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Prefaþã
Viaþa lui Isus prezintã momentele principale din viaþa Acestui
personaj ilustru, a Cãrui existenþã, exemplu ºi învãþãturã au marcat nu
doar pe contemporanii Sãi, ci întreaga posteritate. Învãþãturile Umilului
Galilean ºi-au aflat ecoul în inimile a milioane de oameni din toate
timpurile ºi locurile, ajungând la fel de proaspete, de actuale ºi de
dãtãtoare de pace pânã în zilele noastre. Naºterea, copilãria, activitatea
Sa de educare ºi vindecare, minunile ºi ilustraþiile Sale educative,
precum ºi suferinþele, moartea ºi învierea Lui glorioasã, urmate de
înãlþarea Sa la cer, sunt toate descrise cu un talent greu de egalat de
cãtre autoarea inspiratã. Spre deosebire de majoritatea celorlaltor
biografii cãrora nu le rãmâne decât valoarea istoricã sau documentarã,
Viaþa lui Isus nu este doar istorie, ci continuã sã reprezinte pentru
nenumãraþi creºtini un model de jertfire de sine ºi de vieþuire altruistã,
pe care aceºtia - înþelegându-i valoarea - încearcã sã-l imite cu cea mai
mare fidelitate.
Viaþa Celui care a trãit, a murit ºi a înviat pentru noi, deschide noi
perspective asupra existenþei omeneºti, dându-i un sens ºi o valoare
care nu se pierd pe marginea mormântului, ci depãºesc limitele morþii,
ajungând pânã dincolo, în minunata veºnicie pe care le-a pregãtit-o
Dumnezeu acelora care au ales sã imite Modelul Divin.
Viaþa lui Isus este o poveste de dragoste adevãratã, care descrie
iubirea Creatorului Universului pentru copiii Sãi cãzuþi în pãcat, o iubire
care a mers atât de departe, “încât a dat pe singurul Sãu Fiu, ca oricine
crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã”.
Lecturând Viaþa lui Isus, cititorul poate afla, cât de mult este iubit
de Dumnezeu, care a plãtit un preþ nespus de mare pentru a-i oferi
ºansa mântuirii ºi poate înþelege cã are valoare în ochii lui Dumnezeu,
care i-a rezervat un viitor minunat ºi care îl doreºte ºi îl aºteaptã cu o
iubire pãrinteascã, în speranþa cã va fructifica mãreaþa ºansã - pe care
i-a oferit-o cu preþul unui sacrificiu atât de mare - viaþa veºnicã.
Editorii
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rÃstignit

I

ubirea pentru om este manifestarea pe pãmânt a iubirii lui
Dumnezeu. Tocmai pentru a sãdi aceastã iubire, pentru a ne
face copii ai unei singure familii, Împãratul slavei S-a fãcut
una cu noi. ªi când se împlinesc cuvintele Lui de rãmas bun “sã vã
iubiþi unii pe alþii cum v-am iubit Eu”, când noi iubim lumea aºa cum a
iubit-o El, atunci misiunea Lui pentru noi s-a împlinit. Suntem pregãtiþi
pentru cer deoarece avem cerul în inima noastrã.
Mântuitorul ªi-a dat scumpa Sa viaþã ca sã întemeieze o bisericã în
stare de a îngriji de sufletele întristate ºi ispitite. O grupã de credincioºi
poate fi sãracã, needucatã ºi necunoscutã; dar în Hristos ea poate face
în familie, între vecini, în localitate ºi chiar în locurile mai depãrtate, o
lucrare ale cãrei urmãri sã þinã cât veºnicia.
Dar iubirea lui Hristos nu este restrânsã la o anumitã clasã de oameni.
El Se face una cu fiecare copil. Pentru ca noi sã putem deveni membri
ai familiei cereºti, El a devenit membru al familiei pãmânteºti. El este
un Fiu al omului, ºi în felul acesta frate cu fiecare fiu sau fiicã a lui
Adam. Urmaºii Lui nu trebuie sã se simtã despãrþiþi de lumea care
piere în jurul lor. Ei sunt o parte din marea þesãturã a omenirii; ºi cerul
priveºte asupra lor ca la niºte fraþi cu pãcãtoºii ºi cu sfinþii în acelaºi
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timp. Iubirea lui Hristos îmbrãþiºeazã pe cel decãzut, rãtãcit ºi pãcãtos;
ºi fiecare faptã de bunãtate sãvârºitã pentru a înãlþa un suflet cãzut,
fiecare faptã de îndurare, este primitã ca fiind fãcutã pentru El.
În înþelepciunea Lui nemãrginitã, Dumnezeu a ales piatra de temelie
ºi a aºezat-o El Însuºi. El a numit-o “temelie sigurã”. Întreaga lume
poate aºeza pe ea poverile ºi durerile ei; ea le suportã. Cu deplinã
siguranþã ei pot clãdi pe ea. Hristos este “o piatrã încercatã”. Cei care
se încred în El, nu vor fi dezamãgiþi. El a suportat toate probele. A
suportat apãsarea, vinovãþia lui Adam ºi vinovãþia urmaºilor acestuia,
ºi a ieºit mai mult decât biruitor de sub puterile rãului. El a dus poverile
aruncate pe El de toþi pãcãtoºii ce s-au pocãit. În Hristos inima vinovatã
a aflat odihnã. El este temelia sigurã. Toþi cei care se sprijinã pe El, se
odihnesc în deplinã siguranþã.
Tot ceea ce Dumnezeu ºi Hristos au putut sã facã pentru mântuirea
pãcãtoºilor s-a fãcut. Pãcãtuirea a pus lumea în primejdie de moarte.
Dar din cer s-a auzit glasul salvator: “Am gãsit un preþ de rãscumpãrare”.
Isus Hristos care n-a cunoscut nici un pãcat S-a fãcut pãcat pentru omul
cãzut. “Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþa
veºnicã.” (Ioan 3:16). Hristos S-a dat pe Sine Însuºi ca preþ de
rãscumpãrare. El ªi-a dezbrãcat haina Sa împãrãteascã; ªi-a lãsat la o
parte coroana regalã, a coborât de pe scaunul Sãu de Comandant suprem
al tuturor cerurilor ºi ªi-a îmbrãcat dumnezeirea cu omenirea pentru ca
sã poarte toate slãbiciunile noastre ºi sã fie ispitit în toate ca ºi ceilalþi
oameni.
Ispãºirea lui Hristos nu a fost sãvârºitã pentru a îndupleca pe
Dumnezeu sã iubeascã pe acei pe care altfel i-ar fi urât ºi nu a fost
fãcutã nici pentru a produce o dragoste care nu ar fi existat; ci a sãvârºito pentru a da pe faþã iubirea care era deja în inima lui Dumnezeu, ca
exponent al graþiei divine în faþa inteligenþelor cereºti, a lumilor
necãzute, ºi înaintea neamului omenesc cãzut... Noi nu trebuie sã
întreþinem ideea cã Dumnezeu ne iubeºte pentru cã a murit Hristos
pentru noi; ci pentru cã ne-a iubit, de aceea a dat pe singurul Sãu Fiu sã
moarã pentru noi.
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Fiul lui Dumnezeu unic nãscut a luat asupra Lui firea omeneascã ºi
a ridicat crucea Sa între cer ºi pãmânt. Prin cruce omul a fost atras
cãtre Dumnezeu ºi Dumnezeu cãtre om. Justiþia a coborât de pe scaunul
ei cel mai înalt ºi din poziþia ei înfricoºatã, ºi oºtile cereºti ºi armatele
sfinþeniei s-au apropiat de cruce cu respect, cãci justiþia - dreptatea - a
fost satisfãcutã la cruce. Pe cruce pãcãtosul a fost smuls din robia
pãcatului, din confederaþia celui rãu ºi la fiecare pas cãtre cruce inima
lui se îmblânzeºte ºi strigã în cãinþã: “Pãcatele mele au pironit pe cruce
pe Fiul lui Dumnezeu”. El îºi lasã la cruce pãcatele ºi caracterul lui
este transformat prin harul lui Hristos. Mântuitorul ridicã pe pãcãtos
din pulbere ºi-l pune sub cãlãuzirea Duhului Sfânt.
Crucea aratã oºtirilor cerului, lumilor necãzute ºi celor cãzute,
valoarea pe care Dumnezeu a pus-o asupra omului ºi marea Lui dragoste
cu care ne-a iubit. Ea dã mãrturie lumii, îngerilor ºi oamenilor despre
imutabilitatea legii divine. Moartea Fiului unic nãscut al lui Dumnezeu
pe cruce pentru pãcãtoºi este argumentul de netãgãduit despre caracterul
neschimbãtor al legii lui Iehova.
Crucea lui Hristos dã pãcãtosului mãrturie cã legea nu se schimbã
sã întâmpine pe pãcãtos în pãcatele lui ºi cã Hristos S-a jertfit pentru a
da cãlcãtorilor legii încã o ocazie sã se pocãiascã. Dupã cum Hristos a
purtat pãcatele fiecãrui cãlcãtor al legii, tot astfel ºi pãcãtosul care nu
crede în Hristos ca Mântuitor al sãu personal, care leapãdã lumina care
vine de la El ºi refuzã sã respecte ºi sã asculte de poruncile lui
Dumnezeu, va suferi pedeapsa pentru pãcatul sãu.
Moartea lui Hristos a trebuit sã fie argumentul convingãtor ºi pentru
cã legea lui Dumnezeu este tot aºa de neschimbãtoare ca ºi scaunul
Sãu de domnie. Agonia lui Hristos în grãdina Ghetsimani, insultele,
cuvintele batjocoritoare, maltratãrile Fiului scump al lui Dumnezeu,
torturile ºi ocãrile rãstignirii, demonstreazã îndeajuns ºi miºcãtor cã
dreptatea lui Dumnezeu face o lucrare radicalã când pedepseºte pe
cãlcãtor. Faptul cã nici Fiul Sãu propriu, Garantul omenirii, nu a fost
cruþat este un argument care va sta în toatã eternitatea înaintea sfinþilor
ºi a pãcãtoºilor ºi a universului lui Dumnezeu, ca o dovadã cã El nu va
scuza sau scuti nici pe cãlcãtorul legii Sale.
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Lucrarea Fiului scump al lui Dumnezeu de a uni lumea cãzutã cu
cea necãzutã, pe cea mãrginitã cu Cel Nemãrginit; în propria Sa persoanã
dumnezeiascã este un subiect care cere angajarea cugetãrii noastre.
Aceastã lucrare a lui Hristos a avut de scop sã confirme ºi sã întãreascã
fiinþele din alte lumi de nevinovãþia ºi credincioºia lor, cât ºi pentru
salvarea celor pierduþi ºi pe cei ce sunt pe calea pierzãrii în aceastã
lume. El a deschis calea pentru cei neascultãtori de a se întoarce la
ascultarea de Dumnezeu în timp ce prin acelaºi act El a pus o gardã în
jurul celor care erau deja curaþi, ca sã nu se murdãreascã.
Crucea trebuie sã ocupe locul central, pentru cã ea este mijlocul
prin care s-a sãvârºit ispãºirea omului ºi pentru cã influenþa ei se exercitã
în orice parte din guvernarea lui Dumnezeu.
Ispãºirea sãvârºitã de Hristos nu este doar o metodã iscusitã pentru
iertarea pãcatelor noastre, ci ea este un remediu pentru vindecarea
urmãrilor cãlcãrilor de lege ºi pentru restatornicirea sãnãtãþii spirituale.
Ea este mijlocul rânduit de cer prin care dreptatea lui Hristos sã ne fie
atribuitã nouã, ºi trebuie sã fie introdusã în inimi ºi în caracter.
Fãrã vãrsare de sânge nu existã iertare de pãcate. El a trebuit sã
sufere agonia morþii pe cruce în public pentru ca mãrturia ei sã fie
vestitã fãrã nici o umbrã de îndoialã.
Privind la Rãscumpãrãtorul rãstignit, noi înþelegem mai bine mãreþia
ºi însemnãtatea sacrificiului fãcut de Maiestatea cerului, planul mântuirii
e slãvit înaintea noastrã ºi gândul la Golgota deºteaptã în inima noastrã
emoþii vii ºi sfinte. În inima noastrã ºi pe buzele noastre vor fi laude
pentru Dumnezeu ºi pentru Miel; deoarece mândria ºi adorarea de sine
nu pot sã creascã în sufletul care pãstreazã o proaspãtã amintire a celor
petrecute pe Golgota.
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Planul de mântuire

C

ãderea omului în pãcat a umplut întreg cerul de întristare.
Cântãrile de laudã ale îngerilor au amuþit, harfele lor au
încetat de a mai rãsuna ºi ei ºi-au luat de pe cap coroanele
lor. Mizerie ºi boalã trebuia sã fie de aici încolo soarta fiinþelor pe care
Dumnezeu le pusese în Universul creat de El. Ei au cãzut sub vinã ºi
“nu le mai rãmânea nici o cale de scãpare”. Moartea a venit acum asupra
întregii familii a lui Adam, ºi toþi urmaºii sãi pãreau a fi osândiþi la
pieire.
Atunci Fiul lui Dumnezeu, Prinþul glorios al cerului, a fost umplut
de milã pentru neamul decãzut. Iubirea dumnezeiascã a pus la cale un
plan, prin care omenirea sã poatã fi rãscumpãratã. Isus Însuºi, luã
apãrarea pãcãtosului înaintea Tatãlui, oferindu-ªi viaþa Sa ca preþ de
rãscumpãrare ºi luând asuprã-ªi osânda de moarte, pentru ca prin
meritele sângelui Sãu ºi prin ascultare de legea lui Dumnezeu sã
dobândeascã iarãºi graþia Creatorului pentru Adam ºi urmaºii sãi ºi sã
le dea posibilitatea de a se reîntoarce la paradisul cel pierdut. Nu fãrã
luptã a dat Dumnezeu pe Unicul Sãu Fiu la moarte. Chiar pe Împãratul
Universului L-a costat o luptã ºi o biruire, înainte de a decide, dacã
neamul vinovat sã fie lãsat pradã pieirii sau sã dea pe Fiul Sãu ca sã
sufere pentru aceasta. Neschimbãtoare este ºi rãmâne legea lui
Dumnezeu! Nici mãcar pentru salvarea omenirii cãzute nu se putea
ocoli; dar Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, încât a acceptat jertfa
Fiului Sãu.
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Îngerii însã nu s-au putut bucura, când Suveranul lor le-a fãcut
cunoscut planul de mântuire. Cu o durere tainicã ºi cu uimire ei au
ascultat la cuvintele Sale, care indicau la cãrarea pe care El avea sã se
coboare de la bucuria, mãreþia ºi viaþa nemuritoare a cerului la
strâmtorarea, ocara ºi moartea de pe pãmânt. El trebuia sã stea ca
mijlocitor între Tatãl Sãu mâniat ºi între omul pãcãtos, ºi totuºi puþini
avea sã-L primeascã ca Fiu al lui Dumnezeu. Pentru a veni pe pãmânt,
El a trebuit sã pãrãseascã înalta Sa poziþie de Suveran al cerului, ºi sã
ia chip de rob, ºi prin propria Sa experienþã sã facã cunoºtinþã cu
diferitele încercãri la care omul este expus, aºa încât sã poatã ajuta
celor ispitiþi. Dupã terminarea misiunii Sale ca Învãþãtor, El avea sã fie
dat în mâinile nelegiuiþilor ºi sã fie expus la orice înfruntare ºi chinuri
pe care Satana avea sã le insufle acestora. El avea sã fie rãstignit între
cer ºi pãmânt ca un pãcãtos vinovat, ºi sã sufere cea mai crudã moarte.
Ceasurile lungi ale chinurilor Sale de moarte aveau sã fie atât de grozave,
încât îngerii, neputând a mai suferi sã priveascã, aveau sã-ºi ascundã
feþele lor din faþa acestei scene.
El avea sã sufere nu numai dureri corporale ci ºi chinuri sufleteºti,
care aveau sã întreacã cu mult pe cele dintâi; asupra Sa avea sã apese
povara pãcatelor întregii lumi. Îngerii s-au aruncat la picioare
Suveranului lor ºi ºi-au oferit viaþa lor ca jertfã pentru oamenii cãzuþi.
Dar Hristos îi asigurã cã viaþa unui înger nu poate plãti vina pãcatului,
ci numai Fiul lui Dumnezeu este în stare sã rãscumpere mântuirea
oamenilor. Totuºi ºi îngerii aveau sã participe împreunã cu Hristos la
lucrarea de mântuire. Prin aceea cã El avea sã ia asuprã-ªi natura
omeneascã, puterea Sa avea sã devinã mai micã decât a lor, de aceea ei
aveau sã aibã însãrcinarea de a alina durerile Sale ºi de a-L întãri. De
asemenea ei aveau sã pãzeascã pe copiii lui Dumnezeu de influenþa
îngerilor rãi ºi de întunericul, cu care Satan cautã mereu sã-i înconjoare.
Deoarece îngerii aveau sã fie martori ai chinurilor sufleteºti grozave
ºi ai umilinþei Domnului lor, atunci ei aveau sã fie umpluþi de durere ºi
de indignare ºi aveau sã doreascã a-L elibera din mâinile omorâtorilor
Sãi; dar nu avea sã li se permitã sã se amestece spre a împiedica vreo
faptã oarecare, din cele ce aveau sã vadã. Fãcea parte din planul de
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mântuire, ca Fiul lui Dumnezeu sã sufere batjocura ºi maltratãrile
oamenilor nelegiuiþi, ºi El se învoi la toate acestea, când se hotãrî sã
devinã Salvatorul lumii.
Cu o duioºie divinã mângâie Isus pe îngeri, asigurându-i cã prin
moartea Sa, El avea sã rãscumpere pe mulþi ºi sã smulgã puterea aceluia,
care avea stãpânirea morþii. El avea sã câºtige iarãºi împãrãþia, pe care
omul o pierduse prin fãrãdelegea sa, ºi cã, în viitor, cei mântuiþi vor
locui întotdeauna ºi pe veci cu El. Satana ºi pãcãtoºii aveau sã fie
nimiciþi, aºa încât nu vor mai fi niciodatã în stare sã mai tulbure pacea
cerului ºi a pãmântului. Isus rugã oºtirile cereºti, sã se dea mulþumite
cu planul pe care Tatãl Sãu îl primise, ºi sã se bucure, cã prin moartea
Sa omul cel cãzut va putea sã recâºtige din nou graþia lui Dumnezeu.
Atunci o bucurie nespusã umplu cerul, iar îngerii intonarã o cântare
de laudã. Ei cântau din harpele lor ºi înãlþau glasurile lor în imnuri
înalte spre onoarea marii milostiviri ºi coborâri a lui Dumnezeu, de a
da pe scumpul ºi iubitul Sãu Fiu pentru salvarea unui neam de rãsculaþi.
Laudã ºi adoraþie au fost aduse pentru tãgãduirea ºi jertfirea de sine a
lui Isus, care Se învoi ca sã pãrãseascã pe Tatãl Sãu ºi sã sufere ºi sã
moarã pentru un neam pierdut. Nimeni afarã de Fiul lui Dumnezeu nu
era în stare a face pod peste prãpastia, pe care o adusese pãcatul. Numai
prin moartea Sa, omul putea fi salvat ºi în acelaºi timp sã satisfacã
dreptatea lui Dumnezeu. Hristos era cel dintâi dupã marele Legiuitor.
Viaþa Sa era singura jertfã de o valoare suficientã, spre a satisface în
totul pretenþiile legii desãvârºite a lui Dumnezeu ºi sã rãscumpere pe
oameni din starea lor decãzutã.
Sângele animalelor nu putea da nici o compensaþie pentru cãlcarea
legii dumnezeeºti. Viaþa acestora era de o valoare mai micã decât viaþa
pãcãtosului, ºi prin urmare neîndestulãtoare spre a fi preþ de
rãscumpãrare pentru pãcat. Ea nu putea fi primitã de Dumnezeu, decât
ca un simbol al jertfei Fiului Sãu.
Omul nu era în stare sã facã ispãºire pentru sine. Starea sa decãzutã
ºi pãcãtoasã fãcea ca jertfa sa sã aparã numai ca un dar de jertfã
nedesãvârºit.
Îngerii erau fãrã pãcate, dar aveau o valoare mai micã decât legea
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lui Dumnezeu, ºi sunt supuºi acesteia ca fiinþe create. Ei erau solii
destinaþi a împlini voinþa lui Hristos ºi a se închina înaintea Lui.
Hristos însã, deºi în chip dumnezeiesc fiind, nu socoti ca un lucru
de apucat de a fi deopotrivã cu Dumnezeu. El era emblema desãvârºitã
a Tatãlui Sãu, nu numai în înfãþiºarea Sa exterioarã, ci ºi în privinþa
desãvârºirii caracterului Sãu. Asupra lui Hristos nu se afla nici o
obligaþie; El era superior legii ºi cu aceasta ºi superior îngerilor. Pe om
însuºi El îl întrecea în valoare datoritã caracterului Sãu nobil, ºi
neprihãnit, ºi din cauza înaltei Sale poziþii ca Suveran al oºtirilor cereºti,
El era superior caracterului ºi poziþiei omului. Hristos conlucrase
împreunã cu Tatãl la creerea omului ºi când neamul omenesc cãzu prin
neascultare, El avea puterea de a da satisfacþie pentru pãcatele acestuia,
de a ridica iarãºi pe oameni ºi a-i readuce înapoi la poziþia lor originalã.
Hristos avea puterea de a-ªi da viaþa Sa ºi a ªi-o lua iarãºi; totuºi El nu
era deloc obligat, ca sã ia asuprã-ªi lucrarea de ispãºire. Jertfa adusã
de El era adusã de bunãvoie. O iubire nemãrginitã ºi o milã vrednicã de
admirat L-au miºcat sã facã acea jertfã, care deschidea iarãºi uºa
speranþei unui neam decãzut.
Darurile de jertfã ºi preoþia sistemului iudaic erau simboluri, rânduite
a preînchipui moartea ºi lucrarea de mijlocire a lui Hristos. Toate aceste
ceremonii nu aveau sens sau valoare decât în legãtura lor cu Hristos,
care era însãºi temelia ºi Întemeietorul întregului sistem. De la Adam
ºi pânã la timpul când naþiunea iudaicã deveni un popor deosebit ºi
separat, adoratorii lui Dumnezeu au fost instruiþi cu privire la Salvatorul
aºteptat, care era preînchipuit prin darurile lor de jertfã. Domnul fãcuse
cunoscut lui Adam, lui Abel, Enoh, Noe, Avraam ºi altor bãrbaþi
credincioºi din vechime ºi mai cu seamã lui Moise, cã sistemul ceremonial de jertfã ºi preoþia nu este suficientã în sine ºi prin sine pentru
salvarea pãcãtoºilor. Acele simboluri ºi semne indicau numai la Hristos.
Printr-însele bãrbaþii credincioºi de pe vremuri vedeau, pe Hristos ºi
credeau într-Însul. Ele aveau sã dureze însã numai pânã când jertfa
desãvârºitã avea sã fie adusã. Sistemul darurilor de jertfã fusese rânduit
de cãtre cer, spre a pãstra neîncetat în faþa poporului grozava despãrþire
provocatã prin pãcat între Dumnezeu ºi oameni ºi marea necesitate a
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unei preoþii mijlocitoare. Pãcãtosul împovãrat de vina pãcatului,
lipsindu-i meritele necesare, nu se poate înfãþiºa în propria sa persoanã
înaintea lui Dumnezeu. Dar o cale a fost pregãtitã acum, pe care el
avea sã câºtige - prin mijlocirea altuia - iarãºi intrare la Dumnezeu.
Preoþia pãmânteascã preînchipuia preoþia lui Hristos, care avea sã fie
Însuºi ca Mijlocitor între Cel Prea Sfânt ºi între poporul Sãu. Hristos
era desãvârºit, fãrã patã ºi fãrã greºealã, curat de pãcate. Numai El
singur dintre toþi cei care au locuit vreodatã pe pãmânt, puteau zice:
“Care dintre voi Mã poate învinui pentru pãcat?” Legãtura dintre
Dumnezeu ºi oameni care a fost întreruptã prin cãderea lui Adam în
pãcat, nu putea fi restabilitã decât prin Hristos. Misiunea ºi lucrarea Sa
avea sã întreacã în demnitate ºi mãreþie cu mult preoþia pãmânteascã,
tipicã.
Întreaga greutate a urmãrilor grozave ale pãcatului nu ar fi fost
cunoscutã niciodatã pe deplin, dacã medicamentul hotãrât pentru aceasta
nu ar fi fost de o valoare nemãrginitã. Preþul extraordinar, care a fost
plãtit pentru rãscumpãrarea omului cãzut, - prin faptul cã Prinþul Cerului,
Cel deopotrivã cu Tatãl, ªi-a dat viaþa pentru un neam rãsculãtor rãmâne o tainã, asupra cãreia chiar îngerii se minuneazã, ºi pe care ei
nu o pot pãtrunde pe deplin.
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ând timpul pentru prima venire a Mântuitorului sosise, Sa
tan depunea cele mai mari sforþãri, spre a învârtoºa inimile
poporului iudeu împotriva dovezilor, cã Isus este Mesia.
Iudeii deveniserã mândri ºi lãudãroºi. Preoþimea lor se stricase în gradul
cel mai înalt. În timp ce preoþii îºi continuau mereu formele ºi
ceremoniile serviciului lor divin ºi respectau cu stricteþe prescripþiile
exterioare ale legii, inimile lor erau în altã parte; ei nu se sârguiau
dupã o evlavie personalã, ºi nici dupã un caracter virtuos. ªi cu cât le
lipseau mai mult acele calitãþi necesare pentru sfânta lor chemare ca
preoþi ai Celui Prea Înalt, cu atât mai mare era îndãrãtnicia, cu care
apãrau înfãþiºarea exterioarã a evlaviei, a zelului ºi a rugãciunii.
Preoþii lor erau fãþarnici. Ei iubeau ºtiinþa lumeascã ºi se strãduiau
dupã onoarea pe care o dã bogãþia. Pentru satisfacerea dorinþelor lor ei
se foloseau de orice ocazie spre a exploata pe cei nevoiaºi - ºi printre
aceºtia mai cu seamã pe vãduve ºi pe orfani. Ei erau aspri, fãrã milã ºi
compãtimire faþã de cei sãraci ºi nenorociþi. În timp ce se rugau în
locurile publice ºi fãceau milostenie, spre a fi vãzuþi de oameni, ei
mâncau casele vãduvelor prin dãrile grele pe care le impuneau. Sub
diferite pretexte pentru a strânge bani pentru tezaurul lui Dumnezeu, ei
pretindeau sume mari de la sufletele conºtiincioase ºi mijloacele primite într-un mod atât de necinstit ei le întrebuinþau spre folosul lor propriu.
În legile, pe care Dumnezeu le dãduse iudeilor, El a avut în vedere cu o
grijã deosebitã interesele strãinilor, sãrmanilor, orfanilor ºi vãduvelor.

