, dar şi pământul. Ar urmări şi voia Lui, dar şi 
interesele lor... 

Una dintre marile ispite în zilele acestea este să ne uităm mai 
mult la virus, să citim despre el, să ne informăm cât mai bine. 
Şi nu e rău, dacă în paralel cu acest demers, Îl căutăm pe El. În 
caz contrar, neglijăm imperativul divin şi asta va aduce cu sine 
o suită de repercusiuni pe care nu ni le-am dori...

Să alergăm la Domnull! Să-L căutăm cu toată inima! 

Urgenţa căutării lui 
Dumnezeu

Verbul „alergaţi” ales de psalmist este unul care 
sugerează alerta, urgenţa. Spre Domnul nu mergem 
agale, nu ne ducem împleticindu-ne picioarele, ca 
şi cum ne-ar părea rău că o facem. Trebuie să ne 

ducem alergând şi asta pentru că înţelegem că relaţia cu El e 
tot ce ni se poate întâmpla mai bun pe pământul acesta!

Când oamenii mor cu sutele pe zi în Europa, când moartea se 
întinde peste întregul continent, când numărul contaminaţilor 
cu COVID 19 creşte de la oră la oră, când echipamentul 
spitalelor e epuizat, când medicii sunt la capătul puterilor, 
când ţară după ţară declară starea de urgenţă, ar trebui să 
ne fie clar tuturor, că există o urgenţă mai mare decât cea 
de vaccin împotriva virusului, mai mare decât cea de medici 
odihniţi şi specializaţi în combaterea epidemiei, mai mare 
decât cea de voluntari care să fie alături de bătrânii care 
nu-şi pot face cumpărăturile, mai mare decât aceea de soluţii 
pentru stabilitatea economică, etc. Este vorba despre urgenţa 
interesului după Dumnezeu!!! Ne le subestimăm pe toate 
celelalte, dar asta le este superioară.

Fără înţelegerea acestei urgenţe, când lucrurile vor intre 
în normalitate, pentru cei mai mulţi va urma instaurarea 
ignoranţei faţă de Dumnezeu şi de suflet, ignoranţă care va 
aduce o nenorocire mai mare decât pierderea vieţii de aici: 
pierderea veşniciei.

Dacă nici in vremurile acestea nu-L căutăm pe Domnul, 
atunci ce alte oportunităţi am mai putea avea în partea 
aceasta de lume? Ce altceva să mai îngăduie Dumnezeu?

Să alergăm acum la El! Amânarea e boală grea la români... 
Căutându-L acum, însă, în termenii Evangheliei Sale, ai lucrării 
mântuitoare de la cruce, ne salvăm sufletele şi ţara!

Constanţa căutării lui 
Dumnezeu

Psalmistul nu spune: „Când vă merge greu căutaţi 
faţa lui Dumnezeu. Când vine molima, când bântuie 
ciuma, când vin crizele economice, când războiul 
ameninţă la porţi, când apar urgenţele cele mari, 

căutaţi-L pe Domnul.” Nu!!! Deşi noi cam aşa am face... El 
vorbeşte despre o constanţă în acest demers al căutării 
feţei Dumnezeului care conduce istoria către scopurile Sale, 
folosind adverbul „necurmat”.

Perioada aceasta este caracterizată de o evidentă religiozitate 
printre europeni. Oameni care până ieri nu dădeau doi bani 
pe Biblie şi nu-şi aminteau deloc de Creator, azi admit că 
au nevoie de El. Până şi pe Google, căutările cu Jesus au 
crescut cu vreo 100 de milioane în câteva zile. Probabil că 
şi evanghelicii îşi citesc Biblia mai cu interes (mai ales acum 
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că stau mai mult în casă). Şi nu e rea această determinare. 
Întrebarea e „Cât va ţine această căutare?”. Cât vom alerga la 
El? Doar până se termină criza? Doar până când virusul va fi 
eradicat? Şi după asta?...  

Dacă David a fost mare în generaţia sa, asta s-a întâmplat în 
primul rând datorită pasiunii sale după găsirea lui Dumnezeu. 
Toată viaţa L-a căutat pe Domnul. El declară: „Inima-mi zice din 
partea Ta: ,Caută faţa Mea!’ Şi faţa Ta Doamne o caut!” (Ps. 27.8). 
David nu a căutat mâinile lui Dumnezeu, nici buzunarele Lui. 
David a căutat faţa Sa! Prezenţa Sa, Fiinţa Sa. Şi Dumnezeu i 
s-a descoperit.

Când Îl aducem pe Dumnezeu, ca şi David, în centrul 
existenţei noastre, atunci începe iureşul unei vieţi împlinite, 
antrenante, folositoare. 

Fiecare dintre noi am căutat ceva în viaţă. După ce însă am 
găsit, încetăm să mai căutăm. Ca orice regulă şi regula căutării 
are excepţii. Şi marea excepţie, în cazul căutării, este căutarea 
lui Dumnezeu. Cu cât Îl descoperi mai mult, cu atât Îl cauţi 
mai mult. Tozer a scris: „A-L fi găsit pe Dumnezeu, şi totuşi a 
continua să-L cauţi este paradoxul sufletesc al dragostei.”

Cu cât Îl cauţi pe Dumnezeu mai mult şi Îl ai mai mult cu 
atât eşti mai împlinit. A-L căuta pe Dumnezeu este esenţa 
creştinismului.

De un asemenea creştinism avem nevoie. De azi, de mâine şi 
de toată viaţa! Determinarea pompieristică a celor mai mulţi 
evanghelici nu-L va încânta deloc pe Dumnezeu. Şi nici pe 
oamenii din jurul nostru, care vor rămâne din nou dezamăgiţi 
de falsitatea noastră...

Să-L căutăm în vremea aceasta pe Domnul dar, dacă vom 
mai trăi şi mâine, şi peste cinci ani, să manifestăm aceeaşi 
intensitate a interesului după El! 

Beneficiul căutării lui 
Dumnezeu

Ca oameni, ne-am obişnuit să gândim în termenii 
avantajului pentru orice situaţie în care ne 
investim viaţa, timpul, energia şi resursele. Şi 
întrebarea care ne-o punem mereu este „Ce 

câştigăm? Cu ce ne alegem?”

Autorul biblic nu promite aici, şi nici în altă parte, că 
Dumnezeul suveran peste istorie va face, de fiecare dată, 
o minune în folosul poporului Său, deşi atât versetul anterior, 
cât şi cel următor vorbesc despre minunile Domnului. 