12

Viaþa lui Isus - E.G.White

Venitul câmpului din al ºaptelea an, în care el rãmânea necultivat, era
destinat pentru aceºtia. Afarã de aceasta, la fiecare al treilea an, întreaga
naþiune întrebuinþa a zecea parte din tot venitul lor pentru scopuri de
binefacere - o zecime cu totul deosebitã de aceea care era destinatã
pentru serviciul Sanctuarului. Pentru cei lipsiþi se întreþinea o casã a
sãracilor. Dumnezeu intenþiona, ca aceastã mãsurã sã fie un mijloc
pentru înfrânarea lãcomiei ºi a zgârceniei. Dãrnicia era poruncitã ca o
datorie religioasã. “Atunci sã vinã ... strãinul, orfanul ºi vãduva, care
vor fi în cetãþile tale, ºi sã mãnânce ºi sã se sature, pentru ca Domnul,
Dumnezeul tãu sã te binecuvânteze în toate lucrãrile pe care le vei face
cu mâinile tale.” (Deut. 14:29). Israeliþilor le era de asemenea interzis
sã ia camãtã de la fraþii lor. O nerespectare a acestor prescripþii precise
era cauza, pentru care Dumnezeu retrãgea binecuvântarea Sa de la
Israel.
Mai marii preoþilor, cãrturarii ºi fruntaºii impuneau poporului
prescripþii, datini ºi ceremonii inutile, ca ordine a lui Dumnezeu, deºi
ele nu proveneau decât dintr-un izvor pur omenesc. Corectitudinea lor
aparentã în respectarea formelor exterioare provenea din dorinþa de aºi câºtiga mare vazã înaintea poporului. În timp ce ei prãdau zilnic pe
Dumnezeu însuºindu-ºi pentru ei darurile închinãtorilor Sãi, ei doreau
totuºi sã aibã un nume bun pentru râvna ºi punctualitatea lor în
respectarea scrupuloasã a datoriilor religioase. Pretinsul lor respect
pentru datini ºi prescripþii era o politicã, spre a-ºi procura bani de la
popor ºi spre a-ºi satisface propria lor ambiþie.
Preoþii nu aveau mustrãri de conºtiinþã, pentru cã comiteau cele mai
necinstite fapte ºi chiar crime, pentru a-ºi împlini intenþiile lor. Bãrbaþii,
care îºi însuºiserã serviciul de mare preot pe timpul primei veniri a lui
Hristos, nu erau puºi de Dumnezeu în acea sfântã lucrare. Strãduinþa
lor zeloasã dupã acest post provenea din dorinþa dupã putere ºi mãrire.
Ei tindeau dupã o poziþie, prin care sã domneascã ºi sub aparenþa evlaviei
sã poatã înºela fãrã a se teme de a fi descoperiþi. Bãrbaþi cu inimi stricate
tindeau dupã aceastã poziþie înaltã de mare preot, ºi o ºi câºtigau adesea
prin mituire ºi ucideri miºeleºti.
Pe acea vreme, iudeii se aflau sub stãpânirea romanilor. Preoþii nu
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mai aveau împuternicirea oficialã, de a da sentinþe de moarte, cãci acest
drept era rezervat stãpânitorilor strãini; totuºi, serviciul de mare preot
mai avea încã o mare însemnãtate. El nu era numai un sfãtuitor ºi
mijlocitor, ci ºi un judecãtor, ºi sentinþa sa era definitivã. Îmbrãcat în
veºmintele sale preþios împodobite, cu pietre scumpe scânteietoare pe
pieptãraºul sãu, el avea o înfãþiºare impozantã, care trezea admiraþia,
respectul, ºi o sfialã sfântã a tuturor adoratorilor sinceri ºi conºtiincioºi
ai lui Dumnezeu. Marele preot reprezenta pe Hristos într-un mod
deosebit. Preoþia lui Aaron era însã numai o umbrã nedesãvârºitã a
preoþiei mãreþe a lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu avea sã fie însã “preot
dupã rânduiala lui Melhisedec”. Dupã aceastã rânduialã, preoþia nu
mai putea fi trecutã de la o persoanã la alta ºi Hristos nu mai putea fi
înlocuit cu nimeni altul.
Datinile ºi ceremoniile nefolositoare, cu care naþiunea iudaicã îºi
stricase religiunea, impuneau poporului dãri grele, mai cu seamã claselor
sãrmane. ªi fiindcã gemeau sub jugul romanilor, ei trebuia sã plãteascã
ºi acestora tribut. Iudeilor le era insuportabilã aceastã servitute, ºi ei
aºteptau plini de speranþã venirea în curând a triumfului naþiunii lor, pe
care avea sã-l aducã Mesia, puternicul Liberator prezis prin profeþi.
Dar vederile lor erau foarte strâmte în aceastã privinþã. Ei nãdãjduiau,
cã acest Salvator va primi onoruri împãrãteºti ºi va înfrânge prin puterea
armelor pe apãsãtorii lor, spre a ocupa apoi tronul lui David. Dacã ei ar
fi studiat profeþiile cu o adevãratã umilinþã ºi cu o pricepere spiritualã,
atunci n-ar fi cãzut în marea rãtãcire, de a trece cu vederea acele profeþii,
care vorbesc despre prima Sa venire în înjosire, ºi a înþelege greºit pe
cele care se refereau la venirea Sa în putere ºi mãrire. Dar ei erau mândri
ºi corupþi, pãtimaºi dupã onoruri lumeºti ºi nãzuind dupã putere, nu
mai aveau nici o pricepere pentru lucrurile sfinte. Din aceastã pricinã
ei nu erau în stare sã facã deosebire între acele profeþii care se refereau
la prima Sa venire ºi între acelea, care se refereau la a doua apariþie a
Sa. Ei aºteptau, ca prima Sa apariþie sã aibã loc cu puterea ºi mãrirea,
care dupã mãrturia profeþilor vor însoþi a doua Sa venire.
Renumele naþional era nãzuinþa lor cea mai înaltã. Obiectul dorinþei
lor ambiþioase era o împãrãþie lumeascã, care dupã pãrerea lor avea sã
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subjuge împãrãþia romanã, ºi pe ei înºiºi sã-i facã niºte suverani cu o
putere nemãrginitã. Iudeii se lãudaserã cu mândrie înaintea apãsãtorilor
lor, cã nu vor mai sta mult în servitute, ci cã împãrãþia lor va începe în
curând cu o mãrire ºi glorie, mult mai mare decât a lui Solomon. Ei
aºteptau un domn puternic, care sã domneascã pe tronul lui David ºi a
cãrui împãrãþie avea sã dureze pururea. Ideile lor mândre despre venirea
lui Mesia nu erau însã în armonie cu profeþiile, pe care ei susþineau cã
le pot tâlcui. Ei erau orbi spirituali ºi conducãtori de orbi.
Când timpul s-a împlinit se ºtia în cer, cã venirea Mântuitorului în
lume va avea loc în curând. Îngerii pãrãsesc strãlucirea lor, spre a fi
martorii primirii Sale din partea acelora, pe care El venise sã-i
binecuvânteze ºi sã-i mântuiascã. ªtiind ce poziþie solemnã avusese El
în cer, îngerii se aºteptau, ca pe pãmânt sã I se facã o primire cu toate
onorurile corespunzãtoare caracterului Sãu nobil ºi al demnitãþii
misiunii Sale. La coborârea lor cãtre pãmânt ei au venit mai întâi la
poporul, pe care Dumnezeu îl deosebise de toate celelalte naþiuni ºi îl
primise ca pe o proprietate a Sa deosebitã. Dar la Iudei nu se observa
nici un interes deosebit, nici o aºteptare ºi veghere zeloasã, spre a fi cei
dintâi, care sã primeascã pe Mântuitorul ºi sã salute venirea Sa.
Îngerii din cer priveau cu uimire indiferenþa poporului, cum ºi
neºtiinþa lor cu privire la venirea Prinþului vieþii. În templul, care era
sfinþit prin jertfele aduse zilnic, care simbolizau venirea ºi moartea Sa,
nu se fãcea nici o pregãtire, pentru a zice bun-venit Mântuitorului lumii.
Fariseii continuau sã-ºi rosteascã pe strãzi rugãciunile lor lungi ºi
lipsite de însemnãtate, spre a fi auziþi de oameni. În evlavia lor sfântã
în aparenþã, ei pretindeau a fi poporul ales al lui Dumnezeu, proclamând
legea ºi înãlþând tradiþiile, în timp ce oamenii din celorlalte naþiuni se
ocupau cu fabule ºi se închinau la zei falºi. Cu toþii erau în aceeaºi
neºtiinþã cu privire la acest mare eveniment, care fusese prezis de mai
înainte prin profeþie.
Îngerii vãd pe Iosif ºi Maria, cum pornesc pe cale cãtre oraºul lui
David, spre a fi înscriºi conform ordinului cezarului August. Ei sunt
conduºi aici de providenþa lui Dumnezeu, cãci acesta era locul, unde
Hristos avea sã fie nãscut potrivit profeþiei. Ei cautã un loc în casele de
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poposire, dar pentru ei n-a mai fost gãsit nici un loc, ºi au fost respinºi
pretutindeni. Celor bogaþi ºi cu vazã li se oferise cu bunãvoinþã gãzduire
ºi gãsiserã ºi rãcorire, în timp ce aceºti cãlãtori obosiþi au fost nevoiþi
sã caute refugiu într-o colibã simplã, care era destinatã ca adãpost pentru
vite. Aici a fost nãscut Mântuitorul lumii. Împãratul mãririi care umpluse
întregul cer cu admiraþie ºi cu podoabã, era culcat într-o iesle. În cer a
fost înconjurat de îngerii cei sfinþi; iar pe pãmânt El sãlãºluieºte într-o
iesle cu vitele împreunã. O, ce coborâre! Minunaþi-vã cerurilor ºi fi
uimit, o, pãmântule!
ªi oare acest pruncuºor slab ºi neputincios este într-adevãr Fiul lui
Dumnezeu? Mãrirea ºi maiestatea Sa divinã sunt ascunse sub natura
Sa omeneascã, ºi totuºi îngerii anunþã venirea Sa. În timp ce mai marii
pãmântului nu ºtiu nimic despre aceasta, vestea îmbucurãtoare despre
naºterea Sa este dusã cu strigãte de bucurie cãtre locuinþele cereºti.
Fariseii cei mândri ºi cãrturarii cu ceremoniile lor de o sfinþenie aparentã
ºi cu pretinsul lor zel pentru lege, nu ºtiu nimic despre copilul din
Betleem. Cu toatã ºtiinþa ºi înþelepciunea lor lãudãroasã în explicarea
legii ºi a profeþiilor, ei nu ºtiu totuºi nimic despre felul venirii Sale. Ei
aleargã dupã metodele cele mai cu succes, pentru a-ºi dobândi bogãþia
ºi onorurile lumeºti, iar în privinþa descoperirii lui Mesia sunt cu totul
nepregãtiþi.
Deoarece nimeni dintre fiii oamenilor nu vesteºte venirea Sa, trebuie
sã aducã îngerii la îndeplinire aceea, ce mai întâi oamenilor le fusese
datã ocazia sã facã, ca un privilegiu onorabil. Dar îngerii însãrcinaþi sã
ducã vestea îmbucurãtoare sunt trimiºi mai întâi la niºte pãstori simpli
ºi nu la Iudeii cei învãþaþi, care pretindeau a fi tâlcuitorii profeþiilor ºi
ale cãror inimi nu erau accesibile pentru aceasta. “În þinutul acela erau
niºte pãstori, care stãteau afarã în câmp ºi fãceau de strajã noaptea
împrejurul turmei lor. ªi iatã cã un înger al Domnului s-a înfãþiºat
înaintea lor, ºi slava Domnului a strãlucit împrejurul lor. Ei s-au
înfricoºat foarte tare.” Luca 2:8-9. Niºte pãstori simpli care îºi pãºteau
oile noaptea, sunt acei care aud cu bucurie vestea îngerilor.
Deodatã cerul este luminat de strãlucirea Domnului. Pãstorii se
înspãimântã; ei nu pot distinge imediat miliardele de îngeri, care sunt
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adunaþi pe cer, ºi nu ºtiu nimic despre cauza acestui fenomen grandios.
Strãlucirea cetelor cereºti lumineazã întreaga împrejurime. În timp
ce pãstorii sunt plini de spaimã, îngerul Domnului li se aratã ºi le
liniºteºte teama, zicându-le: “‘Nu vã temeþi cã vã aduc o veste bunã,
care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astãzi în cetatea lui David,
vi s-a nãscut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iatã semnul,
dupã care-L veþi cunoaºte: veþi gãsi un prunc înfãºat în scutece ºi culcat
într-o iesle’. ªi deodatã, împreunã cu îngerul s-a unit o mulþime de
oaste cereascã, lãudând pe Dumnezeu ºi zicând: ‘Slavã lui Dumnezeu
în locurile prea înalte, ºi pace pe pãmânt între oamenii plãcuþi Lui’.”
Luca 2:10-14.
Consternarea ºi spaima fãcu loc bucuriei. Mãreþia strãlucitoare, care
însoþea oºtile cereºti, nu ar fi putut sã fie suportatã de pãstorii veghetori,
dacã ea ar fi venit deodatã pe neaºteptate asupra lor. De aceea le apãru
mai întâi un înger, spre a le risipi teama, a le face cunoscut misiunea sa
ºi a-i pregãti pentru o mãreþie mai mare a oºtilor cereºti.
Pãstorii au fost umpluþi de bucurie pentru acea veste bunã, ºi dupã
ce strãlucirea dispãru ºi îngerii se înapoiarã iarãºi la cer, ei alergarã ca
sã caute pe Mântuitorul de curând nãscut. Ei Îl gãsirã, aºa dupã cum li
se mãrturisise de cãtre solii cereºti, înfãºat în scutece ºi culcat într-o
iesle strâmtã.
Aceste evenimente care s-au petrecut în faþa lor au fãcut o impresie
nespusã asupra sufletelor ºi inimilor lor, ºi au fost umpluþi cu uimire,
iubire ºi recunoºtinþã pentru marea coborâre a lui Dumnezeu faþã de
oameni, de a trimite pe Fiul Sãu în lume. Ei au rãspândit pretutindeni
vestea îmbucurãtoare, au istorisit în orice loc despre mãreþia minunatã
pe care au vãzut-o ºi despre cântãrile de laudã ale oºtirilor cereºti.
Conducãtorii iudeilor s-au despãrþit atât de mult de Dumnezeu prin
faptele lor nelegiuite, încât îngerii nu le puteau vesti solia despre naºterea
Mântuitorului. Dumnezeu alese pe magii (învãþaþii) din Rãsãrit, spre a
atrage atenþia naþiunii asupra apariþiei Fiului Sãu.
“Dupã ce S-a nãscut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împãratului
Irod, iatã cã au venit niºte magi din Rãsãrit la Ierusalim, ºi au întrebat:
‘Unde este Împãratul de curând nãscut al iudeilor? Fiindcã I-am vãzut
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steaua în Rãsãrit, ºi am venit sã ne închinãm Lui’.” Matei 2:1-2. Aceºti
bãrbaþi nu erau iudei, dar ei aºteptau pe Mesia cel fãgãduit. Ei
cercetaserã în profeþii; ºi ºtiau cã timpul s-a apropiat, când Isus avea sã
vinã, ºi ei vegheau cu îngrijire ca sã vadã un semn al acestui mare
eveniment, pentru ca sã fie printre cei dintâi, care sã salute ºi sã se
închine noului Împãrat ceresc de curând nãscut. Aceºti magi erau filosofi
ºi studiaserã operele lui Dumnezeu în naturã. În minunile cerului, în
splendoarea soarelui, a lunii ºi a stelelor, ei au recunoscut degetul
Creatorului. Ei nu erau închinãtori la idoli ci trãiau dupã lumina slabã,
pe care ei o primiserã. Aceºti bãrbaþi erau priviþi ca pãgâni de cãtre
Iudei, dar în ochii lui Dumnezeu ei erau mai curaþi decât iudeii, care au
fost binecuvântaþi cu mai multã luminã ºi care se lãudau cã ar avea o
mai mare cunoºtinþã, dar care nu trãiau conform luminii pe care le-o
dãduse Dumnezeu. Magii au vãzut cerul luminat de mãrirea, care a
înconjurat oºtile cereºti la vestirea primei veniri a lui Hristos. Dupã
întoarcerea îngerilor la cer a apãrut o stea luminoasã care a rãmas pe
cer. Aceastã luminã pornea de la o grupã îndepãrtatã de îngeri luminoºi.
Acest fenomen supranatural al acelei stele mari ºi strãlucitoare, pe care
ei nu l-au mai vãzut niciodatã pânã atunci, ºi care atârna ca un semn pe
cer a trezit atenþia magilor. Ei nu se bucurau de privilegiul de care s-au
împãrtãºit pãstorii, ºi anume ca sã audã vestirea naºterii Mântuitorului;
dar Spiritul lui Dumnezeu i-a miºcat, ca sã porneascã în cercetarea
acestui vizitator ceresc al unei lumi cãzute. Ei îºi îndreptarã paºii întracolo, unde pãrea cã duce steaua. Când s-au apropiat de Ierusalim,
steaua a fost ascunsã într-o întunecime ºi nu i-a condus mai departe. Ei
gândeau cã un astfel de eveniment atât de mare ca venirea lui Mesia nu
putea fi ascuns faþã de Iudei, ºi începurã a face cercetãri în jurul sfintei
cetãþi.
Magii rãmân însã uimiþi cã nu gãsesc aici nici un interes deosebit
pentru venirea Celui Fãgãduit. Ei se tem cã poate n-au citit bine
profeþiile. Nesiguranþa puse stãpânire pe sufletele lor ºi devin foarte
îngrijoraþi. Ei aud pe preoþi repetându-ºi prescripþiile lor, tâlcuind legea
ºi lãudând religiunea ºi evlavia lor. Ei aud pe de altã parte cum Romanii
ºi Grecii erau caracterizaþi ca pãgâni. Ei vãd, cum preoþii indicã la
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prescripþiile de amintire puse pe frunte ºi pe mânã ºi pe poalele
veºmintelor lor, ca dovadã cã sunt supuºi legilor ºi prescripþiilor divine. În cele din urmã magii pãrãsesc Ierusalimul mai puþin încrezãtori
ca la intrarea în el. Ei se mirã cã iudeii nu au mai mult interes ºi bucurie
pentru marele eveniment al venirii lui Hristos.
Ca ºi iudeii de pe acea vreme, tot astfel ºi creºtinii din zilele noastre
nutresc speranþe mari pentru viitor. Iudeii priveau înainte la împãrãþia
vremelnicã ºi triumfãtoare a lui Mesia în Ierusalim. Tot astfel ºi creºtinii
din vremea noastrã aºteaptã prosperitatea bisericii prin convertirea lumii
ºi o vieþuire în desfãtare într-un mileniu pãmântesc. Ei sunt tot aºa de
puþin înclinaþi a vedea lumina profeþiilor ºi a primi mãrturiile împlinirilor
lor ca dovezi despre revenirea lui Hristos, dupã cum refuzau iudeii sã
primeascã profeþiile cu privire la prima Sa venire.
Prima venire a lui Hristos era cel mai mare eveniment, care a avut
loc vreodatã de la creaþiunea lumii. Dar în timp ce naºterea
Mântuitorului producea bucurie îngerilor din cer, împãraþilor pãmântului
nu le era binevenitã. Magii au fãcut cunoscut scopul cãlãtoriei lor la
Ierusalim declarând, cã ei cautã pe Isus, Împãratul iudeilor, pe a cãrui
stea ei au vãzut-o în rãsãrit, ºi cã au venit sã I se închine. Din cauza
aceasta oraºul este provocat la o mare agitaþie. Vestea a fost dusã repede
la împãratul Irod, care a devenit foarte tulburat prin aceasta. Bãnuiala
ºi invidia sa au fost trezite, iar inima sa nelegiuitã a fãurit planuri rele
pentru viitor. În timp ce iudeii arãtau o mare nepãsare faþã de cele
raportate de magi, Irod a dat pe faþã un mare interes ºi a fost foarte
tulburat. El a chemat la el pe mai marii preoþilor ºi pe cãrturari ºi le-a
poruncit sã cerceteze cu îngrijire în profeþii ºi sã-i raporteze, unde va
trebui sã se nascã Împãratul lor. Indiferenþa lor nepãsãtoare ºi neºtiinþa
lor bãtãtoare la ochi, când cercetau în cãrþi dupã cuvintele profetice au
fãcut pe rege sã se înfurie. El se temea, cã ei ar intenþiona sã ascundã în
faþa lui faptele pozitive cu privire la naºterea lui Mesia, ºi de aceea le
porunci mai cu asprime ca sã facã cercetãri mai amãnunþite cu privire
la Împãratul lor aºteptat: “A adunat pe toþi preoþii cei mai de seamã ºi
pe cãrturarii norodului, ºi a cãutat sã afle de la ei unde trebuia sã Se
nascã Hristosul. ‘În Betleemul din Iudea’, i-au rãspuns ei, ‘cãci iatã ce
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a fost scris prin prorocul: ‘ªi tu Betleeme, þara lui Iuda, nu eºti nici de
cum cea mai neînsemnatã dintre cãpeteniile lui Iuda; cãci din tine va ieºi
o Cãpetenie, care va fi Pãstorul poporului Meu Israel.’” Matei 2:4-6.
Irod a primit pe aceºti strãini din rãsãrit cu un respect aparent, dar
menþionarea de cãtre ei a naºterii unui Împãrat, care avea sã domneascã
în Ierusalim, trezi invidia ºi ura sa contra pruncului, care - dupã cum
gândea el - avea sã devinã rivalul sãu ºi care avea sã-i îndepãrteze de la
tron atât pe el cât ºi pe urmaºii sãi. O furie diabolicã se aprinse în inima
lui, ºi se hotãrî sã piardã pe acest prunc de curând nãscut. Dar la
înfãþiºare el se arãtã liniºtit ºi, într-o consfãtuire secretã cu magii, se
interesã de timpul exact, când apãruse steaua. El se prefãcea a primi cu
bucurie vestea despre naºterea lui Hristos ºi rugã pe magi, sã-l punã în
cunoºtinþã despre tot ce ei aveau sã afle în aceastã privinþã, aºa ca ºi el
sã poatã fi printre cei dintâi care sã-i dea onoare.
Magii nu erau în stare sã citeascã inima tiranului, dar Dumnezeu nu
putea fi înºelat prin fãþãrnicia purtãrii sale. Puterea lui Dumnezeu avea
sã apere ºi sã pãzeascã pe Mântuitorul scump, de curând nãscut faþã de
planurile infernale ale lui Satan, pânã ce misiunea Sa avea sã fie
împlinitã pe pãmânt.
Dupã ce magii au pãrãsit Ierusalimul, spre marea lor bucurie, au
vãzut iarãºi steaua lor conducãtoare pe cer, ºi au fost conduºi astfel la
locul de naºtere al Mântuitorului. “Au intrat în casã ºi au vãzut Pruncul
cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faþa la pãmânt, ºi I s-au închinat;
apoi ºi-au deschis visteriile, ºi I-au adus daruri: aur, tãmâie ºi smirnã.”
Matei 2:11. Magii nu au gãsit nici o gardã împãrãteascã, care sã le
împiedice intrarea la Mântuitorul. Mai marii pãmântului nu aºteptau
venirea Sa. Nici-o mulþime nu se afla acolo, care sã aºtepte cu încordare
ca sã primeascã cu omagii mulþumitoare pe Prinþul Vieþii.
Dupã îndeplinirea misiunii lor, magii s-au gândit sã se întoarcã înapoi
ca sã ducã lui Irod vestea îmbucurãtoare despre mersul cãlãtoriei lor.
Dar Dumnezeu le-a trimis prin îngerul Sãu, într-o viziune de noapte,
solia, de a nu se mai întoarce pe la Irod. Ei au dat ascultare poruncii
cereºti ºi s-au înapoiat pe o altã cale în þara lor.
“Dupã ce au plecat magii, un înger al Domnului se arãtã în vis lui
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Iosif, ºi-i zise: ‘Scoalã-te, ia Pruncul ºi pe mama Lui, fugi în Egipt, ºi
rãmâi acolo pânã îþi voi spune eu; cãci Irod are sã caute Pruncul, ca
sã-L omoare.’ Iosif s-a sculat, a luat pruncul ºi pe mama lui, noaptea, ºi
a plecat în Egipt.” Matei 2:13-14.
Irod aºtepta cu îngrijorare reîntoarcerea magilor; cãci era nerãbdãtor
în hotãrârea sa, de a înlãtura din cale pe Regele lui Israel. Acest monarh
credea cã Hristos avea sã domneascã peste o împãrãþie lumeascã, ºi el
se împotrivea cu toatã puterea urmãrii la tron a unui rege iudaic. Mai
marii preoþilor ºi cãrturarii, care susþineau cã înþeleg Scripturile, atrãgeau
adesea atenþia poporului asupra profeþiilor care se refereau la revenirea
lui Hristos cu putere ºi mãrire mare, când avea sã ridice orice domnie
ºi sã împãrãþeascã peste tot pãmântul. Ei au susþinut într-un mod dornic
de revanºã ºi lãudãros, cã Hristos ar fi un domn pãmântesc, ºi cã orice
împãrãþie ºi naþiune avea sã se plece în supunere înaintea Lui. Ei nu au
studiat profeþiile cu singura dorinþã de a preamãri pe Dumnezeu sau de
a-ºi aduce viaþa lor în de acord cu înalta linie de conduitã arãtatã de
profeþi. Ei cercetaserã scripturile ca sã gãseascã profeþii vechi, prin a
cãror tâlcuire ei sã poatã fi în stare în vreun chip oarecare, sã-ºi susþinã
mândria lor deºartã ºi sã arate poporului, cu cât dispreþ priveºte
Dumnezeu toate celelalte naþiuni afarã de naþiunea iudaicã. Ei declarau
cã puterea ºi autoritatea strãinã, cãreia ei erau atunci constrânºi sã i se
supunã ºi s-o respecte, va lua sfârºit în curând; cãci Mesia va ocupa
tronul lui David, ºi va recâºtiga prin puterea armelor libertatea ºi
întâietatea lor de altãdatã. Priceperea iudeilor era întunecatã, ºi le lipsea
lumina cea adevãratã. Ei tâlcuiau profeþiile dupã propria lor concepþie
sucitã. Satan îi ducea la prãpastie. Totuºi Irod era hotãrât sã
zãdãrniceascã intenþiile Iudeilor, nimicind pe Hristos, îndatã ce ar da
de El.
Dupã ce a aºteptat mult timp în zadar reîntoarcerea magilor cu
informaþii, s-a temut cã intenþiile sale ar putea fi zãdãrnicite. Nu cumva
acei bãrbaþi au ghicit fapta infernalã pe care el ºi-o pusese în gând ºi
sã-l fi ocolit în mod intenþionat? Aceasta el o privea ca pe o înfruntare
ºi ocarã. Nerãbdarea, invidia ºi ura sa creºteau; Satan îl aþâþa mereu, ca
sã-ºi împlineascã intenþia sa printr-o faptã de foarte mare cruzime. Pentru

Naºterea lui Hristos

21

cã nu reuºise sã-ºi aducã la îndeplinire intenþia lui ucigaºã, prin
prefãcãtorie ºi viclenie, el voia acum ca sã umple cu groazã inimile
tuturor iudeilor, fãcând uz de puterea ºi autoritatea sa. Trebuia sã le
arate printr-un exemplu, ce-l aºteaptã pe regele lor, în cazul cã ei ar
încerca sã-l ridice pe tron în Ierusalim.
Aici i se oferise o ocazie de a da Iudeilor o loviturã atât de mare,
încât sã renunþe la planurile lor ambiþioase - despre o împãrãþie
independentã, care sã cuprindã întreaga lume cu strãlucirea ei. Irod a
dat poruncã unui detaºament de soldaþi - ale cãror inimi se împietriserã
prin crime, rãzboi ºi vãrsãri de sânge - ca sã meargã la Betleem ºi în
împrejurimile sale, ºi sã omoare pe toþi copiii, de la doi ani în jos. Prin
aceastã faptã tiranã el urmãrea un scop îndoit, întâi ca sã-ºi arate puterea
ºi autoritatea sa asupra poporului Iudeu, ºi al doilea, ca sã aducã la
tãcere lauda lor cu privire la regele lor, ºi apoi sã-ºi întãreascã ºi mai
mult puterea sa proprie, prin omorârea Fiului împãrãtesc de care el se
temea ºi pe care Îl invidia. Ordinul sãu nemilos a fost executat. Sabia
soldaþilor lipsiþi de orice simþãmânt uman a adus pierzare în toate pãrþile.
Groaza ºi jalea pãrinþilor era de nedescris. Glumele ºi injuriile brutale
ale soldaþilor au fost întrecute de strigãtele de jale ale mamelor prãdate,
când îºi strângeau la piept pruncuºorii lor muribunzi ºi implorau cerul
pentru rãzbunare contra tiranului rege.
Acest blestem înfiorãtor a fost îngãduit de Dumnezeu, pentru a umili
mândria naþiunii iudaice. Nelegiuirea lor era atât de mare, încât
Dumnezeu lãsã sã vinã asupra lor aceastã pedeapsã prin tiranul Irod.
Dacã ei, în loc sã fie lãudãroºi ºi ambiþioºi, ar fi fost curaþi, sinceri ºi
modeºti în obiceiurile lor, atunci Dumnezeu i-ar fi scutit de o astfel de
umilire ºi strâmtorare din partea vrãjmaºilor lor. Dacã acest popor ar fi
umblat desãvârºit ºi credincios înaintea Lui, atunci El ar fi fãcut ca
furia regelui contra lor sã fie nevãtãmãtoare. Dar aºa El nu putea sã
intervinã pentru ei într-un mod deosebit, pentru cã faptele lor erau
urâciune înaintea Lui.
Iudeii aþâþaserã invidia ºi ura lui Irod contra lui Hristos prin tâlcuirile
lor false a profeþiilor. Ei înfãþiºau pe Hristos ºi misiunea Sa pe pãmânt
într-o luminã cu totul falsã. Ambiþia lor înfumuratã ºi laudele lor trufaºe
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nu-ºi ajunseserã însã scopul intenþionat la început de cãtre Satan - adicã
uciderea lui Mesia cel de curând nãscut - ci se întoarse asupra capului
lor, umplând casele lor cu jale. Într-o viziune profeticã, Ieremia strigã:
“Un þipãt se aude la Rama, plângeri ºi lacrimi amare: Rahela îºi plânge
copiii; ºi nu vrea sã se mângâie pentru copiii ei, cãci nu mai sunt!”
Ieremia 31:15. Irod nu mai supravieþui mult timp la aceastã faptã
fireascã. El trebui sã cedeze în faþa unei puteri, cu care el nu se putea
mãsura ºi muri de o moarte îngrozitoare.
Dupã ce Irod a fost ºters de pe pãmânt, Iosif a fost avertizat de cãtre
îngerii lui Dumnezeu sã se întoarcã înapoi în pãmântul lui Israel. El
dorea sã se aºeze în Betleemul din Iudea; dar când auzi cã Arhelau din
Iudea era rege în locul tatãlui sãu, se temu cã intenþia tatãlui sãu de a
ucide pe Hristos, ar putea fi adusã la îndeplinire de fiul sãu.
Iosif fiind în nedumerire ºi neºtiind unde sã gãseascã un loc sigur,
Domnul alese iarãºi pentru el prin îngerul Sãu. “A venit acolo ºi a
locuit într-o cetate, numitã Nazaret, ca sã se împlineascã ce fusese vestit
prin proroci: cã El va fi chemat Nazarinean.” Matei 1:23.
Aceasta a fost primirea care s-a fãcut Mântuitorului, când a venit în
aceastã lume pierdutã. El a pãrãsit patria Sa cereascã, maiestatea Sa,
bogãþiile Sale, ºi înalta Sa autoritate, ºi a luat asuprã-ªi firea omeneascã,
pentru ca sã salveze neamul cãzut. Domnul aratã oamenilor marea
onoare, de a trimite pe propriul Sãu Fiu în corp omenesc pe acest pãmânt.
ªi totuºi ei n-au dat mãrire lui Dumnezeu, pentru cã n-au voit sã
primeascã pe Hristos în inimile lor. Se pãrea ca ºi când pentru copilul
Isus nu avea sã existe pace ºi nici siguranþã pe pãmânt. El, care venise
sã dea oamenilor viaþã, nu întâmpinã decât insultã, urã ºi maltratare
tocmai de la acei, pe care El voia sã-i facã fericiþi. Dumnezeu nu putea
încredinþa pe Fiul Sãu iubit oamenilor, în timpul când Îºi îndeplinea
buna Sa lucrare pentru rãscumpãrarea lor ºi în cele din urmã ridicarea
lor pânã la propriul Sãu tron. El a trimis îngeri care sã slujeascã
Salvatorului ºi sã-I apere viaþa, pânã ce misiunea Sa de pe pãmânt avea
sã fie împlinitã, ºi El avea sã fie omorât tocmai de mâinile acelor oameni,
la care El venise ca sã-i mântuiascã.
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ântuitorul Îºi petrecu copilãria ºi tinereþea Sa în Nazaretul
cel sãrman ºi puþin preþuit. Orice loc s-ar fi putut
considera fericit, dacã Isus ar fi petrecut în el mãcar un
an; chiar ºi curþile domneºti s-ar fi simþit fericite ºi onorate prin prezenþa
unui asemenea oaspete, dar El trecu totuºi pe lângã locuinþele bogate,
pe lângã palatele regilor, spre a-ªi alege ca loc de locuit un sat modest
de munte.
Timp de treizeci de ani, pe care Salvatorul lumii îi petrecu la munte,
El umbla adesea pe potecile înguste, care duceau la câmpiile întinse.
Ochii Sãi priveau cu admiraþie minunile mãreþe ale naturii. Florile
frumoase, arborii cei înalþi, stâncile prãpãstioase ºi munþii falnici, totul
avea atracþie pentru El. Cu adoraþie ºi bucurie privea El mãreþia
firmamentului. El admira aurora dimineþii, podoaba serii ºi maiestatea
sãrbãtoreascã a nopþii. El era rãpit de auzul cântãreþilor fericiþi, ai
pãdurii, cum ei proclamau laudã Creatorului, ºi adesea El Îºi unea glasul
Sãu cu al lor în cântãri de laudã. El Îºi aduna felurite cunoºtinþe din
cartea cea mãreaþã a naturii.
De pe munþii Nazaretului El privea în jos asupra unei þãri, care
aºteptase venirea Sa timp de mii de ani ºi care totuºi nu era pregãtitã
sã-L primeascã. În singurãtatea liniºtitã a colinelor ºi a dumbrãvilor,
neobservat de vreun ochi omenesc, El comunica cu Tatãl Sãu ºi Îºi
întãrea sufletul cu meditaþie ºi rugãciune pentru lucrarea vieþii Sale, pe
care o avea de îndeplinit.
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Puþinul, pe care Sfintele Scripturi îl raporteazã despre copilãria lui
Isus, este de o mare însemnãtate. “Iar Pruncul creºtea ºi se întãrea; era
plin de înþelepciune, ºi harul lui Dumnezeu era peste El.” “ªi Isus creºtea
în înþelepciune, în staturã, ºi era tot mai plãcut înaintea lui Dumnezeu
ºi înaintea oamenilor.” Luca 2:40, 52.
Timp de aproape treizeci de ani n-au avut loc decât puþine întâmplãri
în viaþa lui Isus, care sã atragã atenþia poporului asupra Lui. Încã din
copilãrie El respecta cu exactitate legile iudaice. El n-a dat pe faþã în
public naºterea Sa dumnezeiascã, ºi nici nu cãutã sã se distingã faþã de
alþii. Amicii ºi rudele Sale nu vedeau la El nici un semn deosebit al
Divinitãþii Sale, în timpul vieþuirii Lui printre ei. Dar deºi evita ca sã
trezeascã vreo atenþie, totuºi El era neclintit ca o stâncã în a urma ce
este drept.
Viaþa lui Hristos se distingea prin simplitatea ºi curãþia Sa; Spiritul
Sãu liniºtit ºi fãrã pretenþii, lipsa Sa de vanitate ºi mândrie Îl fãcea sã
câºtige bunãvoinþã la Dumnezeu ºi la oameni. Încã de copil El dãdea
pe faþã o blândeþe ºi o amabilitate deosebitã. Mâinile ºi picioarele Sale
erau întotdeauna gata sã ajute altora, ºi sã uºureze sarcina pãrinþilor
Sãi. Ei poseda o rãbdare pe care nimic n-o putea tulbura, ºi o iubire de
adevãr, care Îl însoþea cu credincioºie în tot timpul. Deºi întotdeauna
serios ºi tãgãduitor de sine, El era totuºi bun ºi vesel. Frumuseþea
caracterului Sãu consta în viaþa Sa cumpãnitã. Deºi dãdu încã de
timpuriu dovezi despre o înþelepciune remarcabilã, totuºi El era în totul
ca orice copil, dezvoltându-se treptat atât în ce priveºte facultãþile Sale
spirituale, cât ºi în cele corporale, care creºteau o datã cu anii.
Tãcerea Sfintei Scripturi cu privire la copilãria ºi tinereþea lui Hristos
este de foarte mare însemnãtate pentru noi. Hristos este modelul nostru
în toate lucrurile. Cu cât aceastã perioadã a vieþii este mai liniºtitã ºi
mai neobservatã, cu atât mai mult este ea în armonie cu natura, ºi cu
atât mai liberã de orice aþâþare artificialã, ºi cu atât mai rodnicã pentru
propãºirea curãþiei, a simplitãþii naturale ºi a adevãratei valori morale.
Isus nu era scutit de ispite. Satan era zelos ºi stãruitor în sforþãrile
sale, de a birui pe Fiul lui Dumnezeu. Faptul cã existã pe pãmânt o
Fiinþã liberã de mânjitura pãcatului neliniºtea în gradul cel mai înalt pe
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autorul pãcatului, ºi nu-i scãpa nici un mijloc neîncercat, pentru a-L
amãgi ºi încurca. Totuºi Isus primea de la Tatãl Sãu ceresc înþelepciune
ºi putere, spre a birui pe ispititor.
Nelegiuirea locuitorilor Nazaretului devenise proverbialã. Chipul
josnic cu care acest loc era privit, a determinat pe Natanael sã punã
întrebarea: “Poate ieºi ceva bun din Nazaret?” Ioan 1:46. Isus nu-ªi
alesese singur acea societate de oameni. Tatãl Sãu ceresc a gãsit ca
potrivit, de a-L lãsa în tinereþea Sa sã fie expus adesea la ispite. Acestea
aveau de scop, a-I pune caracterul la încercare ºi la probã, ºi-L fãceau
sã fie neîncetat atent, pentru pãzirea curãþiei Sale. El a trebuit sã fie
expus la lupte grele, spre a servi ca exemplu pentru oameni în copilãrie,
în tinereþe ºi în bãtrâneþe.
Nu o viaþã de prisosinþã ºi de trândãvie a fost partea lui Isus. Pãrinþii
Sãi erau sãraci ºi întreþinerea lor depindea de munca lor zilnicã. În chipul
acesta Isus a fost deprins cu sãrãcia, cu tãgãduirea de sine ºi cu lipsurile.
Dar tocmai aceastã experienþã se dovedi ca un scut în anii de mai târziu.
Fiind deprins cu sârguinþã ºi cu viaþã retrasã, El închidea uºa multor
ispite ºi stãtea departe de orice societate, a cãrei influenþã era stricãcioasã.
Astfel El a dezvoltat un adevãrat caracter nobil în mijlocul unor influenþe
tocmai contrarii. Nici câºtigul, nici plãcerile, nici lauda ºi nici mustrãrile
nu-L puteau miºca, ca sã comitã o nedreptate. El avea înþelepciunea, de
a deosebi rãul de bine, ºi tãrie de a rezista ispitei.
Nimeni nu este chemat vreodatã sã dezvolte un caracter creºtin în
împrejurãri mai defavorabile ca Mântuitorul nostru. Faptul cã El a trãit
timp de treizeci de ani într-un loc - privit de mulþi ca ceva de mirare, a
ieºi ceva bun din acel loc - este o imputã pentru acei care gândesc cã a
duce o viaþã neprihãnitã ar depinde de loc, de fericire sau de bogãþie.
Ispita, sãrãcia ºi greutãþile sunt tocmai ºcoala necesarã pentru cultivarea
curãþiei ºi tãriei de caracter.
Potrivit legii iudaice, Iosif ºi Maria mergeau în fiecare an la
Ierusalim, spre a lua parte la sãrbãtoarea paºtelui. Când Isus era de
doisprezece ani, pãrinþii Sãi L-au luat cu ei, dupã cum se obiºnuia la
iudei. Aceastã cãlãtorie la sfânta cetate, pentru a lua parte la sãrbãtoare,
ei o fãceau într-o societate mare.
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Atunci a vãzut Isus templul pentru prima datã. Umblând prin
încãperile sale, El vedea pe preoþi ocupaþi, vedea altarul plin de sânge,
ºi fumul sfânt al tãmâiei, care se înãlþa sus la Dumnezeu ºi perdeaua
cea lucratã în mod artistic, care acoperea misterele Sfintei Sfintelor.
Lui îi era lãmuritã însemnãtatea acestor ceremonii solemne, ºi ºtia cã
ele aveau sã fie împlinite prin propria Sa jertfã pentru pãcatele lumii.
Pentru mintea omeneascã este imposibil, a-ºi face o idee despre cugetele
Fiului lui Dumnezeu la aceastã ocazie.
Dupã ce au trecut cele ºapte zile de sãrbãtoare, societatea din Galilea,
cu care Iosif ºi Maria trebuia sã plece înapoi, porni la drum spre casã.
În confuzia primelor zile de cãlãtorie, pãrinþii lui Isus nu au observat
lipsa Sa; numai când au trebuit sã caute gazdã pentru noapte, au observat
lipsa acelei mâini întotdeauna voioasã ºi gata de ajutor a Fiului lor
ascultãtor. Închipuindu-ºi cã va fi la cineva din societatea lor, ei nu-ºi
fãcurã deocamdatã nici o grijã pentru El. Principiile Sale erau atât de
curate, purtarea Sa atât de prevãzãtoare, încât ei au avut destulã încredere
spre a-L lãsa singur. Ei nu se îndoiau câtuºi de puþin, cã atunci când vor
avea nevoie de El, le va fi oricând de ajutor. Dar acum ei erau foarte
îngrijoraþi, ºi Îl cãutau cu multã trudã. Toate cercetãrile lor au fost însã
fãrã succes; ei nu puteau da de nici o urmã a mult iubitului lor Fiu.
Plini de presimþiri îngrozitoare ei s-au întors înapoi la Ierusalim. Ei îºi
aminteau cu groazã de mãcelul, pe care l-a pus la cale tiranul Irod, spre
a pierde pe Împãratul lui Israel, ºi îºi fãceau multe reproºuri pentru
neglijarea preþiosului lor odor, care le-a fost încredinþat de Dumnezeu.
Iosif ºi Maria ºi-au continuat toatã ziua cercetãrile lor zadarnice în
Ierusalim. Dupã aceasta urmã o noapte de neodihnã ºi nesiguranþã - o
noapte, care a fost petrecutã în veghere cu rugãciuni ºi lacrimi. Ziua
urmãtoare ei ºi-au reînnoit sforþãrile lor, totuºi fãrã succes. O altã noapte
se apropia, când au ajuns în apropiere de templu ºi au observat, cum o
mare mulþime de oameni mergeau într-acolo. Se ataºarã atunci ºi ei la
aceastã mulþime, ºi la intrarea în templu, atenþia lor a fost atrasã de
glasul Lui. Deºi nu-L puteau vedea din cauza mulþimii, totuºi ei ºtiau,
cã El trebuie sã fie, cãci nici un alt glas nu poseda o astfel de solemnitate
ºi un astfel de rãsunet.
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Pãtrunzând prin mulþime, ei s-au aflat în curând într-o încãpere a
templului, care era folositã ca ºcoalã a profeþilor. Acolo în mijlocul
mai marilor, al preoþilor ºi al cãrturarilor, ei au vãzut pe Fiul lor.
El sta plin de respect ºi umilinþã la picioarele acestor bãrbaþi serioºi
ºi învãþaþi, ca ºi când ar fi voit sã primeascã instrucþiuni despre venirea
lui Mesia, în timp ce El îi fãcea atenþi asupra evenimentelor de pe acea
vreme, care potrivit profeþiilor aveau sã însoþeascã venirea Celui
Fãgãduit. Preoþii ºi învãþaþii pe de altã parte, Îi puneau întrebãri grele,
privitoare la adevãr, pe care ei nu le înþelegeau. Isus însã pricepea
întrebãrile lor, ºi prin rãspunsurile Sale date într-o simplitate de copil,
dar într-o limpezime completã, El rectifica teoriile ºi prescripþiile lor
false ºi rãspândea un val de luminã nouã asupra adevãrurilor, care erau
preînchipuite în simboluri ºi profeþii.
Toþi ascultau cu cel mai mare interes, când a fost explicatã
sãrbãtoarea paºtelor. În orbirea lor, ei au pierdut aproape în totul din
vedere însemnãtatea sãrbãtorii, pe care ei o sãrbãtoriserã chiar atunci
cu un fast atât de mare. Isus ºtia cã ei nu aveau nici o idee despre Mesia
ca o jertfã pentru pãcatele lumii ºi cã erau în totul nepregãtiþi ca sã-L
primeascã în adevãratul Sãu caracter. De aceea intenþia Sa era, ca prin
întrebãri ºi lãmuriri sã-i aducã la o înþelegere mai limpede a misiunii
Sale, aºa încât ei sã fie pregãtiþi ca sã-L creadã atunci, când El avea sãªi înceapã pe faþã misiunea Sa de Învãþãtor.
Rabinii au observat cu uimire judecata maturã, înþelepciunea,
agerimea ºi concluziile logice ale bãiatului strãin. Ei ºtiau cã el nu a
fost instruit în ºcoala profeþilor, ºi totuºi El avea o mai bunã înþelegere
a profeþiilor decât ei, cu toate cã ei îºi petrecuserã întreaga lor viaþã cu
studiul acestora. Ei erau nu numai uimiþi, ci chiar rãpiþi. Inimile lor
erau atrase în iubire cãtre El. Pentru ei era lãmurit, cã acest bãiat galilean
poseda un talent extraordinar, ºi ei doreau sã-l aibã ca elev în ºcoala
lor, spre a fi pregãtit ca sã ocupe o poziþie însemnatã ºi un post înalt de
învãþãtor în Israel. Niciodatã pânã aici nu au auzit aceºti bãrbaþi învãþaþi
o explicaþie atât de simplã ºi de convingãtoare a Sfintelor Scripturi cu
privire la venirea mult aºteptatului Mesia, la adevãratul scop al venirii
Sale ºi la natura Împãrãþiei Sale.
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E de mirat, cã ei au rãmas uimiþi de înþelepciunea acestui bãieþaº
liniºtit ºi serios, care le da lãmuriri într-un mod atât de copilãros ºi
modest asupra marilor adevãruri ale profeþiilor ºi cã inimile lor au fost
atât de miºcate, cum nici o artã de vorbire înaltã sau vreo elocvenþã
scolasticã nu le-ar fi putut miºca vreodatã! Deºi necunoscut de ei, totuºi
bãieþaºul de la picioarele lor era Tâlcuitorul divin al profeþiilor.
Dumnezeu cãuta sã lumineze pe conducãtorii lui Israel, ºi pentru
acest scop El întrebuinþã unicul mijloc prin care ei puteau fi câºtigaþi.
În mândria lor ei nu ar fi acceptat niciodatã ca ei sã primeascã de la
cineva învãþãturã, oricât de mare ar fi fost înþelepciunea sa ºi oricât de
înaltã poziþia sa. Ei se considerau pe ei înºiºi ca tâlcuitori ai profeþiilor
rânduite de Dumnezeu. Dacã le-ar fi trecut prin minte cã Isus cãuta sãi înveþe, atunci ar fi defãimat ºi n-ar fi voit sã-L asculte. Dar ei se
mãguleau cu închipuirea cã ar da învãþãturã, pe când în realitate ei nu
erau decât ascultãtori ºi primeau învãþãturã. Modestia copilãreascã ºi
graþiozitatea lui Isus dezarmau prejudecãþile lor. Minþile lor se
deschideau în mod conºtient la mãrturia Sfintei Scripturi. Puterea
adevãrului convingea mintea lor. ªi aceasta nu era totul. O putere
dumnezeiascã însoþea cuvintele lui Isus. Spiritul lui Dumnezeu cãuta
sã planteze adevãrul în inimile lor. Ei au fost convinºi cã aºteptãrile lor
cu privire la felul ºi scopul venirii lui Mesia nu erau în de acord cu
profeþiile; totuºi convingerile lor nu au fost urmate de credinþã. Ei nu
erau voioºi sã renunþe la teoriile, care mãguleau ambiþia lor ºi care
serveau ca temelie a mândriei lor de puterea ºi strãlucirea viitorului lor
rege. Ei nu voiau sã recunoascã cã concepþia lor despre Sfânta Scripturã,
pe care pretindeau a o învãþa, era cu totul greºitã. Adevãrul era deci în
contrazicere cu dorinþele lor. Rabinii se întrebau între ei: Cum se poate
ca acest bãiat sã dobândeascã o astfel de învãþãturã, când n-a învãþat
nicãieri în vreo ºcoalã? Mândria ºi interesul i-a fãcut sã lepede lumina
din cer.
Pãrinþii lui Isus priveau cu uimire la Fiul lor. Ei au fost umpluþi de
bucurie, când L-au vãzut în siguranþã ºi au fost foarte mulþumiþi pentru
onoarea care I se dã. Dar Maria nu putea uita aºa de uºor necazul pe
care-l suferise din cauza Lui. Când auzi, cã El n-a fost reþinut aici contrar