• Nu ne promite protecţie deplină în faţa bolilor, deşi 
Dumnezeu poate s-o ofere.

• Nu ne promite sănătate de fier, deşi Dumnezeu poate 
s-o dea.

• Nu ne promite viaţă lungă, deşi Dumnezeu n-are 
dificultăţi cu asta.

• Nu ne promite că nu vom suferi de o eventuală criză 
economică, deşi El are toate bogăţiile pământului.

• Nu ne promite izolare de epidemie, deşi Dumnezeu 
îi poate apăra pe ai Săi. Se ştiu cazuri în care creştini 
redutabili au murit de Coronavirus, în acelaşi mod în care 
alţi fraţi de-ai noştri au murit de cancer, de leucemie, etc. 
(chiar acum când corecteze rândurile acestea, prieteni 
buni de-ai mei fie se zbat între viaţă şi moarte din 
cauza virusului, fie deja au plecat la Domnul). A invoca 
triumfalist Ps. 91.3 unde ni se spune că „El te scapă... de 
ciumă şi de pustiirile ei” şi a-l aplica tuturor credincioşilor 
nu e, neapărat, un act de credinţă ci, mai degrabă, o 
dovadă a unei defectuoase hermeneutici a întregii 
Scripturi. 

Ce promite versetul acesta e că Dumnezeu le va oferi 
credincioşilor Săi sprijin prin toate situaţiile prin care îi va 
trece. Adică, va fi acolo, lângă ei. Îi va susţine cu braţul Său. 
Îi va ajuta să nu-şi piardă credinţa. Îi va mângâia. Îi va întări. 
Va face ceea ce nu vor putea face cei dragi, sau medicii, sau 
duhovnicii. Îi va susţine prin toate uneltirile celui rău. Iar 
acelora pe care hotărăşte să-i ia acasă, le va fi aproape până 
la ultima suflare, închizându-le ochii pentru pământul acesta, 
Şi asta este extraordinar!!! Dumnezeul care conduce istoria 
lumii către scopurile Sale, conduce şi istoria vieţii noastre 
către aceleaşi obiective! Suntem privilegiaţi să fim în atenţia 
Lui, iubiţi de El, sprijiniţi de braţul Său!

Î
n zilele acestea verbul „a teme” se conjugă pentru noi în 
felul următor: „Eu mă tem; tu te temi; El nu Se teme; noi, 
cu El, nu ne temem...” Asta în condiţiile în care facem din 
El pasiunea principală a vieţii noastre! Când alergăm la El 

cu toată inima, urgent şi continuu!

Să nu irosim această oportunitate rânduită de Domnul 
istoriei pentru sporirea interesului nostru după Persoana 
Sa! Şi, evident, interesul după Dumnezeu se va materializa 
în interesul după binele semenilor. În situaţii anterioare, 
similare, în decursul istoriei, creştinii s-au înmulţit foarte mult 
prin faptul că au fost o mărturie frumoasă a dragostei lui 
Dumnezeu printre oameni! Să o manifestăm şi noi! 
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Cronologia ultimei săptămâni pe 
pământ a Domnului Isus Hristos
ŞASE ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Vineri seara / Sâmbătă

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Isus a sosit 
în Betania Betania --- --- --- 12:1

Isus a sosit în după amiaza de Vineri, înainte de apusul soarelui, care 
era începutul oficial al Sabatului. A petrecut Sabatul în Betania. Masa 
care este descrisă în contextul următor a avut loc Sâmbătă seara, 
după încheierea Sabatului.

CINCI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Sâmbătă seara / Duminică

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Cina în 
casa lui 
Simon

Betania 26:6-13 14:3-9 --- 12:2-8

Intrarea 
triumfală în 
Ierusalim

Mt. 
Măsli-
nilor

21:1-11 11:1-10 19:29-44 12:12-19

Isus se uită 
la Templu Ierusalim --- 11:11 --- ---

Isus se 
întoarce la 
Betania

Betania --- 11:11 --- ---

Marcu este singurul evanghelist care face distincţie între ziua intrării 
în Ierusalim şi ziua în care Domnul Isus curăţă Templul. Pentru că 
era deja seară, Isus s-a întors la Betania şi avea să revină la Templu în 
ziua următoare.

PATRU ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Duminică seara / Luni

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Isus 
blestemă 
smochinul 
neroditor

Mt. 
Măsli-
nilor

21:18-19a 11:11-18 --- ---

Nişte greci 
cer să-L 
vadă pe 
Isus

Ierusalim --- --- --- 12:20-36

Isus 
mustră 
necredinţa

Ierusalim --- --- --- 12:37-50

Isus se 
întoarce la 
Betania

Betania --- 11:19 --- ---

Luca dezvăluie programul Domnului în primele zile ale ultimei 
săptămâni. Luca 21:37-38 spune: “Ziua, Isus învăţa pe norod în 
Templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se 
cheamă Muntele Măslinilor. Şi tot norodul venea dis de dimineaţă la 
El în Templu, ca să-L asculte.”

TREI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Luni seara / Marţi

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Ucenicii 
văd 
smochinul 
uscat

Mt. 
Măsli-
nilor

21:19b-22 11:20-26 21:37-38 ---

Autori-
tatea lui 
Isus pusă la 
îndoială de 
lideri

Ierusalim 21:23-27 11:27-33 20:1-8 ---

Pilda celor 
doi fii Ierusalim 21:23-27 --- --- ---

Pilda 
vierilor  Ierusalim 21:33-46 12:1-12 20:9-19 ---

Pilda nunţii 
fiului de 
împărat

Ierusalim 22:1-14 --- --- ---

Întrebarea 
fariseilor: 
plata 
birului

Ierusalim 22:15-22 12:13-17 20:20-26 ---

Întrebarea 
saduche-
ilor: 
învierea

Ierusalim 22:23-33 12:18-27 20:27-40 ---

Întrebarea 
cărturaru-
lui: marea 
poruncă

Ierusalim 22:35-40 12:28-34 --- ---

Întrebarea 
lui Isus: 
Domnul lui 
David

Ierusalim 22:41-46 12:35-37 20:41-44 ---

Vai de 
cărturari 
şi farisei

Ierusalim 23:1-39 12:38-40 20:45-47 ---

Dărnicia 
văduvei Ierusalim --- 12:41-44 21:1-4 ---

Profeţia de 
distrugere 
a Ierusali-
mului şi 
venirea 
Domnului

Mt. 
Măsli-
nilor

24:1-51 13:1-37 21:5-36 ---

Pilda 
celor zece 
fecioare

Mt. 
Măsli-
nilor

25:1-13 --- --- ---

Pilda 
talanţilor

Mt. 
Măsli-
nilor

25:14-30 --- --- ---

Pilda 
oilor şi a 
caprelor

Mt. 
Măsli-
nilor

25:31-46 --- --- ---

Se pare că Marţi a fost ultima zi în care Domnul Isus a intrat în 
Templu ca să dea învăţătură. Nu mai era necesar ca El să discute 
cu liderii Iudei. Scriptura nu ne menţionează ce a făcut Domnul în 
Miercurea din ultima Sa săptămână.