Copilãria lui Isus

29

voinþei Sale, ci cã a fost atât de adâncit în conversaþie cu înþelepþii lui
Israel, încât dupã pãrerea ei îºi uitase datoriile Sale de copil, ea îi zise
cu un ton pe jumãtate mustrãtor: “‘Fiule, pentru ce Te-ai purtat aºa cu
noi? Iatã cã tatãl Tãu ºi eu Te-am cãutat cu îngrijorare.’ El le-a zis:
‘De ce M-aþi cãutat? Oare nu ºtiaþi cã trebuie sã fiu în casa Tatãlui
Meu?’” Luca 2:48-49.
Aceste cuvinte rostite în nevinovãþie ºi simplitate conþineau un reproº pentru pãrinþii Sãi. El le-au amintit cu modestie, cã dacã ºi-ar fi
fãcut datoria lor, ar fi fost scutiþi de osteneala de a-L cãuta. Dar în timp
ce ei îºi neglijau datoria lor, pe care le-o încredinþase Tatãl, El Însuºi
Se ocupa cu lucrarea, pentru împlinirea cãreia El se coborâse din cer.
Iosif ºi Maria au fost onoraþi de Dumnezeu într-un mod deosebit,
încredinþându-le îngrijirea Fiului Sãu. Îngerii au vestit naºterea Sa
pãstorilor din Betleem, ºi magii din rãsãrit i-au adus omagii. Dumnezeu
a condus pe Iosif astfel, încât viaþa copilului Isus a fost pãstratã. Dar la
reîntoarcerea lor de la Ierusalim, pãrinþii lui Hristos erau atât de ocupaþi
cu conversaþii ºi vizite, încât ºi-au neglijat sfânta lor datorie. Toatã
ziua de dimineaþã ºi pânã seara, ei nu s-au sinchisit de Fiul lor Isus, pe
care nu trebuia sã-L piardã din vedere nici o clipã.
Dupã ce îngrijorarea lor se liniºti prin gãsirea lui Isus, ei cãutau sã
arunce vina asupra Lui, în loc sã-ºi recunoascã neglijenþa lor. El respinse
însã aceasta cu blândeþe dar hotãrât.
Cu aceastã ocazie Isus a fãcut cunoscut pentru prima datã adevãratul
Sãu raport faþã de Dumnezeu. Cuvintele, pe care El le-a adresat Mariei,
aratã cã El era conºtient de misiunea Sa cereascã încã de copil. Deºi
pãrinþii nu puteau înþelege pe deplin însemnãtatea cuvintelor lui Isus,
totuºi mintea Mariei se luminã în cea mai mare parte. Ea ºtia cã Isus nu
Se referea la tatãl Sãu pãmântesc, ci la Iehova, ºi ea nu numai cã pãstrã
în minte toate, câte a zis El, spre a medita asupra lor în viitor, ci ºi luã
la inimã învãþãtura ce era cuprinsã în cuvintele Sale ºi o puse în practicã.
Pentru pãrinþii lui Isus era atât de firesc de a-L privi ca fiu al lor
propriu, încât erau uºor expuºi primejdiei, de a pierde din vedere
binecuvântarea de care era însoþitã prezenþa Salvatorului lumii. Fiind
zilnic pe lângã ei ºi cum viaþa Sa semãna în multe privinþe cu viaþa
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altor copii, era greu pentru ei de a pãstra în ochii lor misiunea Sa sfântã
ºi a-ºi aminti mereu cã Dumnezeu încredinþase pe Fiul Sãu supravegherii
ºi grijii lor pãrinteºti; pe Acela a Cãrui dumnezeire era ascunsã sub chipul
omenesc. O petrecere mai lungã în Ierusalim a fost folositã de El ca un
mijloc blând de amintire a datoriei lor, pentru ca sã nu mai fie nepãsãtori
ºi sã piardã din vedere înalta onoare, pe care Dumnezeu le-o arãtase.
Sãrbãtoarea paºtelor a fost instituitã, pentru ca iudeii sã pãstreze în
amintire eliberarea lor minunatã din Egipt. Aceastã întocmire a fost
destinatã, pentru a abate sufletele lor de la treburile lor lumeºti ºi a le
readuce în amintire faptele lui Dumnezeu. Ei trebuiau sã-ºi aducã aminte
de minunile, de îndurãrile ºi de marea Sa bunãtate faþã de ei, aºa încât
iubirea ºi adoraþia lor faþã de El sã sporeascã. Prin aceasta ei trebuiau
sã fie provocaþi, a privi la El în toate greutãþile lor ºi a se încrede în El,
în loc sã se întoarcã cãtre alþi zei.
Respectarea Paºtelui fãcea o impresie întristãtoare asupra Fiului lui
Dumnezeu. El vedea în mielul cel junghiat un simbol al morþii Sale.
Acei care sãrbãtoreau aceastã întocmire, au fost învãþaþi sã aducã în
legãturã junghierea mielului cu viitoarea moarte a lui Hristos. Sângele
cu care erau stropiþi uºiorii caselor lor, era un simbol al sângelui lui
Hristos, care avea sã aducã curãþire de pãcate pentru creºtinul credincios.
Acesta avea sã-l ocroteascã faþã de mânia viitoare a lui Dumnezeu,
care va veni peste lumea necredincioasã ºi nepocãitã, aºa dupã cum a
venit asupra egiptenilor pe vremuri. Dar numai prin îndeplinirea lucrãrii,
pe care Domnul le-o încredinþase ca s-o facã, jertfa lui Hristos le putea
servi spre mântuire. Ei aveau înºiºi de conlucrat, spre a dovedi credinþa
lor în planul rânduit pentru salvarea lor.
Foarte mulþi veneau dintr-o mare depãrtare, pentru ca sã ia parte la
sãrbãtoarea Paºtelor. Isus, care cunoºtea toate inimile, ºtia cã mulþimea
care se întorcea de la Ierusalim avea sã uite pe Mântuitorul ºi misiunea
Sa prin vorbiri uºuratice ºi vizite nefolositoare. De aceea El a preferat
sã Se înapoieze singur cu pãrinþii Sãi, spre a le da în felul acesta ocazie,
sã mediteze asupra profeþiilor, care se refereau la suferinþele Sale viitoare
ºi la moartea Sa. El dorea ca evenimentele dureroase, prin care ei aveau
sã treacã în timpul jertfei Sale necesare, sã nu fie pentru ei ceva nou ºi
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neaºteptat. La întoarcerea lor de la Ierusalim, dupã terminarea Paºtelor,
El a fost despãrþit de ei, ºi ei L-au cãutat cu inimile îndurerate timp de
trei zile. Când El avea sã sufere moartea pentru pãcatele lumii, El avea
sã fie de asemenea despãrþit ºi pierdut pentru ei trei zile. Dar dupã
aceea El avea sã li se arate, ºi credinþa lor avea sã se prindã de El ca
Mântuitor al neamului omenesc cãzut, ºi ca un Mijlocitor al lor la Tatãl.
Aceasta este o învãþãturã importantã pentru toþi urmaºii lui Hristos.
Nici una din aceste învãþãturi nu avea sã fie pierdutã; toate au fost
scrise pentru binele generaþiilor viitoare. Iosif ºi Maria au pierdut pe
Hristos prin neglijenþa unei singure zile; trei zile de cãutare îngrijoratã
au fost necesare pentru regãsirea Lui. Tocmai aºa se petrec lucrurile ºi
cu creºtinii; când devin nepãsãtori ºi neglijeazã rugãciunea ºi vegherea,
pot pierde într-o zi pe Hristos; ºi adesea e nevoie de multe zile de cãutare
îngrijoratã ºi de întristare pentru a-L regãsi ºi a dobândi din nou pacea
sufleteascã, care a fost pierdutã prin vorbiri, glume ºi discuþii deºarte
sau prin neglijarea rugãciunii.
Când creºtinii se adunã împreunã trebuie sã fie foarte atenþi la toate
cuvintele ºi acþiunile lor, pentru ca sã nu uite pe Isus, ºi sã nu umble
încoace ºi încolo, fãrã sã observe lipsa Sa.
Când oamenii nu se sinchisesc de prezenþa Salvatorului, când pierd
din vedere în conversaþia lor pe Acela, în care potrivit mãrturisirii lor,
se concentreazã toate speranþele lor despre viaþã veºnicã - atunci evitã
ºi Isus societatea lor ºi tot astfel fac ºi îngerii, care executã ordinele
Sale. Aceste fiinþe curate ºi sfinte nu pot rãmâne într-un loc, unde
prezenþa lui Isus nu este doritã ºi unde lipsa Sa nu este observatã. O
societate al cãrei spirit este abãtut de la lucrurile cereºti, nu are nici o
putere de atracþie pentru locuitorii cerului. Din acest motiv domneºte
mare tristeþe, amãrãciune ºi descurajare printre acei care pretind a fi
urmaºi ai lui Hristos. Pentru cã nu se deprind cu meditaþia, vegherea ºi
rugãciunea, ei pierd tot ce este de preþ pentru ei. Razele de luminã
dumnezeiascã care pornesc de la Isus, nu-i mai învioreazã cu influenþele
lor sfinte ºi înnobilatoare. Ei sunt învãluiþi în întuneric, pentru cã prin
spiritul lor neglijent ºi lipsit de respect, Isus este înstrãinat ºi îngerii
cei sfinþi sunt þinuþi departe de ei.
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Mulþi viziteazã adunãri religioase, primesc instrucþiuni de la servii
lui Dumnezeu ºi sunt astfel reînvioraþi ºi binecuvântaþi; ºi totuºi, pentru
cã la înapoierea lor acasã nu simt necesitatea rugãciunii ºi a vegherii,
adesea ei nu se întorc mai buni, de cum erau mai înainte. Vãzându-ºi
apoi marea lor lipsã, sunt înclinaþi adesea, de a se plânge de alþii sau a
murmura contra lui Dumnezeu, în loc sã se întoarcã în ei înºiºi, ºi sã se
acuze pe ei înºiºi pentru întunericul ºi neliniºtea lor spiritualã. Asemenea
persoane nu trebuie sã caute vina la alþii. Greºeala se aflã în ei înºiºi; ei
fac glume ºi vizite, pânã ce spiritul ceresc este gonit prin propria lor
neglijenþã. Este privilegiul fiecãrui om, de a pãstra pe Isus la el. Pentru
a ne asigura însã societatea Sa, cuvintele noastre trebuie alese ºi sãrate
cu har. Cugetele inimii trebuie îndreptate cu preferinþã cãtre lucrurile
dumnezeieºti.
De la Ierusalim Isus a însoþit pe pãrinþii Sãi ºi a mers în Nazaret,
“fiindu-le ascultãtor”. Prima Sa vizitã în templu trezise noi cugetãri în
El ºi raportul Sãu faþã de Dumnezeu fãcuse o impresie atât de adâncã
asupra Lui, încât pentru câtva timp El pierduse din vedere relaþiile Sale
pãmânteºti. Totuºi autoritatea pãrinþilor îi era încã mereu sfântã. La
dorinþa lor, El Se întoarse împreunã cu ei acasã ºi le ajutã la munca lor
obositoare. El îngropã în inima Sa taina misiunii Sale viitoare, aºteptând
cu rãbdare timpul când avea sã-ªi înceapã în public misiunea, înainte
de a se descoperi lumii ca Mesia. Timp de optsprezece ani dupã
declaraþia Sa, cã El este Fiul lui Dumnezeu, S-a supus sub ocrotirea
pãrinteascã, trãind în toatã simplitatea în Galilea ºi lucrând ca teslar
împreunã cu tatãl Sãu.
Cu toatã misiunea Sa sfântã ºi înalta Sa poziþie faþã de Dumnezeu care îi era lãmuritã pe deplin - Isus nu neglijã cu nimic datoriile obiºnuite
ale vieþii zilnice. El era Creatorul lumii ºi totuºi recunoscu obligaþia Sa
faþã de pãrinþii Sãi pãmânteºti ºi îºi împlinea cu politeþe plinã de respect datoriile de fiu, de frate, de amic ºi de cetãþean. Suveranul cerului,
Cãruia îngerii i-au dat ascultare cu bucurie, era acum un serv voios ºi
un fiu credincios în împlinirea datoriilor.
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n timpul naºterii lui Ioan, Iudeii se aflau într-o stare vrednicã
de plâns. Spre a împiedica o rãscoalã generalã, li se permise, sã
aibã o aºa zisã guvernare proprie; totuºi ei vedeau cã puterea ºi
libertatea lor era restrânsã, ºi cã în realitate se aflau sub jugul roman.
Romanii pretindeau dreptul de a numi pe preoþi ºi a-i îndepãrta iarãºi
din postul lor, dupã plãcere. În acest fel s-au strecurat abuzuri în serviciul
preoþesc. Astfel preoþii nefiind numiþi pe cale divinã, fãceau abuzuri în
serviciul lor ºi la îndeplinirea chemãrii lor se lãsau conduºi de fapte
necinstite. Prin bani ºi influenþã, oameni cu un caracter josnic câºtigau
favoarea celor puternici ºi în acelaºi chip ºi preoþia. Întreaga þarã simþea
aceastã povarã. Aºa încât dezbinare ºi rãscoalã erau urmarea la aceasta.
Dumnezeu nu putea descoperi lui Israel mãrirea ºi puterea Sa
printr-o preoþime atât de stricatã. Din cauza abaterii lor de la Domnul,
învãþãtura iudaicã a fost întunecatã. Mulþi dintre conducãtori puneau
prescripþiile lor proprii pe treapta întâi ºi le impuneau poporului ca
ordine ale lui Dumnezeu. Dar timpul hotãrât, când Dumnezeu voia sã
aducã poporului Sãu mântuire, sosise în cele din urmã. Iudeii cei pioºi
aºteptau cu rugãciuni stãruitoare sosirea lui Mesia. Ei se încredeau în
Dumnezeu, cã El va interveni pentru poporul Sãu în aceastã situaþie
criticã, pentru ca sã nu ajungã de batjocura pãgânilor. În timpurile
trecute, întotdeauna când erau în nevoie ºi când Îl chemaserã, El le
trimisese câte un salvator. Din profeþie, ei au concluzionat cã timpul
stabilit pentru venirea lui Mesia sosise, ºi cã dupã apariþia Sa ei vor
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avea o descoperire ºi mai lãmuritã a voinþei dumnezeieºti, prin care
învãþãturile lor vor fi liberate de prescripþiile ºi ceremoniile
nefolositoare, care le-a întunecat mintea timp atât de îndelungat. Iudeii
bãtrâni ºi evlavioºi aºteptau ziua ºi noaptea venirea lui Mesia ºi se
rugau, ca sã le fie îngãduit de Dumnezeu, ca sã-L vadã înainte de moartea
lor. Ei aºteptau cu dor, ca sã vadã luminându-se întunericul neºtiinþei ºi
al bigoþiei, care învãluise atâta timp sufletele poporului.
Din aceastã clasã fãcea parte Zaharia ºi Elisaveta; “Amândoi erau
neprihãniþi înaintea lui Dumnezeu, ºi pãzeau fãrã patã toate poruncile
ºi toate rânduielile Domnului.” Luca 1:6. Zaharia fãcea parte din clasa
preoþimii sfinte. “Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu,
la rândul cetei lui, dupã obiceiul preoþiei, a ieºit la sorþi sã intre sã
tãmâieze în Templul Domnului.” Luca 1:8-9.
În timpul jertfei zilnice a tãmâierii slujeau întotdeauna doi preoþi;
unul ducea tãmâia, iar celãlalt un vas cu cãrbuni aprinºi de pe altarul
arderii de tot, pe care îi turna pe altarul din Sfânta. Primul preot punea
apoi tãmâie pe cãrbunii aprinºi. Acesta era privit ca un serviciu ce era
în legãturã cu o sfinþenie ºi onoare desãvârºitã, deoarece preotul era
adus prin aceasta într-o comuniune mai directã cu Dumnezeu, decât
prin oricare alt act din slujba zilnicã. Nimãnui nu-i era permis, ca sã
tãmâieze a doua oarã, cãci preotul era ales în fiecare zi dintre acei, care
nu fãcuserã încã acest serviciu. Timpul aducerii darului de tãmâie
dimineaþa ºi seara era de un interes deosebit pentru închinãtorii din
sãlile templului. Înainte ca ei sã poatã ajunge în prezenþa lui Dumnezeu
prin serviciul preoþilor lor, ei trebuiau sã se pregãteascã printr-o
examinare sincerã a inimii ºi prin mãrturisirea pãcatelor. Apoi se uneau
în rugãciune tãcutã, îndreptându-ºi privirea cãtre locul prea sfânt. În
felul acesta cererile lor se ridicau împreunã cu fumul de tãmâie cãtre
cer.
În timp ce preoþii intrau dimineaþa ºi seara în locul sfânt, unde cele
ºapte candele ardeau ziua ºi noaptea - o amintire neîncetatã despre
Acela, care fusese Ocrotitorul lui Israel în chip de stâlp de foc - jertfa
zilnicã era pregãtitã deja ca sã fie adusã pe altarul din curte. În felul
acesta jertfa de ispãºire era adusã în mintea întregului Israel într-o strânsã
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legãturã cu norii binemirositori ai fumului de tãmâie - simbolul
rugãciunii poporului. Orele stabilite pentru aceste jertfe, care erau
cunoscute ca jertfele de dimineaþã ºi de searã, erau privite ca ore sfinte
ºi erau respectate de întreaga naþiune iudaicã ca timp hotãrât pentru
meditaþie ºi rugãciunea de dimineaþã ºi de searã. În timp ce preotul sta
la altarul tãmâierii, iar fumul jertfei arderii de tot de afarã se urca cãtre
cer, rugãciunile aduse de credincioºii din curþile templului erau repetate
pe întreg pãmântul, oriunde se aflau Iudei pioºi.
În aceastã rânduialã noi gãsim autoritatea pentru serviciul divin
creºtin familial de dimineaþã ºi de searã. Dumnezeu iubeºte ordinea.
Deºi El leapãdã o slujire ceremonialã goalã fãrã adevãratul spirit de
meditaþie, El priveºte totuºi cu bunã plãcere asupra acelora, care Îl
iubesc ºi se tem de El ºi Îi aduc închinare dimineaþa ºi seara pe întreg
pãmântul, înãlþând cereri pentru iertarea pãcatelor lor sãvârºite ºi
adresându-se Lui pentru binecuvântãrile necesare.
Asupra lui Zaharia cãzuse sorþul, ca sã aducã jertfa zilnicã de tãmâie.
În veºmântul sãu preoþesc alb el tãmâia în Sfânta, aºa încât norii de
fum de tãmâie sã se urce la Dumnezeu împreunã cu rugãciunile
credincioºilor, spre a pregãti calea pentru fumul jertfei arderii de tot.
Într-un loc atât de sfânt, care numai printr-o perdea se despãrþea de
Sfânta Sfintelor, unde prezenþa sublimã a lui Dumnezeu se descoperea,
Zaharia a fost umplut de sentimentul solemnitãþii ºi însemnãtãþii poziþiei
sale.
La rãsunetul clopoþeilor care dã semnalul când jertfa trebuia pusã
pe altarul arderii de tot, toþi preoþii ºi Leviþii îºi ocupau posturile lor
hotãrâte în curþile templului. Zaharia ºi ajutoarele sale încep sfânta
slujbã. Cãrbunii se pun pe altar, ajutorul preotului se retrage, iar Zaharia
rãmâne singur la lumina mereu arzândã ºi la altarul luminãtor. El presarã
apoi tãmâie pe flacãra cãrbunilor, ºi un nor plãcut mirositor se ridicã
spre cer ca un simbol al rugãciunilor aduse din toate pãrþile lumii de
cãtre credincioºii lui Israel. Ca unul care era ales ca mijlocitor pentru
poporul sãu, el îºi uneºte rugãciunile sale cu acelea ale lui Israel. El îºi
mãrturiseºte pãcatele sale proprii, pãcatele familiei sale, cum ºi pe ale
naþiunii întregi ºi implorã pe Dumnezeu ca sã primeascã prin harul Sãu
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jertfa adusã pentru ispãºire. Zaharia aºteptase mult timp Mângâierea
lui Israel. El ºtia cã, potrivit profeþiilor, timpul pentru venirea lui Mesia
sosise. El compãtimea împrãºtierea ºi starea de degenerare a poporului
sãu, cum ºi retragerea scutului lui Dumnezeu ca urmare a abaterii lor
de la El, ºi el înãlþa cereri stãruitoare pentru apariþia mult aºteptatului
Salvator.
Pe când rugãciunile sale se înãlþau la cer, i se arãtã deodatã un înger
al Domnului, stând de partea cea dreaptã a altarului, o poziþie care
indica la faptul cã Dumnezeu simpatiza cu poporul Sãu. Solul ceresc
veni ca rãspuns la rugãciunea sa ºi totuºi milostivirea ºi coborârea lui
Dumnezeu i se pãrea aproape de necrezut. Acest bãrbat conºtiincios ºi
temãtor de Dumnezeu tâlcui aceastã apariþie ca o dovadã a dizgraþiei
divine asupra pãcatelor sale, ºi se temea, cã va auzi cuvinte de reproº ºi
de mustrare din gura îngerului.
Totuºi îngerul îl salutã cu asigurarea plinã de îmbãrbãtare: “Nu te
teme Zaharia; fiindcã rugãciunea ta a fost ascultatã. Nevastã-ta Elisaveta
îþi va naºte un fiu, cãreia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o
pricinã de bucurie ºi veselie, ºi mulþi se vor bucura de naºterea lui.
Cãci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici bãuturã
ameþitoare, ºi se va umple de Duhul Sfânt încã din pântecele maicii
sale. El va întoarce pe mulþi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul
lor.
Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul ºi puterea lui Ilie, ca sã
întoarcã inimile pãrinþilor la copii, ºi pe cei neascultãtori la umblarea
în înþelepciunea celor neprihãniþi, ca sã gãteascã Domnului un norod
bine pregãtit pentru El. Zaharia a zis îngerului: ‘Din ce voi cunoaºte
lucrul acesta? Fiindcã eu sunt bãtrân, ºi nevastã-mea este înaintatã în
vârstã.’” Luca 1:13-18.
Inima nu se deschide decât încet speranþei ºi bucuriei, dupã un timp
îndelungat de griji ºi cercãri, ºi numai cu timpul credinþa apucã
fãgãduinþele lui Dumnezeu, spre a se bucura de ele. Zaharia putea sã
creadã solia despre naºterea lui Mesia, dar profeþia cã ºi lui i se va
naºte un fiu, i se pãrea de neîmplinit. Ea era contrarã legilor firii.
Necredinþa sa se dãdu pe faþã prin cererea unui semn. Pentru un mo-
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ment el pierdu din vedere puterea nemãrginitã a lui Dumnezeu; el uitã,
cã Creatorul legilor naturale poate lucra ºi în afarã de aceste legi, ºi cã
El a fãcut aceasta pentru poporul Sãu de pe vremuri, cu diferite ocazii.
Zaharia primi o confirmare a soliei îngerului: “‘Eu sunt Gavril, care
stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis sã-þi vorbesc, ºi sã-þi aduc
aceastã veste bunã. Iatã cã vei fi mut, ºi nu vei putea vorbi, pânã în ziua
când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru cã n-ai crezut cuvintele
mele, care se vor împlini la vremea lor.’” Luca 1:19-20. El avea sã afle
în curând adevãrul fãgãduinþelor lui Dumnezeu. De abia l-a pãrãsit
îngerul, ºi bãtrânul preot a fost rãpit de darul vorbirii ºi nu a mai putut
scoate nici un sunet, când încerca sã se roage.
Poporul aºteptã mult timp apariþia sa, ca sã afle, dacã Dumnezeu
i-a dat un semn vizibil al harului Sãu. Din cauza lungii sale întârzieri ei
începurã a se teme, cã Domnul ªi-a dat pe faþã nemulþumirea Sa. Când
Zaharia ieºi în cele din urmã din templu, faþa sa era luminatã de
strãlucirea care rãmãsese asupra lui de la solul ceresc. El nu putea vorbi
cãtre popor, totuºi îi fãcu sã înþeleagã prin semne, cã un înger al
Domnului i se arãtase în templu, ºi cã din cauza necredinþei sale a fost
rãpit de darul vorbirii pânã ce profeþia îngerului avea sã fie împlinitã.
Curând dupã naºterea lui Ioan “i s-a deschis gura, i s-a dezlegat
limba, ºi el vorbea ºi binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toþi vecinii i-a
apucat frica, ºi în tot þinutul acela muntos al Iudeii, se vorbea despre
toate aceste lucruri. Toþi cei ce le auzeau, le pãstrau în inima lor, ºi
ziceau: ‘Oare ce va fi pruncul acesta?’ ªi mâna Domnului era întradevãr cu el. Zaharia, tatãl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, ºi a prorocit.”
Luca 1:64-67. “Iar pruncul creºtea ºi se întãrea în duh. ªi a stat în
locuri pustii pânã în ziua arãtãrii lui înaintea lui Israel.” Luca 1:80.
Îngerul Gavril accentuase lui Zaharia, cã Ioan trebuia crescut într-o
cumpãtare strictã, pentru cã lui i se va da misiunea însemnatã, de a
pregãti Domnului un popor. Spre a putea aduce la îndeplinire aceastã
mare lucrare, pe lângã eforturile sale proprii el avea nevoie de ajutorul
lui Dumnezeu, ºi Spiritul Domnului avea sã lucreze cu el, pe mãsurã ce
avea sã dea ascultare instrucþiunilor date de înger. Era nevoie de o
constituþie sãnãtoasã, de o putere spiritualã ºi moralã, ºi pentru
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dobândirea acestor însuºiri esenþiale, pornirile ºi patimile lãuntrice
trebuiau þinute în frâu.
Ioan trebuia sã pregãteascã calea ca un reformator ºi prin viaþa sa
castã ºi prin îmbrãcãmintea sa simplã avea sã fie o mustrare pentru
obiceiurile necumpãtate ºi ale risipei pãcãtoase a poporului. Hrãnirea
cu mâncãruri alese ºi întrebuinþarea de vinuri tari sunt dãunãtoare
puterilor corporale ºi slãbesc mintea, aºa încât chiar crimele ºi pãcatele
grele nu mai pot fi socotite ca pãcãtoase. De aceea îngerul a dat pãrinþilor
lui Ioan prescripþii anumite cu privire la felul sãu de viaþã. O învãþãturã
însemnatã despre abstinenþã a fost datã aici de cãtre unul dintre acei
îngeri strãluciþi care înconjoarã tronul lui Dumnezeu.
Misiunea lui Ioan era, de a întoarce la Domnul pe fiii lui Israel, ºi el
avea promisiunea, cã Dumnezeu îl va sprijini în aceastã lucrare. El
trebuia “sã întoarcã inimile pãrinþilor la copii, ºi pe cei neascultãtori la
umblarea în înþelepciunea celor neprihãniþi, ca sã gãteascã Domnului
un norod bine pregãtit pentru El”.
Ioan era un reprezentant al poporului lui Dumnezeu din zilele din
urmã, cãruia i s-au încredinþat adevãruri solemne ºi importante. Lumina se revarsã în acest timp asupra poporului lui Dumnezeu, pentru
ca sã vadã necesitatea, de a stãpâni poftele ºi patimile prin puterile
spirituale superioare. Acest lucru este necesar pentru a dobândi putere
ºi limpezime spiritualã, spre a recunoaºte alcãtuirea strânsã a adevãrului
dumnezeiesc ºi sã se întoarcã de la rãtãcirile amãgitoare ºi de la fabulele
plãcute, de care este inundatã lumea. Lucrarea lor este, de a vesti
poporului adevãrurile curate ale Bibliei. De aceea cumpãtarea ocupã o
poziþie însemnatã în lucrarea de pregãtire pentru a doua venire a lui
Hristos.
Pãrinþii lui Ioan l-au consacrat servirii lui Dumnezeu, încã din
copilãria sa. El sta departe de amicii ºi de rudele sale ºi alese pustiul ca
loc de petrecere al sãu. El renunþã la lucrurile obiºnuite care înlesnesc
o viaþã comodã. Hrana sa era simplã, îmbrãcãmintea sa consta dintr-o
manta de pãr de cãmilã, ºi coapsele lui erau încinse cu o curea.
Deºi Ioan îºi petrecea viaþa în pustie, totuºi el nu stãtea în nelucrare.
Retragerea sa din societate nu-l fãcea sã fie melancolic ºi supãrãcios,
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sau nemulþumit cu viaþa sa singuraticã de trudã ºi de lipsã. Din propria
sa alegere el trãia departe de luxul vieþii ºi de societatea stricatã. Poporul
pãrea a sta în totul sub puterea mândriei, a invidiei, a geloziei ºi a
patimilor rele. Ioan trãia departe de toate aceste influenþe ºi cu o putere
de pãtrundere extraordinarã citea caracterul oamenilor. Din singurãtatea
liniºtitã a pustiului el mergea din când în când în societate; dar nu
rãmânea mult timp acolo când atmosfera moralã pãrea a se fi necurãþit.
El se temea, cã ceea ce vede ºi aude în acest loc, îi va strica sufletul atât
de mult încât va pierde în cele din urmã din vedere urâciunea pãcatului.
Dumnezeu nu voia ca poporul Sãu sã se familiarizeze cu pãcatul,
aºa încât sã ajungã apoi a-l privi cu nepãsare. El dorea ca ei sã nutreascã
un simþ ager pentru recunoaºterea pãcatului ºi sã priveascã întotdeauna
cu scârbã asupra lui. Cu cât stãm mai mult în legãturã cu Dumnezeu ºi
meditãm la caracterul ºi faptele Sale minunate, cu atât mai mult vom
avea oroare ºi faþã de pãcat.
Ioan ºtia, cã o mare lucrare îi sta în faþã ºi cã avea de format un
caracter independent de influenþele care îl înconjurau. Starea sa fizicã,
spiritualã ºi moralã trebuia sã fie fãrã prihanã. Onestitatea ºi neprihãnirea
sa avea sã-i dea posibilitatea, ca la pãºirea sa în public sã poatã cãlãuzi
sufletele poporului pe cãi noi ºi sã-i poatã convinge de necesitatea unui
caracter onest. El dorea ca ascultãtorii sãi sã ia ca model desãvârºirea
divinã. Prin studierea particularitãþilor diferitelor suflete, el cãuta sã
potriveascã instrucþiunile sale dupã necesitãþile poporului.
El nu se simþea destul de tare, de a rezista influenþelor puternice ale
ispitelor, care l-ar fi ameninþat în societate. El se temea cã obiceiurile
care domneau printre Iudei vor influenþa caracterul sãu. În pustie era
mult mai uºor pentru el, a-ºi þine în frâu poftele sale ºi a îmbrãca o
simplitate naturalã. De asemenea în pustie nu se afla nimic, care sã