DOUĂ ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Marţi seara / Miercuri

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Sinedriul 
hotărăşte 
moartea 
Domnului 
Isus

Ierusalim 26:1-5 14:1-2 22:1-2 ---

Iuda 
aceeptă 
să-L vândă 
pe Isus

Ierusalim 26:14-16 14:10-11 22:3-6 ---

O ZI ÎNAINTE DE PAŞTE
Miercuri seara / Joi

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Pregătirea 
pentru 
Paşte

Ierusalim 26:17-19 14:12-16 22:7-13 ---

PAŞTELE
Joi seara / Vineri

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Isus şi 
ucenicii 
se adună 
pentru a 
sărbători 
Paştele

Ierusalim 26:20 14:17 22:14-16 13:1

Ucenicii 
se ceartă 
pt. locurile 
dintâi

Ierusalim --- --- 22:24-30 ---

Isus spală 
picioarele 
ucenicilor

Ierusalim --- --- --- 13:2-17

Isus îl 
identifică 
pe vânzător

Ierusalim 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:18-30

Isus insti-
tuie Cina 
Domnului

Ierusalim 26:26-29 14:22-25 22:15-20 ---

Porunca 
dragostei Ierusalim --- --- --- 13:31-35

Isus prezice 
lepădarea 
lui Petru

Ierusalim 26:31-35 14:27-31 22:31-38 13:36-38

Discursul 
din camera 
de sus

Ierusalim --- --- --- 14:1-30

Au cântat 
şi au plecat Ierusalim 26:30 14:26 --- 14:31

Discursul 
lui Isus pe 
drum către 
Ghetsimani

Valea 
Kedron --- --- --- 15:1-16:33

Rugăciunea 
lui Isus pt. 
ucenicii Săi

Valea 
Kedron --- --- --- 17:1-26

Rugăciunea 
lui Isus în 
Ghetsimani

Mt. 
Măsli-
nilor

26:36-46 14:32-42 22:39-46 18:1

Isus este 
trădat şi 
arestat

Mt. 
Măsli-
nilor

26:47-56 14:43-52 22:47-53 18:2-12

Isus este 
adus înain-
tea lui Ana

Ierusalim --- --- --- 18:13-14

Isus este 
adus înain-
tea lui Caiafa

Ierusalim --- --- --- 18:24

Isus e con-
damnat şi 
batjocorit 
de Sinedriu

Ierusalim 26:57-68 14:53-65 22:54, 
66-72 ---

Petru se 
leapădă de 
trei ori

Ierusalim 26:58, 
69-75

14:54, 
66-72 22:54-62 18:15-18, 

25-27

Sinedriul Îl 
condamnă 
pe Isus

Ierusalim 27:1 15:1 22:66-71 ---

Iuda s-a 
dus şi s-a 
spânzurat

Ogorul 
de sânge 27:3-10 --- --- ---

Isus înain-
tea lui Pilat Ierusalim 27:2, 11-14 15:1-5 23:1-7 18:28-38

Isus înain-
tea lui Irod Ierusalim --- --- 23:6-12 ---

Isus înain-
tea lui Pilat 
din nou

Ierusalim 27:15-23 15:6-14 23:13-22 18:39-40

Isus biciuit şi 
batjocorit 
de romani

Ierusalim 27:27-31 15:16-19 --- 19:1-3

Pilat aprobă 
moartea lui 
Isus 

Ierusalim 27:22-26 15:12-15 23:20-25 19:4-16

Isus e dus 
şi răstignit Golgota 27:31-34 15:20-23 23:26-32 19:16-17

Pe cruce: 
primele 
trei ore

Golgota 27:35-44 15:24-32 23:33-43 19:18-24

Pe cruce: 
ultimele 
trei ore

Golgota 27:45-50 15:33-37 23:44, 46 19:25-30

Minuni care 
însoţesc 
răstignirea

Ierusalim 27:51-56 15:38-41 23:45, 
47-49 ---

Iosif îngroa-
pă trupul 
lui Isus

Ierusalim 27:57-61 15:42-47 23:50-55 19:31-42

SABATUL
Vineri seara / Sâmbătă

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Liderii 
iudei cer 
gărzi la 
mormânt

Ierusalim 27:62-66 --- --- ---

Femeile 
ţin ziua de 
Sabat 

--- --- --- 23:56 ---

PRIMA ZI A SĂPTĂMÂNII
Sâmbătă seara / Duminică

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Femeile 
vin la 
mormânt; 
Isus a 
înviat din 
morţi

--- 28:1-8 16:1-9 24:1-8 20:1
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Cronologia ultimei săptămâni pe 
pământ a Domnului Isus Hristos
ŞASE ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Vineri seara / Sâmbătă

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Isus a sosit 
în Betania Betania --- --- --- 12:1

Isus a sosit în după amiaza de Vineri, înainte de apusul soarelui, care 
era începutul oficial al Sabatului. A petrecut Sabatul în Betania. Masa 
care este descrisă în contextul următor a avut loc Sâmbătă seara, 
după încheierea Sabatului.

CINCI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Sâmbătă seara / Duminică

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Cina în 
casa lui 
Simon

Betania 26:6-13 14:3-9 --- 12:2-8

Intrarea 
triumfală în 
Ierusalim

Mt. 
Măsli-
nilor

21:1-11 11:1-10 19:29-44 12:12-19

Isus se uită 
la Templu Ierusalim --- 11:11 --- ---

Isus se 
întoarce la 
Betania

Betania --- 11:11 --- ---

Marcu este singurul evanghelist care face distincţie între ziua intrării 
în Ierusalim şi ziua în care Domnul Isus curăţă Templul. Pentru că 
era deja seară, Isus s-a întors la Betania şi avea să revină la Templu în 
ziua următoare.