abatã sufletul sãu de la meditaþiile ºi rugãciunile evlavioase. Chiar dupã
ce a fãcut tot ce-i sta în putinþã, ca sã þinã departe de sine pe Satana,
totuºi ispititorul putea încã sã se apropie oricând de el. Totuºi modul
sãu de vieþuire ºi obiceiurile sale erau atât de curate ºi atât de fireºti,
încât era în stare a cunoaºte pe vrãjmaº, ºi poseda destulã putere
spiritualã ºi tãrie de caracter, pentru a-i rezista.
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Ioan îºi alese pustiul ca ºcoalã a sa. Aici, cartea lui Dumnezeu cea
mare a naturii, cu comorile de nesecat ale învãþãturilor ei multiple sta
mereu deschisã înaintea lui. Prin studiul acestora spiritul sãu a fost
format ºi deprins cu ordinea. Prin meditare zilnicã la operele creaþiunii,
el primea impresii mai vii despre înþelepciunea, dreptatea ºi bunãtatea
lui Dumnezeu. Aici el fãcu de asemenea cunoºtinþã cu învãþãturile
patriarhilor ºi profeþilor ºi primi astfel din partea revelaþiei o cunoºtinþã
despre caracterul ºi poruncile lui Dumnezeu. Astfel el înãlþând cereri
pentru harul lui Dumnezeu, Spiritul Sfânt repauzã asupra lui ºi trezi în
inima sa o râvnã arzãtoare, de a chema poporul la pocãinþã ºi la o viaþã
mai înaltã ºi mai sfântã. Printr-o viaþã plinã de trudã ºi de lipsã în pustiul
singuratic, el deveni în mãsurã, de a-ºi stãpâni puterile sale corporale
ºi spirituale în aºa fel, încât putea sta în mijlocul poporului ºi în orice
împrejurare tot aºa de nestrãmutat, ca ºi stâncile ºi munþii pustiului din
patria sa.
Când Ioan ºi-a început lucrarea, stãrile de lucruri din societate erau
în mare dezordine. În mijlocul discordiilor ºi rãsculãrii, glasul profetului
se ridicã din pustie ca sunetul unei trâmbiþe. Cu o putere misterioasã,
vocea sa captiva inimile tuturor celor care ascultau. Astfel Ioan privind
în viitor la preoþia ºi la minunile lui Hristos se adresã poporului zicând:
“Pocãiþi-vã cãci s-a apropiat împãrãþia cerurilor”. În spiritul ºi puterea
lui Ilie, el mustrã corupþia iudeilor ºi pãcatele care predominau. La
glasul sãu poporul venea în mase ca sã-l asculte. În înfãþiºarea ºi
îmbrãcãmintea ciudatã a acestui profet, poporul vedea o asemãnare cu
descrierea vechilor vãzãtori, ºi se rãspândise în general pãrerea, cã el
ar fi unul din profeþii vechi, care ar fi înviat.
Planul lui Ioan era, de a trezi pe ascultãtorii sãi din nepãsarea lor ºi
a le insufla teamã din cauza nelegiuirii lor. Cuvântãrile sale erau simple,
fãrã ocoliºuri ºi convingãtoare. El nu linguºea pe nimeni, ºi cu atât mai
puþin îngãduia sã fie linguºit de alþii. O putere dumnezeiascã însoþea
eforturile lui, ºi cu toate cã poporul nu ascultã decât cu neplãcere, când
îi certa pentru viaþa lor nelegiuitã, totuºi nu puteau sã se împotriveascã
cuvintelor sale.
Regi ºi domnitori veneau în pustie, ca sã audã pe profet ºi toþi erau
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miºcaþi ºi se simþeau loviþi, pentru cã mustra fãrã teamã ºi da la ivealã
pãcatele lor deosebite. Darul sãu de a cunoaºte pe oameni ºi puterea sa
de pãtrundere spiritualã îi dãdea posibilitatea, sã citeascã intenþiile ºi
inimile acelora, care îl vizitau, ºi fãrã sfialã el vestea la bogaþi ºi sãraci,
la cei de sus ºi de jos, cã fãrã pocãinþã ºi fãrã o convertire deplinã nu
vor putea fi pãrtaºi harului lui Dumnezeu ºi nu vor avea parte la
împãrãþia viitorului Mesia.
Întreaga naþiune iudaicã pãrea a fi miºcatã de predica lui Ioan.
Ameninþãrile pentru pãcatele lor, pe care le vestea profetul, i-a fãcut sã
se înspãimânte pentru câtva timp. Persoane din orice clasã, de sus ºi de
jos, bogaþi ºi sãraci se supuneau la prescripþiile profetului, spre a fi
astfel pãrtaºi la împãrãþia pe care el venise s-o vesteascã. Poporul venea
la el ca ºi când ar fi avut o înþelegere cu toþii, se pocãia ºi îºi mãrturisea
pãcatele; ºi ca dovadã a pocãinþei lor, mulþi dintre ei se lãsau a fi botezaþi
de el în Iordan. Aceasta era lucrarea de pregãtire pentru misiunea lui
Hristos. Mulþi se simþeau loviþi de cuvintele simple ale acestui profet
credincios; dar prin lepãdarea luminii, ei cãzurã într-un întuneric cu
atât mai mare, prin care ei au fost pregãtiþi pe deplin, pentru a-ºi închide
inimile la dovezile, cã Hristos este Mesia.
Mulþi dintre cãrturari ºi farisei veneau la Ioan, îºi mãrturiseau
pãcatele ºi se botezau. Când ei dãdeau pe faþã tainele vieþii lor, profetul
era uimit, cã ei se înãlþaserã peste ceilalþi oameni ºi dusese poporul în
eroare, de a nutri o pãrere înaltã despre evlavia lor. Prin luminarea
Spiritului Sfânt, omul lui Dumnezeu recunoscu totuºi, cã mulþi dintre
fariseii ºi saducheii care doreau sã fie botezaþi, nu aveau nici o cunoºtinþã
adevãratã despre pãcatele lor. Faptele lor erau determinate de motive
egoiste nãdãjduind cã prin dobândirea prieteniei lui Ioan se vor bucura
de o deosebitã favoare la venirea Prinþului viitor. De aceea Ioan vãzând
cã mulþi dintre aceºtia veneau la el ca sã se boteze, zise: “Pui de nãpârci,
cine v-a învãþat sã fugiþi de mânia viitoare? Faceþi dar roade vrednice
de pocãinþa voastrã. ªi sã nu credeþi cã puteþi zice în voi înºivã: ‘Avem
ca tatã pe Avraam!’ Cãci vã spun cã Dumnezeu din pietrele acestea
poate sã ridice fii lui Avraam.” Matei 3:7-9.
Iudeii se înºelaserã, tâlcuind greºit acele cuvinte ale Domnului, în
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care El declarase prin profeþi, cã graþia Sa va fi pururea cu Israel. Ei
luau aceste fãgãduinþe ca fiind pentru ei ºi îºi închipuiau cã nu vor
pierde niciodatã graþia lui Dumnezeu întrucât ar fi seminþie a lui Avraam.
Dar Ioan le explicã totuºi, cã ei n-au împlinit condiþiile legãmântului,
care i-ar face copii ai lui Avraam ºi moºtenitorii fãgãduinþelor date
pãrintelui credincioºilor. Mândria, trufia, gelozia, egoismul ºi tirania
lor îi caracteriza mai mult, ca pe niºte pui de viperã, decât ca pe copii ai
dreptului ºi ascultãtorului Avraam. În multe privinþe, purtarea lor era
mai rea chiar decât a pãgânilor, deºi ei se simþeau atât de superiori
acestora. Aºa dar ei nu aveau nici un drept asupra lui Avraam ca pãrinte
al lor sau asupra fãgãduinþelor fãcute lui.
În afarã de aceasta Ioan le mai explicã, cã Dumnezeu nu are nevoie
de ei, pentru aducerea la îndeplinire a planurilor Sale. Lucrarea Sa
trebuia îndeplinitã prin curãþie ºi credincioºie, ºi cã El era în stare sã
ridice chiar din pietre pe aceia, care aveau sã facã voia Sa ºi faþã de
care El putea sã împlineascã fãgãduinþele Sale.
Apoi Ioan adãugã: “Iatã cã securea a ºi fost înfiptã la rãdãcina
pomilor: deci, orice pom care nu face roadã bunã, va fi tãiat ºi aruncat
în foc.” El voia sã le punã la inimã, cã valoarea unui pom depinde de
roadele sale. Dacã pomul nu aduce roade, sau dacã roadele nu se
potrivesc cu numele sãu, atunci acesta nu va scãpa de pieire, oricât de
falnic ar fi.
În timp ce iudeii pretindeau pentru ei binecuvântãrile, pe care
Dumnezeu le fãgãduise celor ascultãtori, în acelaºi timp ei trebuiau sã
sufere urmãrile blestemului de care erau ameninþaþi din cauza
neascultãrii lor. Fãrã sã þinã socoteala de aceasta ei nu s-au pocãit de
pãcatele lor ca popor ºi nu s-au umilit în faþa Domnului. Deoarece
Dumnezeul cel atotputernic le arãtase în timpurile trecute atât de mult
har ºi milã, se mãguleau ºi acum cu aparenþa, cã cu toate pãcatele ºi
fãrãdelegile lor, El îi va privi mereu ca popor al Sãu favorizat ºi Îºi va
revãrsa asupra lor binecuvântarea Sa deosebitã.
Aceasta a fost întotdeauna primejdia poporului lui Dumnezeu ºi la
fel este cazul mai ales cu acei, care trãiesc, aproape de timpul sfârºitului.
Apostolul prezintã necredinþa, orbia ºi pãcatele repetate ale iudeilor ca
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un avertisment pentru noi. Pavel ne spune: “Aceste lucruri li s-au
întâmplat ca sã ne slujeascã drept pilde, ºi au fost scrise pentru învãþãtura
noastrã, peste care au venit sfârºiturile veacurilor.” 1 Cor. 10:11.
Dumnezeu nu poate ajuta acelora, care tâlcuiesc fals binecuvântãrile
Sale ºi gândesc, cã ei ar fi favorizaþi de El pentru vreun bun oarecare ce
s-ar afla în ei.
Ioan instrui pe ascultãtorii sãi în evlavia practicã. Spre a deveni
supuºi ai împãrãþiei lui Hristos, ei trebuie sã dea dovezi de o adevãratã
pocãinþã ºi de o adevãratã credinþã, prin fapte de iubire, de milã ºi de
binefacere. În viaþa lor zilnicã trebuie a se da pe faþã o adevãratã
bunãtate, cinste ºi credincioºie; ei trebuie sã fie cãlãuziþi de motive
lipsite de egoism, cãci altfel nu pot avea nici un avantaj mai mult decât
pãcãtoºii de rând. Bogãþia lor nu trebuie întrebuinþatã pentru scopuri
egoiste. Ei trebuie sã ajute celor lipsiþi în nevoia lor ºi sã aducã lui
Dumnezeu daruri de jertfã de bunãvoie, pentru propãºirea intereselor
cauzei Sale. Datoria lor este sã ocroteascã pe cei fãrã ajutor ºi sã mai
dea îndeosebi un exemplu de virtute ºi milã faþã de acei, care se aflã
într-o stare subordonatã ºi dependentã de alþii. Dacã prin viaþa lor nu
vor aduce binecuvântare altora, atunci soarta lor va fi asemenea pomului
neroditor.
Aceste învãþãturi îºi gãsesc aplicarea lor ºi astãzi. Urmaºii lui Hristos
trebuie sã dea lumii dovezi despre o deplinã schimbare a inimii. Prin
faptele lor bune, ei trebuie sã dea pe faþã influenþa transformatoare a
Spiritului lui Dumnezeu în inimile lor. Dacã în viaþa zilnicã nu se dã pe
faþã dreptatea, mila ºi iubirea lui Dumnezeu, atunci mãrturisirile lor nu
au o valoare mai mare decât pleava, care se dã pradã focului distrugãtor.
Purtarea lui Ioan Botezãtorul era o oglindã continuã a adevãrurilor,
pe care el le propaga. El nu nãzuia dupã demnitãþi ºi onoruri lumeºti.
Viaþa sa era lipsitã de egoism, ºi se caracteriza prin umilinþã ºi abnegaþie.
Învãþãturile, sfaturile ºi mustrãrile sale erau din inimã, sincere ºi lipsite
de orice teamã. În misiunea sa, el nu s-au abãtut nici la dreapta, nici la
stânga, pentru a câºtiga aplauzele vreunei persoane oarecare.
Gloate întregi urmau acestui învãþãtor ciudat din loc în loc, ºi mulþi
jertfeau totul, pentru a pune în practicã prescripþiile sale. Regii ºi mai
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marii pãmântului erau atraºi de profetul lui Dumnezeu ºi îl ascultau cu
evlavie. Nu puþini sperau chiar cã el ar fi Mesia cel fãgãduit. Dar acum
Ioan pricepea cugetele poporului, ºi îi asigurã, cã nu el este Hristosul
cel aºteptat, ºi cãuta la orice ocazie sã atragã atenþia asupra Unuia, care
era mai tare decât el.
Ca profet, Ioan sta ca un reprezentant al lui Dumnezeu, spre a face
legãtura între dispensaþiunea mozaicã ºi cea creºtinã. În misiunea sa, el
îndreaptã privirea poporului înapoi asupra legii ºi a profeþilor, indicând
în acelaºi timp ºi înainte la viitorul Mesia. Misiunea sa consta în aceea,
de a face pe popor atent asupra “Mieluºelului lui Dumnezeu care ridicã
pãcatele lumii”.
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sus locuia în Nazaretul din Galilea, iar Ioan Botezãtorul din
contrã îºi petrecea timpul în pustiul Iudeii. Amândoi duceau
astfel o viaþã retrasã în diferite împrejurãri, ºi cu toate cã erau
veri, ei nu se cunoºteau personal unul pe altul. Providenþa divinã
întocmise astfel felul lor de vieþuire, ca Ioan sã nu intre în legãturã cu
Isus înainte de a pãºi în public ca Mesia. În felul acesta nu a fost datã
necredinþei nici o ocazie de a susþine, cã amândoi ar fi fost înþeleºi ºi
uniþi între ei, ca sã-ºi sprijine pretenþiile unul altuia.
Ioan cunoºtea împrejurãrile naºterii lui Hristos, ºi a fost de asemenea
pus în cunoºtinþã despre prima Sa vizitã în Ierusalim, cum ºi despre
înþelepciunea ºi priceperea, pe care El o dãduse pe faþã în conversaþia
Sa cu cãrturarii. Deºi el credea, cã Isus este Cel Fãgãduit, totuºi îi
lipsea asigurarea temeinicã despre aceasta. Faptul cã Isus a petrecut
timp de treizeci de ani în chip retras ºi n-a dat nici o dovadã însemnatã,
cã El ar fi Mesia, trezi în Ioan oarecare îndoieli, dacã El este întradevãr Acela, pentru venirea Cãruia profetul pregãtea calea. Totuºi se
îmbãrbãtã cu încrederea, cã la timpul potrivit i se va lãmuri totul; ºi în
acelaºi timp i se fãgãduise ºi un semn deosebit, dupã care El putea
cunoaºte pe Mieluºelul lui Dumnezeu, spre a-L prezenta poporului ca
pe Mesia cel aºteptat deja atât de mult.
Ioan auzise de caracterul neprihãnit al lui Isus, de asemenea ºi de
mãrturisirea Sa cã este Fiul lui Dumnezeu. Viaþa Sa corespundea la
toate câte Dumnezeu îi fãcuse cunoscut lui Ioan despre Acela care s-ar
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gãsi printre ei fãrã pãcat. Ioan era de asemenea lãmurit, cã El avea sã
fie modelul desãvârºit al fiecãrui pãcãtos pocãit. Astfel, atunci când
Isus i s-a adresat spre a fi botezat, Ioan a recunoscut imediat în El pe
Cel descoperit lui. În persoana ºi puterea Salvatorului, el observã un
caracter care întrecea cu mult caracterul oricãrui om, pe care îl vãzuse
pânã atunci. Deºi el nu-L recunoscu pe Mesia cu toatã siguranþa, avea
totuºi convingerea lãuntricã, cã El era Acela, despre care au scris Moise
ºi profeþii. Chiar atmosfera prezenþei Sale era sfântã ºi sublimã.
Niciodatã pânã aici nu simþise Ioan o astfel de influenþã cereascã, ºi el
nu se simþea vrednic, ca sã împlineascã actul botezului asupra Unuia
pe care el Îl recunoºtea cã e fãrã de pãcat.
Mulþi veniserã la Ioan mãrturisindu-ºi pãcatele lor, pentru a primi
botezul pocãinþei, dar profetul nu înþelegea, de ce Isus, care nu avea pe
conºtiinþã nici un pãcat ºi nici nevoie de pocãinþã, dorea dupã
îndeplinirea unei rânduieli, care presupunea mai întâi vina pãcatului,
ºi a recunoaºte deci o mânjiturã care trebuia spãlatã. De aceea el a
fãcut obiecþii ºi a refuzat, sã îndeplineascã actul botezului faþã de Isus
strigând: “Eu am trebuinþã sã fiu botezat de Tine, ºi Tu vii la mine?”
Cu o autoritate blândã dar fermã, Isus respinse obiecþiile, pe care Ioan
le-a fãcut despre nevrednicia sa, ºi zise: “Lasã-Mã acum, cãci aºa se
cade sã împlinim tot ce trebuie împlinit”. În cele din urmã Ioan a trebuit
sã cedeze la dorinþa lui Hristos. În prezenþa unei mulþimi mari de oameni,
el conduse pe Mântuitorul lumii în Iordan ºi-L îngropã sub apã.
Hristos nu veni ca sã-ªi mãrturiseascã propriile Sale pãcate, dar El a
fost socotit vinovat ca reprezentant al pãcãtosului. Omul a cãlcat legea lui
Dumnezeu, Hristos avea sã împlineascã orice obligaþie a acestei legi ºi
astfel sã dea un exemplu de o desãvârºitã ascultare. “Iatã-Mã, vin sã fac
voia Ta, Dumnezeule.” Hristos a onorat actul botezului, supunându-Se
Însuºi acestui rit. Prin acest act El se identificã cu poporul Sãu, ca
reprezentant ºi cap al sãu. Ca reprezentant al lor, El ia pãcatele lor asupra
Sa, punându-se pe aceeaºi treaptã cu cãlcãtorii de lege ºi face Însuºi, ceea
ce i se cere unui pãcãtos sã facã. Viaþa Sa plinã de suferinþe dupã botezul
Sãu ºi suportarea lor cu rãbdare, dã pãcãtoºilor pocãiþi un exemplu despre
ceea ce ei înºiºi trebuiau sã suporte cu rãbdare ca urmare a pãcatelor lor.
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Dupã ce Isus a ieºit din apã, dupã botezarea Sa, El Se plecã în
rugãciune pe malul Iordanului. O perioadã nouã ºi însemnatã începea
acum pentru El. Anii Sãi de liniºte ºi de pace se sfârºiserã. În decursul
anilor Sãi de muncã sârguitoare de pânã aici, El a fost fericit, ºi prin
împlinirea datoriilor Sale de Fiu, El a dat un exemplu strãlucit pentru
generaþiile viitoare, atât în copilãrie, în tinereþe cât ºi la vârsta de bãrbat.
Dar acum El era gata sã înceapã o muncã nouã ºi grea. Osteneli, ispite,
suferinþe grele ºi în cele din urmã moartea Îl aºteptau pe cãrarea pe
care El apucase.
El simþea însemnãtatea ºi solemnitatea ceasului ºi greutatea
rãspunderii, care avea sã apese asupra Sa. Voind a-ªi începe marea Sa
lucrare, El implorã pe Tatãl Sãu ceresc pentru întãrire ºi sprijin.
Mâinile Salvatorului erau ridicate ºi privirea Sa pãrea a pãtrunde
cerul, când îºi revãrsã sufletul Sãu în rugãciune. Conºtiinþa despre
pãcãtoºenia oamenilor ºi învârtoºarea inimilor lor apãsa greu asupra
Lui, ºi El ºtia bine, cã numai puþini aveau sã recunoascã misiunea Sa
miloasã ºi sã primeascã rãscumpãrarea, pentru aducerea cãreia El Se
coborâse din cer. El Se ruga cu cãldurã cãtre Tatãl pentru putere, pentru
ca sã poatã da piept cu necredinþa ºi corupþia oamenilor, sã zdrobeascã
puterea lui Satan ºi sã-l biruie pentru ei. El se ruga pentru o mãrturie,
cã Dumnezeu va primi neamul omenesc decãzut în persoana Fiului
Sãu.
Niciodatã pânã aici nu auziserã îngerii o astfel de rugãciune. Ei
voiau sã aducã Salvatorului lumii o solie de asigurare ºi de iubire. Dar
nu, ci Tatãl Însuºi vrea sã rãspundã la rugãciunea Fiului Sãu. Lumina
mãreþiei Sale vine direct de la tronul Sãu. Cerurile se deschid, ºi razele
Mãririi se coboarã în chip de porumbel, ºi strãluceºte asemenea aurului
poleit deasupra Fiului lui Dumnezeu. Chipul de porumbel, este un
simbol pentru blândeþea ºi umilinþa lui Hristos.
Poporul sta înmãrmurit de teamã ºi de uimire, cu ochii îndreptaþi
cãtre Hristos. Figura Salvatorului rugãtor a fost scãldatã în lumina,
care înconjoarã pururea tronul lui Dumnezeu. Faþa Sa îndreptatã cãtre
cer fu strãlucitã, cum niciodatã mai înainte nu s-a vãzut faþa vreunui
muritor. Tunetul se rostogolea, fulgerul strãluci din cerul deschis, ºi
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din el rãsunã un glas cu o maiestate înfricoºatã, care zise: “Acesta este
Fiul Meu prea iubit, în care Îmi gãsesc plãcerea.”
Aceste cuvinte de confirmare au fost date pentru a inspira credinþã
celor de faþã ºi a întãri pe Mântuitorul pentru misiunea Sa. Deºi pãcatele
lumii vinovate au fost puse asupra lui Hristos, ºi fãrã sã se þinã seama
de înjosirea Sa, pentru cã luase asupra-ªi natura omeneascã, glasul din
cer Îl declarã ca Fiu al Celui Etern. Prin aceasta Dumnezeu aratã cã El
primeºte omenirea prin mijlocirea lui Hristos, ºi acceptã sã deschidã
iarãºi cerul la rugãciunile lor prin mijlocirea Fiului Sãu.
Ioan a fost miºcat pânã în profunzime, când vãzu pe Isus
îngenuncheat în rugã, cerând cu lacrimi aprobarea Tatãlui Sãu. Când
mãrirea cereascã Îl înconjurã ºi glasul de sus vesti caracterul Sãu
dumnezeiesc, Ioan recunoscu semnul, pe care Dumnezeu i-l fãgãduise
ºi era acum convins, cã Salvatorul lumii primise botezul prin mâna sa.
Adânc miºcat el îºi întinse mâna indicând spre Isus, ºi strigã în faþa
mulþimii: “Iatã Mielul lui Dumnezeu care ridicã pãcatele lumii!” Ioan
nu mai avea acum nici o îndoialã, cã Isus este adevãratul Mesia.
Iubirea lui Dumnezeu, aºa cum ea a fost descoperitã prin jertfirea
Fiului Sãu iubit pentru oamenii cãzuþi, umplu pe îngeri cu uimire.
“Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã”.
Fiul era strãlucirea mãririi Tatãlui Sãu, ºi emblema Fiinþei Sale. El
poseda o desãvârºire ºi maiestate divinã ºi era asemenea cu Dumnezeu.
Aºa a fost bunãvoinþa Tatãlui, ca în El sã locuiascã toatã plinãtatea ºi
totuºi “S-a dezbrãcat pe Sine Însuºi ºi a luat un chip de rob, fãcându-Se
asemenea oamenilor. La înfãþiºare a fost gãsit ca un om, S-a smerit ºi
S-a fãcut ascultãtor pânã la moarte, ºi încã moarte de cruce.” Filipeni
2:7-8.
În Hristos era unitã firea dumnezeiascã cu cea omeneascã. Misiunea
Sa consta în aceea, de a împãca pe Dumnezeu cu oamenii, ºi pe cele
trecãtoare cu cele veºnice. Numai prin meritele sângelui lui Hristos,
omul cãzut putea deveni iarãºi pãrtaº de fire dumnezeiascã. Îngerii,
neavând cunoºtinþã de pãcat, nu puteau simþi nici o compãtimire pentru
om în încercãrile sale; dar Hristos luând asuprã-ªi firea omeneascã,
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deveni în stare, de a pricepe încercãrile ºi ispitele cãrora omul le era
expus.
Înainte de a pãrãsi cerul ºi a se coborî pe pãmânt, Isus întrecea în
exteriorul Sãu pe toþi ceilalþi îngeri; totuºi când Îºi începu misiunea Sa
de preot pe pãmânt, El nu era decât cu puþin mai înalt decât oamenii
care trãiau pe atunci. Dacã El ar fi apãrut în statura Sa nobilã, cereascã
ºi în adevãrata Sa maiestate ºi graþiozitate, atunci chiar înfãþiºarea Sa
exterioarã ar fi atras atenþia poporului, ºi ei L-ar fi primit atunci fãrã a
avea nevoie sã punã în lucrare credinþa.
A fost potrivit voinþei lui Dumnezeu, cã Hristos a luat asuprã-ªi
chipul ºi firea omului cãzut ºi a ajuns astfel sã Se desãvârºeascã prin
suferinþe. El avea sã suporte Însuºi ispitele furioase ale lui Satan, aºa
încât sã poatã fi apoi în stare sã ajute acelor ce aveau sã fie ispitiþi.
Credinþa în Hristos ca Mesia nu trebuia sã se întemeieze pe înfãþiºarea
Sa exterioarã; oamenii nu trebuiau sã creadã în El pentru privilegiile
Sale personale, ci pentru caracterul Sãu sublim, care nu putea fi gãsit
la alþii ºi nici nu va putea fi gãsit. Toþi cei ce iubeau virtutea, nevinovãþia
ºi sfinþenia, aveau sã fie atraºi cãtre Hristos, la care aveau sã gãseascã
dovezi îndestulãtoare, cã El este în realitate Mesia cel anunþat prin
profeþii. Acei, care îºi puneau astfel încrederea în cuvântul lui
Dumnezeu, aveau sã devinã pãrtaºi ai binefacerilor învãþãturilor
Salvatorului ºi în cele din urmã ºi ai jertfei Sale de moarte.
Hristos veni ca sã îndrepte atenþia tuturor oamenilor asupra Tatãlui
Sãu, predicând pocãinþã faþã de Dumnezeu. Deºi apariþia Sa nu
corespundea aºteptãrilor iudeilor, totuºi El veni tocmai aºa dupã cum
au prezis profeþii. Acei ce voiau sã creadã, aveau destul motiv pentru
credinþa lor, cãci puteau indica la acele profeþii, care au anunþat venirea
Celui Drept ºi au descris felul ºi chipul cum El avea sã aparã.
Poporul Israel, pe care Dumnezeu l-a scos din Egipt, a fost foarte
mult favorizat de El ºi recunoscut ca proprietate a Sa. Multe fãgãduinþe,
peste mãsurã de mari ºi mãreþe, pe care Dumnezeu le-a dat iudeilor ca
popor al Sãu, erau speranþa ºi încrederea bisericii iudaice. Pe acestea
se întemeiau iudeii, ºi mântuirea lor li se pãrea a fi sigurã.
Nici un alt popor nu pretindea a fi guvernat dupã ordinele lui
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Dumnezeu. Mântuitorul a venit mai întâi la propriul Sãu popor, dar
acesta nu L-a primit. Iudeii cu îndreptãþirea lor de sine ºi cu necredinþa
lor aºteptau, ca Mântuitorul ºi Regele lor sã vinã în lume cu maiestate
ºi putere, spre a constrânge pe toate neamurile la credinþã. Ei nu se
aºteptau sã gãseascã umilinþã ºi suferinþã în viaþa Sa. Dacã El ar fi
apãrut cu strãlucirea ºi cu autoritatea unuia dintre mai marii pãmântului
- iar nu în chip de rob - atunci ei L-ar fi primit cu bucurie ºi I s-ar fi
închinat; dar pe Isus cel blând ºi modest ei nu voiau sã-L recunoascã ca
Mântuitor al lumii.
Profetul Isaia descrie misiunea ºi lucrarea lui Hristos ºi indicã la
purtarea de grijã a lui Dumnezeu pentru Fiul Sãu ºi pentru misiunea Sa
pe pãmânt, aºa încât ura insuflatã ºi înrãdãcinatã de Satana n-a putut sã
zãdãrniceascã marele plan de mântuire. “Iatã Robul Meu, pe care-L
sprijinesc, Alesul Meu, în care îºi gãseºte plãcerea sufletul Meu. Am
pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. El nu va
striga, nu-ªi va ridica glasul, ºi
nu-l va face sã se audã pe uliþe.
Trestia frântã n-o va zdrobi, ºi mucul care mai arde încã, nu-l va stinge.
Va vesti judecata dupã adevãr. El nu va slãbi, nici nu se va lãsa, pânã
nu va aºeza dreptatea pe pãmânt.” Is. 42:1-4.
Glasul lui Isus nu a fost auzit pe strãzi în discuþii aprinse cu aceia,
care se împotriveau învãþãturilor Sale. Tot aºa de puþin Se adresa El în
rugãciune cãtre Tatãl Sãu acolo, spre a fi auzit de oameni. Glasul Sãu
nu a fost auzit într-o veselie destrãbãlatã, nici în înãlþare de Sine, pentru
a câºtiga aplauzele mulþimii. Când învãþa pe ucenicii Sãi, El Se retrãgea
cu ei din zgomotul ºi confuzia oraºelor de afaceri ºi mergeau într-un
loc singuratic, care sta în armonie mai mult cu învãþãturile Sale de
umilinþã, de evlavie ºi de virtute, pe care voia sã le întipãreascã în
inimile lor.
El evita lauda oamenilor ºi pentru a ocoli zbuciumul vieþii de afaceri,
El cãuta adesea singurãtatea. El înãlþa multe cereri serioase de mijlocire
activã cãtre Tatãl Sãu, totuºi pentru contactul Sãu cu Dumnezeu, El
alese liniºtea munþilor, ºi adesea El petrecea toatã noaptea în rugãciune
cãtre Dumnezeu, pentru a primi puterea necesarã pentru o rezistenþã
victorioasã contra ispitelor ºi pentru aducerea la îndeplinire a lucrãrii
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de mântuire. Cererile Sale erau adesea amestecate cu strigãt tare ºi
lacrimi. ªi cu toate cã sufletul Sãu lucrase toatã noaptea, totuºi El nu
Se odihnea nici ziua. Dimineaþa îºi relua liniºtit din nou lucrarea Sa de
milã ºi de bunãvoinþã.
Viaþa lui Hristos era atât de opusã vieþii iudeilor, încât tocmai din
aceastã cauzã ei cãutau sã-L omoare. Preoþii, cãrturarii ºi mai marii
preferau a se ruga în locuri publice, nu numai în sinagogi în plinã
adunare, ci ºi pe la colþurile strãzilor pentru a fi lãudaþi pentru evlavia
ºi meditarea lor religioasã. Milosteniile lor erau împãrþite într-un aºa
mod, spre a atrage atenþia poporului asupra lor. Glasurile lor erau auzite
pe strãzi nu numai în laudã de sine, ci ºi în certuri cu alþii care nu
împãrtãºeau aceleaºi vederi religioase cu ei. Ei erau rãzbunãtori,
neîmpãciuitori, mândri ºi de o sfinþenie prefãcutã. Viaþa lui Hristos ne
este descrisã prin profeþii Sãi credincioºi într-un contrast izbitor faþã
de a preoþilor, cãrturarilor ºi fariseilor.
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Ispitirea în pustie