PATRU ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Duminică seara / Luni

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Isus 
blestemă 
smochinul 
neroditor

Mt. 
Măsli-
nilor

21:18-19a 11:11-18 --- ---

Nişte greci 
cer să-L 
vadă pe 
Isus

Ierusalim --- --- --- 12:20-36

Isus 
mustră 
necredinţa

Ierusalim --- --- --- 12:37-50

Isus se 
întoarce la 
Betania

Betania --- 11:19 --- ---

Luca dezvăluie programul Domnului în primele zile ale ultimei 
săptămâni. Luca 21:37-38 spune: “Ziua, Isus învăţa pe norod în 
Templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se 
cheamă Muntele Măslinilor. Şi tot norodul venea dis de dimineaţă la 
El în Templu, ca să-L asculte.”

TREI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Luni seara / Marţi

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Ucenicii 
văd 
smochinul 
uscat

Mt. 
Măsli-
nilor

21:19b-22 11:20-26 21:37-38 ---

Autori-
tatea lui 
Isus pusă la 
îndoială de 
lideri

Ierusalim 21:23-27 11:27-33 20:1-8 ---

Pilda celor 
doi fii Ierusalim 21:23-27 --- --- ---

Pilda 
vierilor  Ierusalim 21:33-46 12:1-12 20:9-19 ---

Pilda nunţii 
fiului de 
împărat

Ierusalim 22:1-14 --- --- ---

Întrebarea 
fariseilor: 
plata 
birului

Ierusalim 22:15-22 12:13-17 20:20-26 ---

Întrebarea 
saduche-
ilor: 
învierea

Ierusalim 22:23-33 12:18-27 20:27-40 ---

Întrebarea 
cărturaru-
lui: marea 
poruncă

Ierusalim 22:35-40 12:28-34 --- ---

Întrebarea 
lui Isus: 
Domnul lui 
David

Ierusalim 22:41-46 12:35-37 20:41-44 ---

Vai de 
cărturari 
şi farisei

Ierusalim 23:1-39 12:38-40 20:45-47 ---

Dărnicia 
văduvei Ierusalim --- 12:41-44 21:1-4 ---

Profeţia de 
distrugere 
a Ierusali-
mului şi 
venirea 
Domnului

Mt. 
Măsli-
nilor

24:1-51 13:1-37 21:5-36 ---

Pilda 
celor zece 
fecioare

Mt. 
Măsli-
nilor

25:1-13 --- --- ---

Pilda 
talanţilor

Mt. 
Măsli-
nilor

25:14-30 --- --- ---

Pilda 
oilor şi a 
caprelor

Mt. 
Măsli-
nilor

25:31-46 --- --- ---

Se pare că Marţi a fost ultima zi în care Domnul Isus a intrat în 
Templu ca să dea învăţătură. Nu mai era necesar ca El să discute 
cu liderii Iudei. Scriptura nu ne menţionează ce a făcut Domnul în 
Miercurea din ultima Sa săptămână.

DOUĂ ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Marţi seara / Miercuri

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Sinedriul 
hotărăşte 
moartea 
Domnului 
Isus

Ierusalim 26:1-5 14:1-2 22:1-2 ---

Iuda 
aceeptă 
să-L vândă 
pe Isus

Ierusalim 26:14-16 14:10-11 22:3-6 ---

O ZI ÎNAINTE DE PAŞTE
Miercuri seara / Joi

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Pregătirea 
pentru 
Paşte

Ierusalim 26:17-19 14:12-16 22:7-13 ---

PAŞTELE
Joi seara / Vineri

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Isus şi 
ucenicii 
se adună 
pentru a 
sărbători 
Paştele

Ierusalim 26:20 14:17 22:14-16 13:1

Ucenicii 
se ceartă 
pt. locurile 
dintâi

Ierusalim --- --- 22:24-30 ---

Isus spală 
picioarele 
ucenicilor

Ierusalim --- --- --- 13:2-17

Isus îl 
identifică 
pe vânzător

Ierusalim 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:18-30

Isus insti-
tuie Cina 
Domnului

Ierusalim 26:26-29 14:22-25 22:15-20 ---

Porunca 
dragostei Ierusalim --- --- --- 13:31-35

Isus prezice 
lepădarea 
lui Petru

Ierusalim 26:31-35 14:27-31 22:31-38 13:36-38

Discursul 
din camera 
de sus

Ierusalim --- --- --- 14:1-30

Au cântat 
şi au plecat Ierusalim 26:30 14:26 --- 14:31

Discursul 
lui Isus pe 
drum către 
Ghetsimani

Valea 
Kedron --- --- --- 15:1-16:33

Rugăciunea 
lui Isus pt. 
ucenicii Săi

Valea 
Kedron --- --- --- 17:1-26

Rugăciunea 
lui Isus în 
Ghetsimani

Mt. 
Măsli-
nilor

26:36-46 14:32-42 22:39-46 18:1

Isus este 
trădat şi 
arestat

Mt. 
Măsli-
nilor

26:47-56 14:43-52 22:47-53 18:2-12

Isus este 
adus înain-
tea lui Ana

Ierusalim --- --- --- 18:13-14

Isus este 
adus înain-
tea lui Caiafa

Ierusalim --- --- --- 18:24

Isus e con-
damnat şi 
batjocorit 
de Sinedriu

Ierusalim 26:57-68 14:53-65 22:54, 
66-72 ---

Petru se 
leapădă de 
trei ori

Ierusalim 26:58, 
69-75

14:54, 
66-72 22:54-62 18:15-18, 

25-27

Sinedriul Îl 
condamnă 
pe Isus

Ierusalim 27:1 15:1 22:66-71 ---

Iuda s-a 
dus şi s-a 
spânzurat

Ogorul 
de sânge 27:3-10 --- --- ---

Isus înain-
tea lui Pilat Ierusalim 27:2, 11-14 15:1-5 23:1-7 18:28-38

Isus înain-
tea lui Irod Ierusalim --- --- 23:6-12 ---

Isus înain-
tea lui Pilat 
din nou

Ierusalim 27:15-23 15:6-14 23:13-22 18:39-40

Isus biciuit şi 
batjocorit 
de romani

Ierusalim 27:27-31 15:16-19 --- 19:1-3

Pilat aprobă 
moartea lui 
Isus 

Ierusalim 27:22-26 15:12-15 23:20-25 19:4-16

Isus e dus 
şi răstignit Golgota 27:31-34 15:20-23 23:26-32 19:16-17

Pe cruce: 
primele 
trei ore

Golgota 27:35-44 15:24-32 23:33-43 19:18-24

Pe cruce: 
ultimele 
trei ore

Golgota 27:45-50 15:33-37 23:44, 46 19:25-30

Minuni care 
însoţesc 
răstignirea

Ierusalim 27:51-56 15:38-41 23:45, 
47-49 ---

Iosif îngroa-
pă trupul 
lui Isus

Ierusalim 27:57-61 15:42-47 23:50-55 19:31-42

SABATUL
Vineri seara / Sâmbătă

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Liderii 
iudei cer 
gărzi la 
mormânt

Ierusalim 27:62-66 --- --- ---

Femeile 
ţin ziua de 
Sabat 

--- --- --- 23:56 ---

PRIMA ZI A SĂPTĂMÂNII
Sâmbătă seara / Duminică

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Femeile 
vin la 
mormânt; 
Isus a 
înviat din 
morţi

--- 28:1-8 16:1-9 24:1-8 20:1

H
R
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TO

S 
A 

ÎN
VI

AT
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R
ISTO

S A ÎN
VIAT!
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 Bogdan Emanuel RĂDUŢ

Mărturii care însoţesc 
învierea Domnului

Cea de-a treia Evanghelie din Noul Testament a fost scrisă de doctorul Luca, cândva în jurul anului 60 d.Cr. Ea face parte dintre 
Evangheliile sinoptice, alături de cele scrise de Matei şi de Marcu. În paginile ei Îl prezintă pe Domnul Isus ca Fiul Omului, 
adresându-se cu precădere celor care nu erau iudei şi care nu erau familiarizaţi cu profeţiile vechi-testamentale privind 

persoana şi lucrarea Domnului Isus Cristos. Evanghelia este scrisă documentat şi cronologic (1:1-4), încheindu-se cu patru evenimente 
majore din viaţa Domnului Isus: moartea (23:44-49), îngroparea (23:50-56), învierea (24:1-49) şi înălţarea (24:50-53). 
În pasajul (pericopa) de la 23:50 până la 24:49, învierea Domnului Isus Cristos ocupă locul central. Conform relatării doctorului Luca, 
învierea Domnului Isus se sprijină pe patru mărturii, care au scopul de a ne întări credinţa şi înţelegerea că aceasta a fost şi este 
reală.  
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Învierea este însoţită de 
mărturia materială

Textul biblic este clar în privinţa faptului că Domnul Isus 
Cristos a murit (23:46). Viaţa din natura Sa umană a 
încetat la cruce. Scriptura nu ne spune că a leşinat sau 
că a fost în moarte clinică, după cum afirmă şi astăzi 

scepticii şi criticii, ci că a murit (Marcu 15:44-45). 

Imediat după moartea sa, Iosif din Arimatea şi Nicodim (Ioan 
19:39) s-au ocupat de înmormântarea Sa. Iosif s-a ocupat de 
trupul Domnului Isus şi l-a aşezat într-un mormânt nou: „L-a dat 
jos de pe cruce, L-a înfăşurat într-o pânză de in şi L-a pus într-un 
mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni” 
(v. 53). Mormântul acesta era aşezat într-o grădină (Ioan 19:41) şi 
era al lui însuşi (Matei 27:60). Interesant de observat e faptul că 
Dumnezeu a folosit un Iosif la naşterea Domnului Isus şi un alt 
Iosif la moartea Lui. Mormântul a fost închis cu o piatră, sigilat şi 
străjuit de o gardă romană (Matei 27:66). 

În prima zi a săptămânii, Domnul Isus Cristos a înviat. Mormântul 
unde a fost depus trupul Domnului Isus, închis şi sigilat, era acum 
gol. Primele care au ajuns la mormânt şi au descoperit realitatea 
învierii au fost femeile (Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov 
şi Salome). Dimineaţa s-au dus şi au găsit mormântul gol, pentru 
că „au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru 
şi n-au găsit trupul Domnului Isus” (v. 2-3). Apoi Petru a repetat 
aceeaşi experienţă când „s-a sculat şi a dat fuga la mormânt”, şi 
odată ajuns acolo „s-a plecat şi s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut 
decât fâşiile de pânză care stăteau pe pământ” (v. 12). Chiar şi 
Ioan a văzut mormântul gol (Ioan 20:5, 8).

Mormântul Domnului Isus şi astăzi este gol, pentru că El a înviat 
şi este viu: „Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel Viu. Am 
fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii 
şi ale Locuinţei morţilor.” (Apocalipsa 1:17-18). Mormântul 
gol vorbeşte de un Mântuitor viu, care ne dă o mântuire vie, 
ce se trăieşte într-un creştinism viu. Arheologii se bazează pe 
mărturiile materiale în cercetările lor, de aceea mormântul gol 
dovedeşte, fără echivoc, că Domnul Isus Cristos este viu!

Învierea este însoţită de 
mărturia supranaturală

La mormânt, femeile au avut parte de o descoperire 
specială din partea lui Dumnezeu, când „li s-au arătat doi 
bărbaţi, îmbrăcaţi în haine strălucitoare” (v. 4). Dumnezeu 
şi-a trimis îngerii să dea lumii cea mai mare veste: 

„Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este 
aici, ci a înviat.” (v. 5-6). Da, aţi auzit bine, El nu este mort, ci este 
viu! Ce şoc trebuie să fi avut atunci aceste femei, care venisă cu 
scopul de a termina înmiresmarea trupului Domnului Isus, după 
obiceiurile evreieşti! Dar nu mai era nevoie de miresme, pentru 
că Domnul lor era viu! Nu mai era nevoie de parfumuri care să 
acopere mirosul morţii, pentru că El e viu!

Mărturia îngerilor are două scopuri. În primul rând, ea îndreaptă 
atenţia de la mormântul gol spre Cristos cel viu. Îngerii întreabă 

„De ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu?” (v. 5). Era o 
căutare normală a lor, pentru că atunci când te gândeşti la cineva 
care nu mai este în viaţă, cel mai probabil te duci într-un cimitir. 
Dar femeile nu ştiau că, între timp, locul Domnului Isus nu mai 
era acolo, pentru că Viaţa nu stă într-un loc al morţii: „Nu este 
aici, ci a înviat.” (v. 6). Pagubă este că şi astăzi milioane de oameni 
fac pelerinaje la „mormintele Domnului” din Israel, circulând 
două variante ca locaţii, şi găsesc un loc gol. E gol, pentru că 
Domnul Isus a înviat!