D

upã botez “Isus ... a fost dus de Duhul în pustie unde a fost
ispitit de diavolul” Luca 4:1. Misiunea Mântuitorului trebuia
sã înceapã acum în curând; mai întâi El trebuia sã Se retragã
din viaþa de activitate, spre a suporta o întreitã ispitire, pentru binele
acelora, la care El venise ca sã-i rãscumpere.
Dupã ce Satan a dus pe Adam ºi pe Eva la cãdere, s-a lãudat, cã ar fi
stãpânitorul lumii, ºi este adevãrat, cã el a avut în toate timpurile mulþi
urmaºi. Totuºi intenþia sa, de a uni pe omul cãzut cu sine, ºi de a domni
astfel cu o putere nemãrginitã peste întreg pãmântul, nu a fost împlinitã.
Deºi omul în starea sa decãzutã a avut de suferit urmãrile neascultãrii
sale, totuºi el nu a rãmas în totul fãrã speranþã. Din cauza vinei sale, el
nu era în stare sã prezinte cauza sa direct în faþa lui Dumnezeu; dar
planul de mântuire, aºa cum el a fost hotãrât în cer, transmise osânda
de moarte de la credinciosul ascultãtor asupra unui Înlocuitor. Era nevoie
de vãrsare de sânge, cãci moartea era urmarea pãcatelor omului. În
jertfa ucisã, omul din acel timp trebuia sã recunoascã împlinirea
cuvintelor lui Dumnezeu: “Veþi muri”. Sângele vãrsat însemna o ispãºire
ºi indica la cer cãtre un Salvator, care avea sã vinã odatã în aceastã
lume, ca sã moarã pentru pãcatele oamenilor ºi prin aceasta avea sã
îndreptãþeascã în totul legea Legiuitorului ceresc. Speranþa
rãscumpãrãrii prin Hristos miºcã pe oamenii cãzuþi, ca sã fie foarte
credincioºi în aducerea de jertfe. Satan supraveghea cu cel mai mare
interes orice chestiune care era în legãturã cu aceste jertfe ceremoniale,
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ºi observã în curând, cã ele simbolizau o viitoare jertfã ispãºitoare pentru
neamul omenesc. Aceasta i-a produs o mare tulburare, cãci ameninþa
sã zãdãrniceascã planul sãu favorit, de a dobândi stãpânire asupra
întregii lumi ºi a locuitorilor ei. Totuºi în loc sã renunþe la planurile
sale rele, el dublã eforturile sale, pentru a-ºi ajunge scopurile sale ºi
diferitele epoci din istoria acestui pãmânt sunt caracterizate prin
triumfurile sale demonice. Poftele ºi patimile, rãzboaiele, beþia ºi crimele
se rãspândesc pe pãmânt pe mãsurã ce locuitorii se înmulþesc. Dumnezeu
nimici pe oameni printr-un potop mare de apã, ºi a fãcut sã plouã foc ºi
pucioasã peste oraºele nelegiuite; totuºi împotrivitorului i-a fost încã
mereu îngãduit, sã-ºi urmãreascã planurile sale de nimicire.
Satan este un cercetãtor sârguincios al Bibliei ºi este mult mai bine
familiarizat cu profeþiile decât mulþi învãþãtori religioºi. El a cãutat
întotdeauna sã facã cunoºtinþã cu intenþiile descoperite ale lui
Dumnezeu, spre a putea zãdãrnici planurile Celui Prea-Înalt. Satan
recunoºtea, cã darurile de jertfã preînchipuiau pe un Salvator viitor,
care avea sã elibereze pe om din stãpânirea întunericului, ºi cã acest
Rãscumpãrãtor va fi Fiul lui Dumnezeu. De aceea el a fãcut tot ce i-a
stat în putere pentru a aduce inimile oamenilor din toate timpurile sub
puterea sa ºi în acelaºi timp sã întunece înþelegerea profeþiilor, pentru
ca la timpul când Hristos avea sã aparã, poporul sã nu-L primeascã ca
Salvator al sãu.
Încã de la timpul când Hristos a fost nãscut în Betleem, Satan nu
L-a pierdut niciodatã din vedere. El a cãutat sã-L nimiceascã pe toate
cãile, totuºi fãrã succes, deoarece Fiul lui Dumnezeu a fost ocrotit de
braþul cel puternic al Tatãlui Sãu. Satan cunoscând foarte bine poziþia
înaltã a lui Hristos în cer, a fost cuprins de îngrijorare, când acest Prinþ
puternic al luminii pãrãsi curþile cereºti, spre a veni pe pãmânt în chip
de om. Cel rãu se temea acum, nu numai cã planul sãu favorit, de a
stãpâni cu o putere suveranã pe pãmânt, va fi zãdãrnicit, ci cã i se va
smulge din mânã chiar puterea, pe care a posedat-o pânã acum. Când a
mers în pustie pentru a ispiti pe Hristos, el a pus în miºcare, pentru
ajungerea intenþiei sale, toatã puterea ºi viclenia care-i sta la îndemânã,
spre a-L face sã-ºi calce legãmântul.
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Marea lucrare de rãscumpãrare nu putea fi adusã la îndeplinire, decât
dacã Salvatorul avea sã ia locul omului cãzut. Încãrcat de pãcatele lumii,
El trebui sã umble pe aceeaºi cale, pe care cãzuse Adam. El a trebuit sã
reia lucrarea de acolo de unde cãzuse Adam, ºi sã treacã printr-o
încercare de acelaºi caracter, totuºi nemãrginit mai mare decât încercarea
lui Adam. Pentru om este imposibil a pricepe pe deplin puterea ispitelor,
la care a fost expus Hristos. Orice tentaþie spre pãcat, cãreia omului îi
vine atât de greu sã i se împotriveascã, Fiul lui Dumnezeu a trebuit s-o
sufere, ºi aceasta într-o mãsurã cu atât mai mare, cu cât caracterul Sãu
era mai presus de al omului cãzut.
Înainte de a fi ispitit de cãtre vrãjmaº, Adam era fãrã de pãcat. El
sta înaintea lui Dumnezeu într-o putere de bãrbat desãvârºit, având
toate organele ºi mintea sa dezvoltate pe deplin ºi în mod proporþional
egal; anturajul sãu era în totul mãreþ, ºi el putea comunica zilnic cu
îngerii cei sfinþi. Ce contrast gãsim noi însã la aceastã fiinþã desãvârºitã,
în al doilea Adam, când a mers în pustie spre a duce singur lupta cu
Satan! Timp de 4000 de ani, neamul omenesc a scãzut mereu în mãrimea
ºi puterea sa corporalã, întocmai dupã cum ºi starea moralã s-a înrãutãþit
din ce în ce mai mult. Spre a ridica iarãºi pe omul cãzut, Hristos trebui
sã Se coboare în totul la el. De aceea El luã chip de rob ºi purtã
slãbiciunile ºi degenerarea acestui neam. El se coborî pe Sine la aceste
adâncuri ale mizeriei omeneºti, spre a se pune în totul pe aceeaºi treaptã
cu oamenii, ºi a-i putea salva din înjosirea, în care îi trântise pãcatul.
“Se cuvenea, în adevãr, ca Acela pentru care ºi prin care sunt toate, ºi
care voia sã ducã pe mulþi fii la slavã, sã desãvârºeascã, prin suferinþe, pe
Cãpetenia mântuirii lor.” Evrei 2:10. “ªi dupã ce a fost fãcut desãvârºit,
S-a fãcut pentru toþi cei ce-L ascultau, urzitorul unei mântuiri veºnice.”
Evrei 5:9. “Prin urmare, a trebuit sã se asemene fraþilor Sãi în toate
lucrurile, ca sã poatã fi, în ce priveºte legãturile cu Dumnezeu, un mare
preot milos ºi vrednic de încredere, ca sã facã ispãºire pentru pãcatele
norodului. ªi prin faptul cã El Însuºi a fost ispitit în ceea ce a suferit,
poate sã vinã în ajutorul celor ce sunt ispitiþi.” Evrei 2:17. “Cãci n-avem
un Mare Preot, care sã n-aibã milã de slãbiciunile noastre; ci unul care în
toate lucrurile a fost ispitit ca ºi noi, dar fãrã pãcat.” Evrei 4:15.
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Când Hristos a mers în pustie, faþa Sa a fost schimbatã, ºi seninãtatea
Sa a dispãrut; greutatea pãcatelor lumii apãsau asupra sufletului Sãu ºi
trãsãturile feþei Sale exprimau o tristeþe nespusã, un chin sufletesc, pe
care nici un om nu-l simþise vreodatã. Poftele senzuale au sporit de la
cãderea lui Adam cu fiecare generaþie, pânã ce puterea moralã a
oamenilor a fost atât de slãbitã, încât ei nu le puteau birui în propria lor
putere. Hristos trebuia sã biruie foamea pentru neamul pãcãtos, fiind
Însuºi supus la cea mai grea încercare în aceastã privinþã. În acest scop
El trebuia sã stea singur pe cãrarea ispitei, fãrã sã aibã pe cineva, care
sã-L poatã ajuta sau sã-L întãreascã. El trebui sã lupte singur cu puterile
întunericului, ºi sã dea pe faþã o astfel de stãpânire de sine, care era mai
tare decât foamea ºi moartea. Durata acestui post este dovada cea mai
puternicã despre marea pãcãtoºenie a unui apetit degenerat, ºi despre
marea putere, pe care acesta o exercitã asupra omenirii.
Prin excitarea apetitului, Satan a provocat cãderea lui Adam ºi Eva,
ºi prin toate generaþiile de mai târziu, aceasta a fost arma cea mai
puternicã, pe care el a folosit-o pentru coruperea neamului omenesc.
Deoarece Hristos luase chip de rob ºi era astfel supus slãbiciunilor
omeneºti, Satan nãdãjduia cã va putea sã-L biruiascã prin acest mijloc
puternic ºi a început astfel sã-ºi punã planurile în aplicare. Îndatã ce
Hristos a început sã posteascã, el a fost imediat prezent cu ispitirile
sale. El veni la Domnul îmbrãcat ca înger de luminã, pretinzând cã ar fi
trimis de la tronul lui Dumnezeu, spre a-ºi arãta compãtimirea sa pentru
Hristos ºi a-L elibera din starea Sa de suferinþã. El invoca obiecþia cã
Dumnezeu n-ar cere, ca Hristos sã treacã prin toate suferinþele ºi
lipsurile, ci cã ar voi sã punã numai la încercare dorinþa Fiului Sãu de
a fi ascultãtor.
Satan îi zise cã e îndeajuns pentru El a cãlca pe calea sângeratã, dar
cã n-ar avea nevoie sã umble pe ea, ci cã va fi pus numai la încercare,
ca ºi Avraam, spre a dovedi ascultarea Sa desãvârºitã.
El susþinea, a fi îngerul care a oprit mâna lui Avraam, când acesta
era gata sã înjunghie pe Isac, ºi cã acum ar fi venit, ca sã salveze viaþa
Fiului lui Dumnezeu, sã-L pãzeascã de moartea dureroasã prin foame
ºi sã-I dea ajutor la lucrarea mântuirii.
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Satan amãgeºte astãzi pe mulþi, întocmai dupã cum cãuta ºi atunci
sã înºele pe Hristos, pretinzând a fi trimis din cer, ca sã facã o lucrare
bunã pentru omenire. ªi masele poporului sunt atât de orbite prin
vicleºugurile sale, încât ei nu pot recunoaºte adevãratul sãu caracter, ºi
îl adorã ca pe un sol dumnezeiesc, pe când el nu urmãreºte decât ruina
lor veºnicã.
Totuºi Hristos se întoarse de la toate aceste ispitiri viclene, ºi rãmase
credincios intenþiei Sale de a executa planul dumnezeiesc. Satan cãuta
acum pe altã cale ca sã-ºi ajungã scopul sãu. Crezând cã simulând
caracterul îngerilor, va sfida orice demascare, se prefãcu cã ar pune la
îndoialã divinitatea lui Hristos din cauza feþei Sale slãbite ºi a mediului
Sãu nepotrivit.
Îmbrãcat cu natura omeneascã, Hristos se deosebea în înfãþiºarea
Sa de îngerii cerului; totuºi aceasta era o coborâre necesarã, cãreia El
se supuse cu plãcere, când deveni Salvatorul omului. Satan pretindea
de la El o dovadã despre caracterul Sãu divin ºi pretexta, cã Dumnezeu
n-ar lãsa desigur pe Fiul Sãu într-o asemenea stare vrednicã de plâns.
El mai declarã cã unul dintre îngerii cereºti ar fi fost aruncat pe pãmânt,
ºi cã Hristos ar semãna la înfãþiºare mai mult cu acest înger cãzut decât
cu Regele Cerului. Indicând în acelaºi timp la chipul Sãu strãlucit, plin
de luminã ºi putere, comparã în batjocurã mizeria lui Hristos cu propria sa strãlucire.
El susþinea cã ar fi trimis de Dumnezeu, ca sã cearã de la Hristos o
dovadã, dacã este Fiul lui Dumnezeu. El Îl batjocorea cã ar fi un
reprezentant amãrât al îngerilor, iar nicidecum înãlþatul lor Suveran,
Regele recunoscut al cerului. El cãuta sã-L facã sã creadã, cã înfãþiºarea
Sa exterioarã ar dovedi, cã ar fi pãrãsit de Dumnezeu ºi de oameni. El
declarã cã dacã El este într-adevãr Fiul lui Dumnezeu ºi de o fiinþã cu
Tatãl, atunci trebuie sã dovedeascã aceasta, satisfãcându-ºi foamea
printr-o minune. El stãrui apoi pe lângã El ca sã schimbe în pâine piatra
de la picioarele lui, ºi dacã avea sã facã aceasta, el fãgãdui cã va renunþa
la pretenþiile sale de întâietate ºi cu aceasta se va încheia pentru
totdeauna lupta dintre ei.
Satan nãdãjduia sã zdruncine încrederea lui Hristos în Tatãl Sãu,
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care a îngãduit ca El sã fie adus în aceastã stare de suferinþã extraordinarã
în pustie, pe unde nici un om n-a cãlcat vreodatã. Prin puterea
descurajãrii ºi a foamei îngrozitoare arhivrãjmaºul nãdãjduia sã poatã
miºca pe Hristos, ca sã foloseascã puterea Sa de a face minuni pentru
avantajul Sãu propriu, ºi cu chipul acesta sã Se smulgã din mâinile
Tatãlui Sãu.
Împrejurãrile ºi locul în care Se afla Hristos erau de aºa naturã,
încât fãceau ca o ispitire în acest punct sã fie deosebit de puternicã.
Postirea îndelungatã Îl slãbise corporal, chinurile foamei mistuiserã
puterea Sa de viaþã ºi corpul Sãu slãbit pretindea hranã. El ar fi putut
sãvârºi o minune, spre a-ªi satisface foamea Sa chinuitoare, dar aceasta
n-ar fi fost conform cu planul lui Dumnezeu. Nu era în misiunea Sa de
a folosi puterea dumnezeiascã pentru avantajul Sãu propriu. El nu a
fãcut aceasta niciodatã în timpul vieþuirii Sale pãmânteºti; toate minunile
Sale au fost sãvârºite pentru binele altora.
Deºi coborârea lui Isus, L-a fãcut sã sufere foame ºi dispreþ, totuºi
El respinse pe Satan cu aceleaºi cuvinte, pe care le-a rostit prin Moise
cãtre poporul Israel rãsculat: “Omul nu trãieºte numai cu pâine ci cu
orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Atât prin aceastã
declaraþie, cât ºi prin exemplul Sãu, Hristos a arãtat cã lipsa de hranã
pãmânteascã este de o însemnãtate mult mai micã, decât retragerea
graþiei divine.
Astfel Hristos devenind reprezentantul omului spre a birui acolo
unde omul a cedat, nu trebuia sã-ªi arate puterea Sa dumnezeiascã în
alinarea propriei Sale suferinþe, cãci omul cel cãzut nu putea sãvârºi
nici o minune, spre a se libera de dureri, ºi Hristos ca reprezentant al
sãu trebuia sã suporte suferinþele Sale tocmai ca un om, spre a da astfel,
un model desãvârºit de credinþã ºi de încredere în Tatãl Sãu ceresc.
Hristos recunoscu pe Satan imediat, ºi era nevoie de o mare stãpânire
de sine, pentru a asculta propunerile acestui amãgitor insultãtor ºi a-l
mustra pentru încumetarea sa îndrãzneaþã. Totuºi Salvatorul lumii nu
putea fi amãgit, ca sã-i dea o dovadã despre puterea Sa dumnezeiascã,
nici a se lãsa într-o ceartã cu unul, care a fost izgonit din cer din cauza
unei rãsculãri contra Suveranului cel mai înalt al lumii, ºi a cãrui crimã
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consta tocmai în aceea, cã nu a vrut sã recunoascã poziþia înaltã a lui
Hristos în cer. Încrezându-Se în Tatãl Sãu ceresc ºi pãstrând în amintire
cuvintele rostite din cer la botezul Sãu, Isus a stat neclintit în pustiul
singuratic în faþa uriaºului vrãjmaº al sufletelor.
Nu era potrivit pentru Fiul lui Dumnezeu, de a se coborî din înalta
Sa misiune, pentru a dovedi lui Satan dumnezeirea Sa ºi cu atât mai
puþin a vrut El ca sã explice motivele coborârii Sale din prezent, sau
chipul ºi modul, cum El avea sã procedeze ca Salvator al omului. Dacã
fiii oamenilor ar urma exemplul Salvatorului lor ºi ar rupe orice legãturã
cu Satana, atunci ei ar fi scutiþi de multe înfrângeri. ªase mii de ani,
acest arhivrãjmaº a dus rãzboi contra guvernãrii lui Dumnezeu ºi
practica lui continuã îl face mai dibaci pentru a înºela ºi amãgi.
Totuºi Satan pusese prea mult pus în joc, ºi nu voia sã renunþe aºa
de uºor la luptã; el ºtia, cã în cazul în care Hristos va ieºi biruitor,
influenþa sa proprie va fi micºoratã. Spre a insufla lui Hristos respect
prin puterea sa mai mare, el L-a dus în acest scop la Ierusalim ºi L-a
pus pe aripa templului. Ajunºi aici el pretinse de la El, cã dacã este
într-adevãr Fiul lui Dumnezeu, sã Se arunce jos de la acea înãlþime
ameþitoare, spre a da astfel pe faþã încrederea Sa desãvârºitã în purtarea
de grijã a Tatãlui Sãu.
Pãcatul încumetãrii este înrudit de aproape cu virtutea credinþei
desãvârºite ºi a încrederii în Dumnezeu; de aceea Satana cãuta sã tragã
foloase din omenescul ce se afla în Hristos, ºi sã-L treacã peste linia
încrederii pânã la încumetare. El admise acum, cã Hristos a avut dreptate
în pustie ca sã se încreadã în Tatãl, ºi Îl mâna acum sã mai dea încã o
dovadã despre încrederea Sa desãvârºitã în Dumnezeu, aruncându-Se
jos de pe templu. El Îl asigurã, cã dacã e într-adevãr Fiul lui Dumnezeu,
nu trebuie sã se teamã de nimic, cãci îngerii Îl vor purta pe braþe. Satan
îºi da bine seama cã dacã Hristos ar putea fi miºcat, sã se arunce jos de
pe templu, spre a-ºi dovedi încrederea Sa în scutul Tatãlui Sãu ceresc,
prin aceastã faptã El ar fi arãtat tocmai slãbiciunea naturii omeneºti.
Totuºi Isus a ieºit biruitor ºi din a doua ispitã, respingând pãcatul