În al doilea rând, mărturia îngerilor readuce în atenţie afirmaţiile 
Domnului Isus cu privire la învierea Sa: „Aduceţi-vă aminte ce 
v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că: ‹Fiul omului 
trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia 
zi să învie.›” (v. 6-7). Femeile au reacţionat imediat când „şi-au 
adus aminte de cuvintele lui Isus” (v. 8). Uneori şi noi ne regăsim 
în situaţia acestor femei, iar Duhul Sfânt, care locuieşte în noi, 
ne reaminteşte prin cuvintele Scripturii de Domnul Isus: „Dar 
Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în 
Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte 
de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26). 

În cazul învierii, îngerii le-au adus aminte femeilor de cuvintele 
Domnului Isus. În cazul nostru, Duhul Sfânt şi Scriptura ne ţin 
în minte cuvintele şi învăţătura Domnului Isus. Dar, ca să am în 
mintea şi în mea Cuvântul lui Dumnezeu, mai înainte trebuie să îl 
citesc şi  să meditez la el. 

Învierea este însoţită de 
mărturia scripturală

Î
n cel de-al treilea argument pe care îl găsim în pasajul nostru 
Îl vedem pe Domnul Isus însuşi şi Scriptura. Domnul Isus 
cel viu argumentează învierea Sa cu Scriptura. În discuţia 
cu cei doi ucenici în drum spre Emaus, El „a început de la 

Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, 
ce era cu privire la El” (v. 27). După ce a plecat dinaintea lor, 
chiar cei doi ucenici au mărturisit că Domnul Isus le vorbea şi 
le deschidea Scripturile, fapt ce-i face să afirme că până şi inima 
le ardea la cuvintele Lui (v. 32). Puţin mai târziu, în camera de 
sus, unde ucenicii erau încuiaţi de frica iudeilor (Ioan 20:19), 
Domnul Isus apare în mijlocul lor şi „le-a deschis mintea, ca 
să înţeleagă Scripturile” (v. 45). Domnul Isus le argumentează 
ucenicilor moartea şi învierea Sa pe baza profeţiilor vechi-
testamentale: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că 
trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea 
lui Moise, în Proroci şi în Psalmi. [...] Aşa este scris şi aşa trebuia 
să pătimească Cristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi.” (v. 
44-46). Scopul lucrării Domnului Isus este ca oamenii să ajungă 
la „pocăinţa şi iertarea păcatelor” (v. 47). Acest adevăr, al învierii 
Domnului Isus, a făcut din ucenicii Lui martori ai lucrării Sale (v. 
48). 

Mărturia Scripturii este un adevăr suficient pentru învierea 
Domnului Isus: „V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am 
primit şi eu: că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după 
Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi...” 
(1 Corinteni 15:3-4). Persoana şi lucrarea Domnului Isus nu este 
nesemnificativă în Scriptură, ci reprezintă firul roşu al Bibliei, atât    >>
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în Vechiul Testament, cât şi în Noul Testament. Domnul Isus le spune ucenicilor despre Moise (Legea/Tora), Prorocii (Cărţile profetice 
şi istorice) şi Psalmii (Cărţile poetice) care vorbesc despre El (v. 44), argumentând astfel, din toate Scripturile (v. 27), persoana şi 
lucrarea Sa răscumpărătoare. Toată lucrarea Domnului Isus este împlinirea Scripturii cu privire la El!

Învierea este însoţită de mărturia oculară
Întotdeauna în analiza unui caz, de orice natură ar fi el, un rol fundamental îl joacă martorii oculari. Şi în cazul învierii Domnului Isus 
Cristos, martorii oculari au depus mărturia că El este viu. Astfel că, femeile au mărturisit ce au văzut la mormânt şi ce au auzit de la 
îngeri (v. 9-10), Petru a constatat că mormântul e gol (v. 12), ucenicii de la Emaus au istorisit drumul lor însoţiţi de Domnul Isus (v. 
33-35), Simon a avut o întâlnire personală cu Domnul Isus (v. 34), ucenicii adunaţi L-au văzut pe Domnul Isus înaintea lor şi mâncând 
în faţa lor (v. 36), ucenicii au văzut semnele crucificării Sale în trupul Său (v. 39-40).  Toţi aceştia sunt martorii învierii. Mulţimea 
martorilor a ajuns până acolo încât Domnul Isus „S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată” (1 Corinteni 15:6). 

Învierea Domnului Isus a făcut din ucenicii Săi martori pentru El (v. 48), afirmând de mai multe ori, ca un laitmotiv, „noi suntem 
martori ai Lui/ai acestor lucruri” (Faptele Apostolilor 2:32, 3:15, 5:32, 10:39). 

Martorii învierii Domnului Isus devin vestitorii Săi, cu rolul de a propovădui „tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea 
păcatelor” (v. 47). Oamenii au nevoie de Evanghelie, iar ea poate fi transmisă doar de către aceia care cunosc Evanghelia şi au 
experimentat bucuria învierii Domnului Isus în viaţa lor. 

***

Domnul Isus Cristos a înviat şi este viu! Învierea Lui are consecinţe până astăzi, pentru că   „Dumnezeu...ne-a născut din nou 
prin învierea lui Isus Cristos din morţi  (1 Petru 1:3). Dumnezeu ne-a născut din nou prin Cuvântul Său şi lucrarea supranaturală 
a Duhului Sfânt, pe baza faptului că Domnul Isus Cristos a realizat o mântuire deplină la jertfa Sa de la cruce. Iar învierea Sa este 
dovada faptului că Dumnezeu a primit jertfa Sa, care face din noi oameni cu siguranţa vieţii veşnice prin credinţa în Domnul Isus. 
Cristos a înviat şi este viu! 

Botez în Biserica din Piatra Neamţ

Prin harul Lui Dumnezeu pe 1 Martie 
în adunarea "Golgota "din Piatra 
Neamţ am avut un botez cu 5 
candidaţi.

Pentru încurajarea la rugăciune ,menţionez că 
am avut un program de rugăcune al bisericii 
pentru familiile prietene a membrilor. Nu 
datorită meritelor noastre, ci a credincioşiei 
Tatălui şi Mântuitorului nostru, candidaţii au 
fost răspunsul rugăciunilor. Slavă Domnului!

Cei ce au primit botezul sunt din patru 
localităţi din jurul oraşului. A primit botezul şi 

o familie ce s-a stabilit de curând în judeţ soţul fiind italian. 

Domnul să-I ţină în mâna Sa. 

 Melacton TIMOFTE
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Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi 
întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă (Isaia 53:3)

Atunci când ne gândim la cuvântul “dispreţuit” trebuie să avem în vedere contrastul cu cuvântul “preţuit”: 
dispreţuirea presupune în mod necesar “nerecunoaşterea valorii”, o eroare de evaluare corectă a 
adevărului.  În Scriptură găsim contrastul dintre cei care L-au dispreţuit pe Domnul Isus şi cei care L-au 
preţuit. 

Dispreţul adversarilor

Oamenii din timpul Domnului Isus (şi nu numai) au dorit să-L limiteze pe Domnul la nivelul 
gândirii lor, la nivelul istoriei pe care o cunoşteau ei: “oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este 
Maria mama Lui? Şi Iacov, Iosif, Simon şi Iuda, nu sunt ei fraţii Lui?” (Matei 13:55). Desigur 
că a fi tâmplar, nu este ceva înjositor şi nici a avea o mamă nu este ceva de dispreţuit. Există 

tâmplari care fac artă din meseria lor şi există mame care prin dedicarea lor sunt modele de urmat. Există 
un proverb care ne poate arăta de ce compatrioţii Domnului au dorit să-L înjosească - “obişnuinţa naşte 
dispreţ”. Superioritatea evidentă a Domnului Isus trebuia să fie catalogată şi degradată (Matei 13:54) din 
cauza faptului că “găseau în El o pricină de poticnire” (Matei 13:57). Fiecare vedem ceea ce suntem. 

Apoi, toată activitatea Domnului Isus a fost minuţios evaluată de către “importanţi” oameni religioşi: 
“cărturarii şi Fariseii, când L-au văzut mâncând cu vameşii şi cu păcătoşii, au zis ucenicilor Lui: „De ce 
mănâncă El şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii?” (Marcu 2:16). Cei care au pus această întrebare erau ei 
înşişi păcătoşi, dar să încumetau să se distingă de ceilalţi, să se “separe” şi să se înalţe mai presus de ei 
pe un piedestal religios. Urcaţi pe această falsă poziţie, Cel care era de fapt ţinta dispreţului lor a fost 
Domnul Isus Însuşi. Din punctul lor de vedere, asocierea, prietenia Domnului cu cei păcătoşi dovedea 
clar că şi Domnul era un păcătos: atunci când au constatat vindecarea orbului din naştere, concluzia pe 
care în sfârşit au revelat-o a fost “dă slavă lui Dumnezeu: noi ştim că omul acesta este un păcătos” (Ioan 
9:24). Atunci când îi dispreţuim pe cei pe care noi îi considerăm “păcătoşi”, noi nu-i mai putem ajuta cu 
nimic. Singurul care poate transforma este Domnul Isus, însă religia falsă întotdeauna Îl va dispreţui pe 
Mântuitorul şi-i va dispreţui pe cei din popor (Ioan 7:49).

Au existat şi câteva modalităţi directe de manifestare a dispreţului religios faţă de Domnul Isus: “L-au 
scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii şi L-au pălmuit” , “luau trestia şi-L bateau în cap” (Matei 26:67, 27:30). 
Ei au ţinut neapărat “să-şi bată astfel jos de El” (Matei 27:31). Dispreţul din inimă întotdeauna va degenera 
în exprimări fizice, lăuntrul va găsi mereu forme de manifestare exterioare. Violenţa fizică şi scuipatul, 
iar apoi uciderea, au fost mijloacele de descoperire a inimilor lor păcătoase. Sfântul lui Israel ajunsese în 
mâinile păcătoşilor. 

Mielul lui Dumnezeu
Disprețuit...

   >>

   >>

 Luciu STROE
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Frapant însă nu este dispreţul lor ci atitudinea Domnului faţă de ei “nu Mi-am ascuns faţa de 
ocări şi de scuipări (Isaia 50:9). Este natural ca, atunci când suntem scuipaţi şi înjosiţi, să ne ferim 
măcar, însă este supranatural şi divin ca să te oferi răului pe care alţii ţi-l fac, având în vedere 
mântuirea lor. Domnul Isus ajunsese să se manifeste atât “de moale” precum un vierme: “dar eu 

sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor şi dispreţuit de popor” (Psalmul 22:6). Descoperirea 
caracterului Lui de “Miel” presupunea existenţa “chinului şi asupririi” şi a “măcelăriei”: “când a fost chinuit 
şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie” (Isaia 53:7). Puterea Domnului 
Isus s-a descoperit prin faptul că Şi-a folosit această putere pentru ca să răspundă la rău cu bine, la acuze 
nedrepte cu tăcere şi la ucidere cu înviere. Nimeni nu poate să-I stea împotrivă ! El este Biruitorul !

Aprecierea prietenilor - Mielul lui Dumnezeu

Ioan Botezătorul, când L-a evaluat pe Domnul Isus, a spus „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii!” (Ioan 1:29). Ioan a recunoscut ceea ce era Domnul Isus dintodeauna : încă din veşnicia 
trecută El avea caracterul de “Miel” (Apocalipsa 13:8).  Încă  de atunci era stabilită realitatea pe care 
urma să se întemeieze sărbătoarea Paştelui. Caracterul de “Miel” al Domnului Isus este revelat din 

veşnicie în veşnicie: “la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii, şi între bătrâni, am văzut 
stând în picioare un Miel. Părea junghiat, şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale 
lui Dumnezeu, trimise în tot pământul” (Apocalipsa 5:6). 

Atunci când apostolul Pavel afirmă că “Hristos, Paştele nostru  a fost jertfit” (1 Corinteni 5:7), el continuă 
proclamaţia de la Betabara (afirmaţia lui Ioan despre caracterul de “Miel” a Domnului Isus) şi indică 
realitatea eliberării poporului lui Dumnezeu din sclavia păcatului şi a diavolului prin sacrificarea lui Hristos, 
Mielul lui Dumnezeu. 

Sângele Lui, protejează pe toţi cei care se ascund sub el.

Toţi cei care vin sub protecţia sângelui Mielului lui Dumnezeu, sunt eliberaţi de păcat şi moarte. 
Întotdeauna atunci când celebrăm Masa Domnului ne aducem aminte cum Domnul Isus a dovedit, prin 
suferinţă şi moartea Sa substituţionară, calitatea Lui de “Miel”.  