încumetãrii. Deºi El avea o încredere desãvârºitã în Tatãl Sãu, totuºi El
nu voia sã Se aducã de bunãvoie într-o situaþie, care sã facã necesarã
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intervenþia puterii dumnezeieºti a Tatãlui, ca sã scape pe Fiul Sãu din
moarte. Prin aceasta providenþa ar fi fost constrânsã sã vinã sã-L salveze,
iar Isus nu ar mai fi fost în stare sã dea un exemplu desãvârºit de credinþã
ºi de încredere în Dumnezeu.
Salvatorul nostru arãtã o încredere desãvârºitã, cã Tatãl Sãu ceresc
nu va permite, ca sã fie ispitit peste puterile Sale. Hristos nu S-a dus
dinadins în primejdie, ºi El ºtia cã dacã îºi va pãzi integritatea Sa, va fi
trimis un înger din cer, pentru a-L scãpa de puterea amãgitorului, în
caz de nevoie.
Vãzând Satana, cã nici în a doua ispitire mare nu putu sã câºtige
nimica, începu sã se tulbure cu privire la succesul sforþãrilor sale.
Statornicia Fiului lui Dumnezeu îl fãcu sã se îngrijoreze, cãci nu se
aºteptase la o rezistenþã atât de puternicã. De aceea el recurse la tot
felul de mijloace pentru ultima sa încercare mare, de a seduce ºi amãgi
pe Mântuitorul. În primele douã ispitiri, el îºi ascunsese adevãratul sãu
caracter, pretinzând a fi un trimis din curþile cereºti. Dar acum el dã la
o parte toate prefãcãtoriile, mãrturiseºte cã este stãpânitorul
întunericului, ºi pretinde pãmântul ca proprietate a sa.
El a dus pe Isus pe un munte înalt ºi îi arãtã împãrãþiile lumii ºi
mãrirea lor. Lumina soarelui luminã oraºele mãreþe, palatele de
marmurã, câmpurile ºi viile încãrcate de fructe, aruncau o aureolã peste
cedrii cei întunecaþi ai munþilor ºi ai apei albastre a mãrilor. Isus, care
cu puþin timp mai înainte fusese înconjurat de întunecime ºi de pustietate
privea cu admiraþie la o scenã de o graþiozitate neîntrecutã. Apoi el
auzi vocea ispititorului: “Þie îþi voi da toatã stãpânirea ºi slava acestor
împãrãþii; cãci mie îmi este datã, ºi o dau oricui voiesc. Dacã dar, Te
vei închina înaintea mea, toatã va fi a Ta.” Luca 4:6-7.
Pentru ultimul sãu efort, Satana ºi-a concentrat toate puterile sale,
cãci de succesul acestei încercãri depindea soarta sa. El susþinea a fi
stãpânitorul lumii ºi oferi lui Hristos toate împãrãþiile fãrã altã suferinþã
sau primejdie, cu singura condiþie, ca El sã-l recunoascã de superior ºi
sã-i aducã omagii. Aceastã ultimã ispitire era destinatã sã fie cea mai
atrãgãtoare dintre toate. Înaintea lui Hristos nu sta numai o viaþã plinã
de întristare ºi de necazuri, care avea sã se încheie cu o moarte de
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ocarã, ci povara pãcatelor întregii lumi - mânia Tatãlui pentru abaterile
omului apãsau asupra Lui. Toate acestea trebuiau suportate pentru a
recâºtiga Împãrãþia cea pierdutã prin cãderea în pãcat. Acum ispititorul
se oferã sã renunþe la puterea câºtigatã prin înºelãciune, puterea asupra
pãmântului, ºi sã elibereze prin aceasta pe Hristos de viitorul îngrozitor,
ºi aceasta în schimbul unei simple recunoaºteri a supremaþiei lui Satan.
Ochii lui Hristos au rãmas pentru o clipã atraºi de scena ce se
desfãºura în faþa Sa; apoi Se întoarse în mod hotãrât înapoi ºi nu a vrut
sã aibã mai departe de a face cu ispititorul; când Satan îndrãzni în cele
din urmã sã cearã închinare de la El, mânia Sa dumnezeiascã a fost
aprinsã, ºi nu a mai putut îngãdui semeþiile sale hulitoare de Dumnezeu.
El întrebuinþã acum autoritatea Sa dumnezeiascã, ºi porunci lui Satan
sã-L pãrãseascã, zicându-i: “‘Pleacã, Satano’, i-a rãspuns Isus. ‘Cãci
este scris: Domnului, Dumnezeului tãu sã te închini ºi numai Lui sã-I
slujeºti.’” Matei 4:10.
Satan ceruse de la Hristos o dovadã, dacã este într-adevãr Fiul lui
Dumnezeu, ºi cu chipul acesta o ºi primi. El nu avea puterea sã se
împotriveascã poruncii hotãrâte a Fiului lui Dumnezeu. Aprins de furie
ºi de urã, capul rãsculãtorilor se îndepãrtã de prezenþa Salvatorului
lumii. Lupta se terminase. Biruinþa lui Hristos a fost tot atât de deplinã,
dupã cum ºi înfrângerea lui Adam a fost deplinã.
Totuºi din cauza luptei Sale îndelungate Hristos era istovit ºi cãzu
la pãmânt fãrã putere ºi cu faþa palidã de moarte. În acel moment îngerii
cerului, care altãdatã I se închinaserã la curtea împãrãteascã din ceruri,
ºi care acum au fost martori ai luptei Sale cu un interes dureros, au
apãrut pe lângã El. Aceºtia Îl servirã ºi Îl întãrirã cu hranã. Cu admiraþie
ºi uimire privirã ei cum Suveranul lor ceresc a suportat suferinþe nespuse,
spre a aduce la îndeplinire rãscumpãrarea omenirii. El rezistase la o
probã mult mai grea, decât se poate cere de la oameni ca sã suporte
vreodatã. Dar când El zãcea la pãmânt istovit ºi suferind de foame,
îngerii I-au adus solii de iubire ºi de mângâiere de la Tatãl ºi o asigurare,
cã întreg cerul a triumfat din cauza biruinþei Sale. Astfel inima cea
mare a lui Hristos a fost reînvioratã ºi întãritã pentru viitoarea Sa lucrare.
Preþul rãscumpãrãrii neamului omenesc nu poate fi recunoscut
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niciodatã de cãtre oameni, pânã ce mântuiþii vor sta împreunã cu
Mântuitorul înaintea tronului lui Dumnezeu. Când valoarea nespusã a
fericirii veºnice li se va descoperi, ºi când ochii lor vor privi strãlucirea
mãreaþã a vieþii veºnice, atunci ei vor intona urmãtoarea cântare de
biruinþã: “Vrednic este Mielul care a fost junghiat, sã primeascã puterea,
bogãþia, înþelepciunea, tãria, cinstea, slava ºi lauda!” Apoi Ioan adaugã:
“ªi pe toate fãpturile, care sunt în cer, pe pãmânt, sub pãmânt, pe mare,
ºi tot ce se aflã în aceste locuri, le-am auzit zicând: A Celui ce ºade pe
scaunul de domnie, ºi a Mielului sã fie lauda, cinstea, slava ºi stãpânirea
în vecii vecilor!” Apoc. 5:12, 13.
Deºi cele mai puternice ispitiri ale lui Satan au dat greº, el nãdãjduia
totuºi cã în viitor va avea mai mult succes. El privea înainte la timpul
servirii lui Hristos ca preot, ºi gândea cã în acel timp îºi va putea pune
mai departe la încercare spiritul sãu de viclenie. Mai întâi el îºi fãcea
planul, sã ducã în rãtãcire priceperea iudeilor, a poporului ales de
Dumnezeu aºa încât sã nu recunoascã pe Hristos ca Salvator al lumii.
El se hotãrî sã umple inimile lor cu invidie, gelozie ºi urã contra Fiului
lui Dumnezeu, aºa încât sã nu-L primeascã, ci sã-i amãrascã cât de
mult viaþa Sa de pe pãmânt.
Satan se consfãtui cu îngerii sãi cu privire la mãsurile necesare, ce
trebuiau luate, pentru a împiedica pe popor, de a primi pe Hristos ca pe
Mesia cel aºteptat atât de mult. El a fost înºelat ºi plin de mânie, pentru
cã diferitele sale ispite contra lui Isus au rãmas fãrã succes. Acum el se
gândea sã sãdeascã necredinþã în inimile poporului cu privire la
caracterul Sãu mesianic, nãdãjduind prin aceasta sã descurajeze pe
Hristos în misiunea Sa. El cãuta deci sã foloseascã pe iudei ca unelte
pentru aducerea la îndeplinire a planurilor sale infernale, ºi printr-o
cale indirectã sã aducã la îndeplinire, ceea ce nu reuºise sã facã prin
sforþãrile sale personale.
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MÃrturia lui Ioan

D

upã ce a terminat timpul Sãu lung de postire, Isus S-a întors
iarãºi pe malurile Iordanului, intrând în legãturã cu ucenicii
lui Ioan, fãrã a-ªi da pe faþã înalta Sa misiune prin semne

exterioare.
De la autoritãþile cele mai înalte de la Ierusalim au fost trimiºi soli
pentru a strânge informaþii despre miºcarea pe care Ioan a provocat-o.
Deoarece oraºe ºi sate întregi se adunau, ca sã asculte la avertizãrile
sale, mai marii poporului doreau sã afle, pe ce autoritate se sprijinã el
în lucrarea sa. Aceºti soli au somat pe Ioan, sã le spunã, dacã este el
Mesia. Ioan le-a mãrturisit: Eu nu sunt Hristosul. Iar ei l-au întrebat:
“‘Dar cine eºti? Eºti Ilie?’ ªi el le-a zis: ‘Nu sunt!’ ‘Eºti prorocul?’ ªi
el a rãspuns: ‘Nu!’ Atunci i-au zis: ‘Dar cine eºti? Ca sã dãm un rãspuns
celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuþi?’ ‘Eu’, a zis el, ‘sunt
glasul celui ce strigã în pustie: Neteziþi calea Domnului’, cum a zis
prorocul Isaia.” Ioan 1:21-23.
Ioan a fost apoi întrebat, cu a cui autoritate boteazã el ºi agitã poporul,
întrucât el mãrturiseºte cã nu e nici Hristos, nici Ilie, nici Acel Profet.
Sub “Profetul” ei înþelegeau pe Moise. Iudeii au sperat cã Moise va fi
înviat ºi apoi luat la cer. Ei nu ºtiau, cã el a fost înviat deja.
Când Ioan a venit sã boteze cu apã, ei gândeau, cã poate o fi Moise
cel înviat din morþi, mai ales cã el dãdea pe faþã o cunoºtinþã exactã a
profeþiilor ºi cunoºtea foarte bine istoria israeliþilor ºi a umblãrii lor
prin pustie.
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Poporul îºi amintea de asemenea de împrejurãrile ciudate de la
naºterea lui Ioan, de apariþia îngerului în templu, de pedepsirea
bãtrânului preot Zaharia, pentru cã nu a vrut sã creadã cuvintele
îngerului, ºi de dezlegarea limbii sale la naºterea lui Ioan. Pe la sfârºitul
ultimilor treizeci de ani, aceste fapte minunate au fost în parte uitate.
Totuºi acum, când Ioan pãºi ca profet, mulþi ºi-au amintit de acele
manifestãri ale Spiritului lui Dumnezeu.
Când solii de la Ierusalim au cerut de la Ioan lãmuriri cu privire la
misiunea ºi lucrarea sa, el ar fi putut pretinde cu uºurinþã onoarea pentru
sine, dacã ar fi dorit aceasta. Totuºi el nu voia sã-ºi însuºeascã onoarea,
care nu-i aparþinea. Vorbind însã cu aceºti soli, faþa sa a fost luminatã
deodatã, ºi întreaga sa fiinþã a fost cuprinsã de o emoþie puternicã,
când zãri pe Isus în mijlocul mulþimii. Profetul ridicã mâna sa ºi indicând
cãtre Isus a zis: “în mijlocul vostru stã Unul, pe care voi nu-L
cunoaºteþi.” El este Mesia. “El este Acela care vine dupã mine, - ºi care
este înaintea mea; eu nu sunt vrednic sã-I dezleg cureaua încãlþãmintei
Lui.” Ioan 1:26-27.
“A doua zi Ioan a vãzut pe Isus venind la el, ºi a zis: ‘Iatã, Mielul lui
Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii! El este Acela despre care ziceam:
‘Dupã mine vine un Om, care este înaintea mea, cãci era înainte de
mine. Eu nu-L cunoºteam, dar tocmai pentru aceasta am venit sã botez
cu apã: ca El sã fie fãcut cunoscut lui Israel.’ Ioan a fãcut urmãtoarea
mãrturisire: ‘Am vãzut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel ºi
oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoºteam; dar Cel ce m-a trimis sã botez
cu apã, mi-a zis: ‘Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se ºi
oprindu-Se, este Cel ce boteazã cu Duhul Sfânt.’ ªi eu am vãzut lucrul
acesta, ºi am mãrturisit cã El este Fiul lui Dumnezeu.” Ioan 1:29-34.
“A doua zi, Ioan stãtea iarãºi cu doi din ucenicii lui. ªi, pe când
privea pe Isus umblând, a zis: ‘Iatã Mielul lui Dumnezeu!’ Cei doi
ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, ºi au mers dupã Isus. Isus S-a
întors; ºi, când i-a vãzut cã merg dupã El, le-a zis: ‘Ce cãutaþi?’” Ioan
1:35-38. Ucenicii au mãrturisit cã doresc sã gãseascã pe Hristos ºi sã
ºtie unde gãzduieºte, spre a primi acolo instrucþiuni de la El. Ei erau
uimiþi de învãþãturile Sale pãtrunzãtoare dar simple ºi practice. Niciodatã
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mai înainte nu au fost inimile lor atât de adânc miºcate. Andrei, fratele
lui Simon Petru, era unul dintre aceºti ucenici. El dorea fierbinte, în
interesul amicilor ºi rudelor sale, ca ºi ei sã vadã pe Hristos ºi sã poatã
auzi învãþãturile Sale preþioase. De aceea Andrei cãutã pe fratele sãu
Simon ºi-i comunicã plin de încredere, cã a gãsit pe Mesia, Salvatorul
lumii. Apoi a dus pe fratele sãu la Isus, care cum îl vãzu zise: “Tu eºti
Simon. Fiul lui Iona, tu te vei numi Chifa (care, tãlmãcit, înseamnã
Petru).”
A doua zi Isus chemã pe un alt ucenic, pe Filip, ca sã-l urmeze. Filip
era convins pe deplin cã Isus este Mesia, ºi el cãutã apoi pe alþii, pe
care îi putea miºca, sã vinã ºi sã asculte cuvintele lui Hristos. El gãsi
apoi pe Natanael. Acesta a fost în mijlocul mulþimii care a auzit
declaraþia lui Ioan: “Acesta este Mielul lui Dumnezeu, care ridicã
pãcatele lumii!” Prin aceasta el a fost adânc miºcat, ºi s-a retras într-o
dumbravã, unde ascuns de orice ochi omenesc, el medita la cuvintele
lui Ioan ºi repeta studiul profeþiilor care se refereau la apariþia lui Mesia.
El se întrebã: Sã fi fost oare acesta Mesia într-adevãr, pe care ei îl
aºteptaserã atât de mult, ºi pe care ei doreau cu plãcere sã îl vadã?
Speranþa a fost trezitã în inima sa cã Isus trebuie sã fie într-adevãr
Salvatorul lui Israel. El se plecã în rugãciune cãtre Dumnezeu, cerând
cu stãruinþã, cã dacã cel declarat de Ioan ca Salvator al lumii este întradevãr Liberatorul fãgãduit, sã-i facã cunoscut aceasta. Spiritul
Domnului luminã pe Natanael în aºa fel, încât a fost convins cã Isus
este Mesia.
Pe când Natanael se ruga, a auzit glasul lui Filip, care îi striga: “Noi
am gãsit pe Acela, despre care a scris Moise în Lege, ºi proroci: pe Isus
din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: ‘Poate ieºi ceva bun din
Nazaret?’ ‘Vino ºi vezi!’ i-a rãspuns Filip. Isus a vãzut pe Natanael
venind la El, ºi a zis despre el: ‘Iatã cu adevãrat un Israelit în care nu
este vicleºug’. ‘De unde mã cunoºti?’ i-a zis Natanael. Drept rãspuns
Isus i-a zis: ‘Te-am vãzut mai înainte ca sã te cheme Filip, când erai
sub smochin’.” Ioan 1:45-48.
Credinþa clãtinândã a lui Natanael a fost prin aceasta întãritã, ºi el
rãspunse: “‘Rabi, Tu eºti Fiul lui Dumnezeu, Tu eºti Împãratul lui
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Israel!’ Drept rãspuns, Isus i-a zis: ‘Pentru cã þi-am spus cã te-am vãzut
sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.’ Apoi
i-a zis: ‘Adevãrat, adevãrat vã spun, cã, de acum încolo, veþi vedea
cerul deschis ºi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se ºi pogorându-se
peste Fiul omului.’” Ioan 1:49, 51.
Cu chemarea acestor bãrbaþi, puþini la numãr, a fost pusã temelia
pentru biserica creºtinã prin eforturi personale. Ioan îndreptã mai întâi
pe doi dintre ucenicii sãi cãtre Isus. Unul dintre aceºtia aduce apoi pe
fratele sãu la Mântuitorul. Dupã aceea Isus cheamã pe Filip ºi acesta
porneºte la drum ca sã caute pe Natanael. În aceasta noi gãsim o
învãþãturã însemnatã pentru toþi urmaºii lui Hristos. Aici li se aduce în
faþa ochilor importanþa, de a face eforturi personale pentru mântuirea
rudelor, amicilor ºi cunoscuþilor lor ºi a-i aduce la Domnul. Mulþi creºtini
lasã toatã lucrarea pentru suflete pe seama predicatorului. Acesta poate
fi destoinic pentru lucrarea sa; totuºi el nu poate face aceea, ce
Dumnezeu a lãsat pe seama membrilor bisericii ca sã facã. Mulþi sunt
egoiºti, mulþumiþi cu binefacerile date lor prin harul lui Dumnezeu,
fãrã a face vreun efort, de a aduce ºi pe alþii la Mântuitorul. În via
Domnului este de lucru pentru toþi, ºi lucrãtorii dezinteresaþi, zeloºi ºi
credincioºi vor fi pãrtaºi harului Sãu atât aici pe pãmânt, cât ºi ai
rãsplãtirii din viaþa viitoare. Credinþa trebuie sã se dea pe faþã prin
fapte bune, ºi curajul ºi nãdejdea o vor însoþi. Motivul pentru care atât
de mulþi pretinºi urmaºi ai lui Hristos nu au nici o experienþã vie, constã
în aceea, cã ei nu fac nimic spre a o dobândi. Dacã ei s-ar ocupa cu
lucrarea, pe care Dumnezeu o cere de la ei, atunci ºi credinþa lor ar
creºte, ºi ei ar prospera în viaþa dumnezeiascã.
Isus s-a bucurat de credinþa sincerã a lui Natanael, care nu a cerut
nici o altã dovadã, decât puþinele cuvinte pe care le auzise. Mântuitorul
privi în acelaºi timp cu bucurie înainte la lucrarea, pe care El Însuºi
avea s-o întreprindã pentru uºurarea celor apãsaþi, pentru vindecarea
celor bolnavi ºi pentru înfrângerea lui Satan. Având în faþa ochilor
binecuvântãrile pe care El venise sã le dea, Hristos zise lui Natanael în
prezenþa celorlalþi ucenici: “De acum încolo, veþi vedea cerul deschis
ºi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se ºi pogorându-se peste Fiul omului.”