Umilirea publică a Domnului Isus

Dispreţul nu este consumat până nu conduce la umilirea celuilalt. Prin umilire, cineva nu este 
pus numai într-o situaţie de inferioritate, ci este înjosit în demnitatea lui. Dacă umilirea este 
publică, atunci înjosirea capătă o dimensiune şi mai profundă. Domnul nostru nu numai că 
a fost înjosit în palatul lui Pilat şi al lui Irod, ci El a fost umilit în văzul tuturor, atârnând pe 

o cruce. Dumnezeu, în mâinile păcătoşilor, trebuia dovedit “răufăcător şi neleguit”, trebuia să fie expus 
ruşinii şi condamnării publice a întregului univers. Acesta este sensul pe care-l trasmiteau ei când au 
pus pe Domnul între doi tâlhari: “când au ajuns la locul, numit „Craniul”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe 
răufăcători: unul la dreapta şi altul la stânga” (Luca 23:33). Astfel, fiind pus între cei doi tâlhari, El trebuia 
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să fie şi El socotit un tâlhar până şi de către cei care nu ar fi ştiut nimic despre nevinovăţia Lui . Chiar 
cei doi tâlhari, măcar că ei erau adevăraţii vinovaţi, la început în unison îi adresează cuvinte de batjocură 
(Matei 27.44). La un moment dat însă, surpriză, unul din tâlhari îşi schimbă părerea şi afirmă  „pentru noi 
este drept, pentru că noi primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar omul acesta n-a făcut 
nici un rău” (Luca 23:41). Execuţia prin crucificare a fost un act de umilire publică dar pe care Dumnezeu 
l-a plănuit din veşnicie. Există o durere suplimentară a umilirii în public pe nedrept şi fiind nevinovat. Toată 
veşnicia vom continua să privim cu uimire la umilirea publică a Domnului Isus de la cruce şi vom evalua 
din ce în ce mai corect preţul suferinţelor Lui şi al răscumpărării noastre. 

Scopul asumării dispreţului

Î
n Matei 27:42-43 vedem care era încă o formă a dispreţului oamenilor religioşi: „pe alţii i-a mântuit 
iar pe Sine nu se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce, şi 
vom crede în El! S-a încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum, dacă-L iubeşte. Căci a zis: „Eu sunt Fiul 
lui Dumnezeu!”. Cuvintele acestea erau adresate de către cei care conduceau poporului  şi aveau 

rolul să-L umilească public pentru că făcuse afirmaţia că este Fiul lui Dumnezeu. Datorită suferinţei şi 
umilirii Sale publice şi pentru că în Scriptură este scris “blestemat este oricine este atârnat pe lemn” 
(Galateni 3:13, Deuteronom 21:23), liderii poporului au tras concluzia din faptul că Domnul era pe cruce 
şi alegea să nu se coboare de pe cruce dovada clară că El nu era Fiul lui Dumnezeu, aşa cum afirmase 
şi astfel era vrednic de înjosire. Eroarea lor era să evalueze incorect circumstanţele din perspectiva 
înţelegerii lor greşite a Scripturii, iar asta i-a condus la batjocură . Atacul lor se referea la relaţia Domnului 
Isus cu Tatăl ceresc, iar “dovada” lor cu privire la presupunerea că Dumnezeu nu Îl iubea pe Domnul Isus 
era aceea că era că El nu intervenea pentru ca să-L scape. Desigur că ei în mod intenţionat nu doreau să 
recunoscă faptul că “El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre” (Isaia 
53:5). Trunchierea Scripturii întotdeauna conduce la eliminarea Autorului Scripturii. Dacă omul ajunge să 
judece şi să-L condamne pe Autorul Legii, conform Legii, şi să-L găsească vinovat, asta arată pervertirea 
umană şi nu aşa-zisa vinovăţie divină. Noi merităm pedeapsa, noi suntem vinovaţi, noi suntem păcătoşi, 
dar “pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El”. Crucea este locul nostru care a fost ocupat de către 
Dumnezeu. Umilirea uciderii în public este pedeapsa noastră, pentru păcatul nostru, dar “El a purtat 
păcatele noastre în trupul Lui pe lemn” (1 Petru 2:24). Atunci când Domnul Isus a fost crucificat, El “ne-
a răscumpărat din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem pentru noi” (Galateni 3:13). Acesta este scopul 
asumării dispreţului, preţuirea noastră în vederea mântuirii şi preţuirea Tatălui în vederea glorificării. 
Atunci când privim la cruce există o dimensiune urâtă, datorată păcatului nostru, însă tot acolo se 
manifestă măiestria divină a Celui care poate schimba răul în bine, instrumentând păcatul spre slava Sa. 

Pe lespedea mormântului din Bucureşti a lui Tudor Arghezi este dăltuit un epitaf pe care chiar Arghezi l-a 
scris în poezia Testament şi care întrucâtva se poate potrivi pentru încheierea acestui articol: “din bube, 
mucegaiuri şi noroi, iscat-am frumuseţi şi preţuri noi”. 
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O, Golgota, o, Deal al Căpăţânii,

Cel mai sinistru deal de pe pământ,

Simbol al morţii şi al sterpiciunii,

Deasupra culmii tale, „culmea culmii”

Atinsă de păcatul greu al lumii,

Fu concentrată într-un Trup Preasfânt!

 

Din Fruntea Sa cu spini încununată,

În Mâini şi în Picioare ţintuit,

Şi din Spinarea-I ca de plug, brăzdată

Precum un câmp cu brazda răsturnată,

Din Coasta-I … sânge-amestecat cu apă …

Izvoare sfinte-n sânge au ţâşnit:

 

„Izvor de-nţelepciune” Fruntea-I are …

Din Mâini străpunse curg „îmbrăţişări” …

Din Spatele-I brăzdat curge „răbdare” …

Din Coasta-I curge … iubitor, „iertare”:

„Izvor de râvnă” curge din Picioare …

„Izvoare sfinte-n binecuvântări!”

 

Izvoare sfinte! Sfinte dedicaţii

Mi-aţi smuls din suflet, sfinte bucurii

Destăinuite-n sfinte meditaţii,

Dar şi cernite stări din consternaţii,

Trăite-n izbucniri de inspiraţii

Mult prea reale decât … fantezii …

 

O, Golgota! O, Deal al Căpăţânii!

Îmi eşti cel mai de preţ şi cel mai drag!

Nu eşti simbolul morţii, ci-al minunii:

Deasupra culmii tale, „culmea culmii”:

În ciuda morţii şi a sterpiciunii

Ţâşnesc izvoare pentru viaţa lumii”

Ce curg şi-n versurile-mi de … pribeag!

 Petrică Pleșa

IZVOARE SFINTE-N SFINTE DEDICAŢII