66

Viaþa lui Isus - E.G.White

Cu acestea Hristos vrea sã spunã: Pe malurile Iordanului, cerul se
deschise înaintea Mea, ºi Spiritul Sfânt se coborî acolo în chip de
porumbel asupra Mea. Acea scenã era numai un semn vãzut, cã Eu
sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacã voi veþi crede în Mine, atunci veþi vedea
neîncetat cerul deschis ºi nu-l veþi mai vedea niciodatã închis. Eu l-am
deschis pentru voi, ºi îngerii lui Dumnezeu, care lucreazã în unire cu
Mine la împãcarea dintre cer ºi pãmânt, unind pe credincioºii de jos cu
Tatãl de sus, se vor urca la cer ca sã aducã la Tatãl rugãciunile sãracilor
ºi nenorociþilor, ºi se vor coborî iarãºi ca sã aducã fiilor oamenilor
binecuvântare ºi speranþã, curaj, sãnãtate ºi viaþã.
Îngerii lui Dumnezeu se urcã ºi se coboarã de la pãmânt la cer, ºi de
la cer la pãmânt. Toate minunile lui Hristos pentru cei întristaþi ºi
suferinzi au fost sãvârºite prin puterea dumnezeiascã cu ajutorul
îngerilor. Hristos S-a înjosit atât de mult, încât luã asuprã-ªi natura
omeneascã, ºi El uneºte astfel interesele Sale cu acelea ale fiilor ºi
fiicelor cãzute ale lui Adam, în timp ce, pe de altã parte, Dumnezeirea
apucã tronul lui Dumnezeu. În acest fel Hristos reface legãtura dintre
oameni ºi Dumnezeu. Toate binecuvântãrile pe care Dumnezeu le trimite
oamenilor, sunt transmise prin lucrarea îngerilor sfinþi.
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umãrul ucenicilor lui Isus se înmulþea din zi în zi, iar poporul
curgea la El din oraºe ºi sate, ca sã-L asculte. Mulþi veneau
ca sã fie botezaþi; totuºi Hristos personal nu boteza pe
nimeni, ci îndeplinirea acestei întocmiri era lãsatã pe seama ucenicilor
Sãi. Pe când aceºtia botezau o mare mulþime, printre Iudei ºi printre
ucenicii lui Ioan se discuta chestiunea, dacã botezul curãþã pe pãcãtos
de pãcatele sale. Ucenicii lui Ioan au rãspuns cã Ioan boteazã numai
spre pocãinþã, dar ucenicii lui Hristos boteazã spre o nouã viaþã. Ucenicii
lui Ioan au devenit geloºi pentru simpatia ce ªi-a câºtigat-o noul
Învãþãtor ºi îi ziceau lui Ioan despre Hristos: “Cel ce era cu tine dincolo
de Iordan, ºi despre care ai mãrturisit tu, iatã cã boteazã, ºi toþi oamenii
se duc la El. Drept rãspuns Ioan le-a zis: ‘Omul nu poate primi decât ce
îi este dat din cer.’” Ioan 3:26-27.
Cu aceste cuvinte Ioan vrea sã spunã: De ce sã fiþi voi geloºi pentru
mine? “Voi înºivã îmi sunteþi martori cã am zis: ‘Nu sunt eu Hristosul, ci
sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasã, este mire; dar prietenul mirelui,
care stã ºi-i ascultã, se bucurã foarte mult când aude glasul mirelui: ºi
aceastã bucurie, care este a mea, este deplinã.” Ioan 3:28-29.
Departe de a fi gelos pentru prosperitatea lucrãrii lui Hristos, Ioan
din contrã se bucura, când vedea succesul pe care îl avea Isus. El asigurã
pe ucenicii sãi cã misiunea sa nu consta decât în aceea, de a îndrepta
atenþia generalã la Hristos. “Trebuie ca El sã creascã, iar eu sã mã
micºorez. Cel ce vine din cer, este mai pe sus de toþi; cel ce este de pe
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pãmânt, este pãmântesc, ºi vorbeºte ca de pe pãmânt. Cel ce vine din
cer este mai pe sus de toþi. El mãrturiseºte ce a vãzut ºi a auzit, ºi totuºi
nimeni nu primeºte mãrturia Lui.” Ioan 3:30-32.
Cu aceasta Ioan asigurã pe ucenicii Sãi, cã Isus este Mesia cel promis,
Salvatorul lumii. Lucrarea lui fiind terminatã, el îndreaptã pe ucenicii
sãi, sã priveascã spre Isus ºi sã-I urmeze ca Marelui Învãþãtor.
Afarã de bucuria, pe care Ioan o simþea pentru succesul misiunii
sale, viaþa sa era plinã de strâmtorãri ºi de tãgãduire de sine. El, care
vestea prima venire a lui Hristos, n-a putut asculta personal învãþãturile
Sale, ºi nici sã fie martor al minunilor Sale. Glasul lui Ioan nu era auzit
decât rar în afarã de pustie. Viaþa sa era retrasã, ºi totuºi oamenii curgeau
cu miile în pustie, ca sã asculte la cuvintele acestui profet minunat. El
a pus securea la rãdãcina pomului ºi a mustrat pãcatul, fãrã a þine seama
de consecinþele ce-ar putea urma, ºi a pregãtit astfel calea pentru lucrarea
lui Hristos.
Irod a fost adânc miºcat, când a ascultat la mãrturia tãietoare a lui
Ioan ºi întreba cu mare interes, ce ar putea sã facã, pentru a putea deveni
ucenicul sãu. Adevãrul simplu al omului lui Dumnezeu a fãcut o
impresie adâncã asupra lui. Conºtiinþa sa îl osândea, cãci o femeie plinã
de patimi josnice îi câºtigase simpatia ºi îi stãpânea sufletul. Aceastã
femeie lipsitã de conºtiinþã, nãzuia dupã putere ºi vazã, ºi gândea, cã
devenind femeia lui Irod, va putea mai bine sã-ºi aducã planurile ei la
îndeplinire. Dar Irod, ascultând marile adevãruri rostite de Ioan, când
auzi ameninþãrile pedepsei viitoare a nelegiuiþilor, tremura ºi dorea sã
rupã lanþurile poftei, care îl legase. El deschise predicatorului inima
sa. Acesta îi declarã, cã este imposibil a avea parte la împãrãþia lui
Mesia, pânã nu rupe legãtura ilegalã cu femeia fratelui sãu ºi nu ascultã
din toatã inima de poruncile lui Dumnezeu.
Irod era înclinat sã urmeze sfatul lui Ioan ºi a fãcut cunoscut
Irodiadei, cã el nu o poate lua în cãsãtorie împotriva legii lui Dumnezeu.
O urã înverºunatã contra lui Ioan a fost stârnitã în inima ei. Irod nu
avea principii ºi era foarte ºovãielnic, aºa încât Irodiadei nu-i veni greu,
sã dobândeascã iarãºi graþia sa ºi sã exercite asupra lui influenþa ei de
mai înainte. Irod a preferat sã cedeze pãcatului, decât sã se supunã
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hotãrârilor legii lui Dumnezeu. Dupã ce Irodiada ºi-a câºtigat iarãºi
puterea, s-a hotãrât sã se rãzbune pe profet pentru îndrãzneala lui. Ea a
reuºit sã-l influenþeze pe Irod sã îl aresteze pe Ioan.
Pe când predicatorul lâncezea în închisoare, a auzit prin ucenicii sãi
despre faptele supranaturale ale lui Isus. Ioan ºi-a petrecut cea mai
mare parte din viaþa sa sub cerul liber, într-o muncã activã ºi sârguitoare,
el suportase lipsuri ºi necazuri, dar niciodatã mai înainte nu a trecut
prin neplãcerile unei vieþi închise. De aceea el deveni foarte abãtut ºi
chinuit chiar de îndoialã, dacã Isus este într-adevãr Mesia. Ucenicii sãi
îi raportaserã despre faptele minunate ale lui Hristos, la care ei au fost
martori oculari; Ioan însã deducea cã dacã Isus ar fi într-adevãr
Salvatorul aºteptat, ar trebui atunci sã Se dea pe faþã în public ca
Mântuitor al lumii.
Ioan avea idei nelãmurite despre împãrãþia pe care Hristos venise
s-o întemeieze. Chiar ºi ucenicii Mântuitorului gândeau, cã El va ridica
un imperiu mondial ºi va domni pe tronul lui David la Ierusalim. Ioan
a devenit nerãbdãtor, cã Isus nu S-a descoperit imediat ºi nu a luat
autoritatea împãrãteascã pentru a-i supune pe romani. El nãdãjduia cã
atunci când Mesia avea sã-ªi întemeieze împãrãþia, el va putea pãrãsi
închisoarea ºi gândea cã Isus va face cu siguranþã uz de autoritatea Sa
ºi îl va elibera, dacã El ar fi într-adevãr Fiul Dumnezeului atotputernic.
De aceea Ioan a trimis pe ucenicii sãi la Hristos cu întrebarea: ‘Tu
eºti acela care are sã vinã sau sã aºteptãm pe altul?’ Ucenicii cãutau sã
se apropie de Isus, dar nu puteau decât cu mare greutate din cauza
mulþimii, care aduceau pe bolnavii lor la puternicul Salvator. La
întrebarea lor Isus le rãspunse: “Duceþi-vã de spuneþi lui Ioan ce auziþi
ºi ce vedeþi: Orbii îºi capãtã vederea, ºchiopii umblã, leproºii sunt
curãþiþi, surzii aud, morþii învie, ºi sãracilor li se propovãduieºte
Evanghelia. Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de
poticnire.” Matei 11:3-6.
Mustrarea blândã care se cuprindea în aceste cuvinte, nu a rãmas
fãrã efect asupra lui Ioan. El a înþeles acum mai bine însemnãtatea
misiunii lui Hristos; ºi plin de supunere ºi credinþã, el s-a încrezut de
aici înainte în Dumnezeu, spre a trãi sau muri în serviciul Sãu, dupã
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buna Sa plãcere. Dupã ce ucenicii lui Ioan au plecat, Isus a vorbit cãtre
mulþime despre Ioan ºi a zis: “Ce-aþi ieºit sã vedeþi în pustie? O trestie
clãtinatã de vânt?”
Isus ºtia cã o trestie clãtinatã de vânt era tocmai contrariu faþã de
caracterul lui Ioan. Ioan nu putea fi clãtinat de nici o linguºire, ºi nici
amãgit de rãtãcirile dominante. Nici rãsplãtirile ºi nici onorurile lumeºti
nu erau în stare sã-l abatã de la chemarea vieþii sale. Profetul lui
Dumnezeu sta neclintit ca o stâncã, pentru a mustra pãcatul ºi crimele
în orice formã ar fi ele, la regi ºi la mai mari, cât ºi la cei de jos ºi
necunoscuþi.
“Dacã nu, atunci ce aþi ieºit sã vedeþi? Un om îmbrãcat în haine
moi? Iatã cã cei ce poartã haine moi sunt în casele împãraþilor. Atunci
ce aþi ieºit sã vedeþi? Un prooroc? Da, vã spun, ºi mai mult decât un
prooroc; cãci el este acela despre care s-a scris: ‘Iatã trimit înaintea
feþei Tale pe solul Meu, care Îþi va pregãti calea înaintea Ta.’ Adevãrat
vã spun cã dintre cei nãscuþi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare
decât Ioan Botezãtorul. Totuºi, cel mai mic în împãrãþia cerurilor este
mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezãtorul pânã acum, Împãrãþia
cerurilor se ia cu nãvala, ºi cei ce dau nãvalã, pun mâna pe ea.” Matei
11:7-12.
Poporul cãtre care vorbea Hristos, ºtia cã hainele pe care le purta
Ioan erau tocmai contrariul, faþã de cele purtate în palatele împãrãteºti.
Hristos voia prin urmare sã întrebe: Din ce motiv alergaþi voi în pustie,
ca sã ascultaþi la predicile lui Ioan? Pustiul nu este un loc unde sã
gãseºti pe aceia, care se împodobesc cu costume preþioase ºi moi. Hristos
voia sã-i facã atenþi asupra deosebirii dintre îmbrãcãmintea lui Ioan ºi
cea a preoþilor iudei. Profetul purta un veºmânt simplu ºi aspru, care
corespundea în totul scopului, dar era într-un contrast izbitor cu
veºmintele luxoase ale preoþilor ºi mai marilor iudei.
Aceºti fruntaºi credeau cã vor fi preþuiþi dupã înfãþiºarea lor
exterioarã ºi de aceea desfãºurau un mare lux în veºminte scumpe ºi în
tunici scânteietoare. Ceva mai mult, ei urmãreau sã trezeascã admiraþia
oamenilor, în loc sã caute sã dobândeascã aprobarea lui Dumnezeu
printr-o curãþie neprihãnitã a caracterului ºi sfinþenie a vieþii.
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Hristos îndruma pe ucenicii Sãi cum ºi mulþimea, sã urmeze ceea ce
era bun în învãþãturile cãrturarilor ºi ale fariseilor, dar sã nu imite
exemplul lor rãu, sau sã se lase amãgiþi prin semeþiile lor ambiþioase.
El a zis: “Deci toate lucrurile, pe care vã spun ei sã le pãziþi,
pãziþi-le ºi faceþi-le; dar dupã faptele lor sã nu faceþi. Cãci ei zic, dar nu
fac. Ei leagã sarcini grele ºi cu anevoie de purtat, ºi le pun pe umerii
oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor sã le miºte. Toate faptele lor le
fac pentru ca sã fie vãzuþi de oameni. Astfel îºi fac filacteriile late, îºi
fac poalele veºmintelor cu ciucuri lungi; umblã dupã locurile dintâi la
ospeþe, ºi dupã scaunele dintâi în sinagogi; le place sã le facã oamenii
plecãciuni prin pieþe ºi sã le zicã: ‘Rabi! Rabi!’” Matei 23:3-7.
Ioan vedea, cã aceºti iudei mândri se înãlþau ºi se lãudau pe ei înºiºi,
fãcând multã paradã înaintea poporului cu evlavia lor prefãcutã. Ei
legau pãrþi din lege pe frunþile ºi mâinile lor, aºa încât toþi sã poatã
recunoaºte ºi admira pretinsa lor sfinþenie. Într-adevãr Dumnezeu
poruncise fiilor lui Israel, sã poarte o bandã albastrã la poalele
veºmintelor lor, pe care sã fie brodate cele zece porunci. Aceasta trebuia
sã le reaminteascã neîncetat datoria de a iubi pe Dumnezeu mai presus
de toate ºi pe aproapele ca pe ei înºiºi. Dar cu cât ei s-au abãtut mai
mult de la curãþia ºi simplitatea originalã ºi cu cât umblarea vieþii lor
era mai mult în contrazicere cu legea lui Dumnezeu, cu atât mai
sârguitori erau ei în a purta benzi late ca amintire (filacterii), ºi a adãuga
la cuvintele care Dumnezeu rânduise sã fie scrise pe banda cea albastrã.
Pe dinafarã ei dau pe faþã cea mai adâncã evlavie, în timp ce faptele lor
stau în cea mai mare contrazicere cu mãrturisirea lor.
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piritul reformaþiunii lucra cu putere în Ioan. Lumina
înþelepciunii ºi a puterii lui Dumnezeu plana asupra lui. Un
entuziasm ceresc înflãcãra zelul sãu sfânt, care îl mâna, sã
învinuiascã pe faþã pe preoþii iudei ºi sã rosteascã blestemul lui
Dumnezeu asupra lor. Ei pretindeau a avea multã evlavie, în timp ce
binefacerea, mila ºi iubirea lui Dumnezeu le erau strãine. Ei cãutau sã
impunã respect ºi sã fie vãzuþi bine de oameni prin înfãþiºarea lor falnicã
ºi prin spiritul lor îngâmfat, în timp ce acestea nu erau decât urâciuni în
faþa Celui Prea Înalt.
Deºi inimile ºi umblarea lor erau contrare voinþei lui Dumnezeu, ei
se amãgeau pe ei înºiºi cu iluzia deºartã, cã i-ar aºtepta binecuvântãri
veºnice, pe temeiul fãgãduinþelor lui Avraam, pãrintele credincioºilor.
Ei nu erau îmbrãcaþi cu umilinþã ºi le lipsea credinþa ºi evlavia lui
Avraam. Ei nu dobândiserã prin lãmurirea ºi curãþirea vieþii, valoarea
moralã care i-ar fi fãcut într-adevãr copii ai lui Avraam, ºi cu toate
acestea nãdãjduiau a fi pãrtaºi fãgãduinþelor, pe care Dumnezeu le-a
dat lui Avraam. Curajul cu care Ioan acuzase pe farisei, ºi le demascase
nelegiuirea ºi fãþãrnicia, a pus în uimire pe acei care au fost obiºnuiþi
sã-i priveascã cu onoare ºi cinste.
Predica sa a trezit un adânc interes pretutindeni. Avertismentele sale
serioase ºi învinuirile sale fãrã sfialã au trezit conºtiinþa oamenilor.
Poporul se aduna în cete din oraºe ºi sate. Ei se simþeau atraºi cãtre
pustie prin astfel de îndrumãri serioase ºi stãruitoare, prin astfel de
avertismente ºi reproºuri curajoase aºa cum ei nu au mai auzit niciodatã.
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Nici-o podoabã exterioarã din îmbrãcãmintea lui Ioan nu putea sã-i
atragã sau sã deºtepte atenþia lor. Prin îmbrãcãmintea sa asprã ºi prin
modul sãu de vieþuire simplu, Ioan semãna cu profetul Ilie. El se hrãnea
cu lãcuste ºi miere sãlbaticã, aºa cum îi oferea pustiul, ºi bea din apa
limpede, care curgea din stâncile veºnice. Cu toate acestea gloatele
care ascultau la el au fost atât de numeroase, încât faima sa s-a rãspândit
prin întreaga þarã. ªi acum, când el era arestat, poporul aºtepta cu
încordare rezultatul tuturor acestor lucruri, cãci ei nu s-au gândit
niciodatã cã pe unul ca acesta, a cãrui viaþã a fost atât de neprihãnitã, îl
poate aºtepta ceva rãu. Intenþia lui Irod, de a da drumul lui Ioan, era
amânatã din zi în zi, de teamã sã nu cadã în dizgraþia Irodiadei, care sa hotãrât în inima ei ca Ioan sã fie ucis. În timp ce el ºovãia, ea era la
lucru, de a fãuri planuri, cum sã se poatã rãzbuna mai bine contra
profetului, pentru cã acesta cutezase sã spunã adevãrul ºi sã mustre
umblarea ei contrarã legii. Ea ºtia bine, cã deºi Irod þinea pe Ioan în
închisoare, avea totuºi intenþia de a-i da drumul, pentru cã el avea respect ºi teamã de el ºi credea, cã era un profet adevãrat a lui Dumnezeu.
Ioan demascase secretul inimii ºi al vieþii sale, ºi mustrãrile sale au
umplut cu spaimã conºtiinþa vinovatã a regelui.
În multe privinþe Irod îºi corijase viaþa lui destrãbãlatã. Totuºi iubea
ospeþele cu petreceri ºi bãuturi tari care paralizau neîncetat puterile
sale morale ºi corporale ºi se lupta contra avertismentelor Spiritului lui
Dumnezeu, care convinseserã inima sa ºi-l îndemna sã renunþe la pãcate.
Irodiada cunoºtea pãrþile slabe din caracterul lui Irod ºi ºtia, cã în
împrejurãri obiºnuite, cât timp Irod va avea mintea limpede, ea nu va
putea sã aducã la îndeplinire moartea lui Ioan.
Ea încercase deja, deºi fãrã succes, sã câºtige aprobarea lui pentru
uciderea lui Ioan. Spiritul ei rãzbunãtor lucra acum în direcþia de a-ºi
aduce la îndeplinire intenþia ei prin viclenie. Ea ºtia bine, cã singura
cale, pentru ajungerea scopului ei, se întemeia pe satisfacerea patimilor
desfrânate ale regelui. De aceea ea, ºi-a ascuns ura cât a putut, punânduºi speranþa în ziua naºterii regelui, despre care ºtia cã va fi o ocazie de
desfrânare ºi beþie. Dragostea regelui pentru mâncãruri ºi vinuri fine ia dat o ocazie sã îl facã sã uite prudenþa sa. Ea voia sã-l facã sã cedeze
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în totul poftelor sale, pânã ce ºi alte patimi mai josnice aveau sã fie
trezite în el, sentimentul cel nobil sã fie înãbuºit ºi el avea sã devinã
nepãsãtor cu privire la urmãrile purtãrii sale ºi incapabil, de a aprecia
ºi hotãrî bine o chestiune. Ea cunoºtea efectele, pe care aceste orgii le
produceau asupra spiritului ºi a purtãrii. Ea ºtia cã veselia nefireascã,
provocatã prin necumpãtare, slãbeºte simþurile morale în om ºi face cu
neputinþã pãtrunderea impresiilor sfinte în inimã, spre a stãpâni patimile
aþâþate ºi cã serbãrile, petrecerile, jocurile ºi beþia întunecã simþurile ºi
înãbuºã temerea de Dumnezeu. De aceea, ea a pregãtit totul spre a
mãguli mândria ºi vanitatea sa ºi a satisface patimile sale. Ea a luat
mãsurile cele mai grandioase pentru serbare ºi pentru petreceri
destrãbãlate.
Marea zi sosi, ºi regele cu mai marii curþii sale erau în culmea
petrecerii ºi a beþiei în sala de mese, iar Irodiada, îmbrãcând pe fiica ei
graþios, a trimis-o înãuntru la rege. Salomea era împodobitã cu cununi
ºi flori, cu pietre scumpe strãlucitoare ºi cu brãþãri scânteietoare. ªi cu
puþinã învelire ºi cu mai puþinã modestie, ea a dansat pentru distrarea
oaspeþilor regali. Asupra senzualitãþii aþâþate a acestora ea fãcu impresia
frumuseþii ºi a graþiozitãþii, ºi le rãpi prin aceasta ºi ultimul rest de
stimã de sine ºi de bunã-cuviinþã. În locul unei minþi luminate, al unui
sentiment fin de bunã-cuviinþã ºi al unei conºtiinþe simþitoare, patimile
josnice au pus în totul stãpânire asupra regelui. Virtutea ºi spiritul de
dreptate nu mai aveau nici o putere stãpânitoare în conºtiinþa lui.
Totul se învârtea în creierul lui Irod. El nu-ºi mai dãdea seama,
judecata ºi stãpânirea sa de sine dispãruserã. El nu mai vedea decât
sala plinã de oaspeþi în culmea veseliei, masa ospãþului cu vinul
scânteietor ºi cu luminile strãlucitoare ºi pe tânãra fatã care juca înaintea
lui într-o frumuseþe orbitoare. În acel moment de neglijenþã, el nu se
mai gândea decât la o faptã de laudã, care
sã-l facã ºi mai mare în
ochii fruntaºilor regatului sãu, ºi, fãrã sã-ºi dea seama, el promise ºi
împuternici promisiunea cu un jurãmânt, cã va da fiicei Irodiadei, orice
ar vrea sã cearã.
Acum scopul pentru care a fost trimisã în faþa regelui a fost ajuns.
Dupã ce a primit o astfel de promisiune mãreaþã, ea alergã la mama ei,
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dornicã de a ºti ce trebuie sã cearã. Rãspunsul mamei era deja pregãtit:
capul lui Ioan Botezãtorul pe un disc. Salomea a fost îngrozitã. Ea nu
pricepea spiritul de rãzbunare ascuns în inima mamei sale, ºi refuzã la
început sã prezinte aceastã cerere neomenoasã. Dar hotãrârea
nestrãmutatã a mamei ei nelegiuite câºtigã supremaþie. În afarã de
aceasta, ea stãrui ca cererea sã fie îndeplinitã imediat, înainte ca Irod
sã aibã timp sã se reculeagã. Ca urmare la aceasta, Salomea se întoarse
la Irod cu cererea îngrozitoare: “‘Vreau sã-mi dai îndatã, într-o farfurie,
capul lui Ioan Botezãtorul.’ Împãratul se întristã foarte mult; dar, din
pricina jurãmintelor sale ºi din pricina oaspeþilor, n-a vrut sã zicã nu.”
Marcu 6:25-26.
Irod a fost uimit ºi încremenit. Veselia zgomotoasã a încetat, cãci
oaspeþii au fost umpluþi de groazã la o astfel de dorinþã neomenoasã. O
tãcere plinã de fiori urmã scenelor de petrecere. Regele deºi îmbãtat ºi
zãpãcit, încercã sã cheme mintea în ajutor.
El a fost proslãvit întotdeauna pentru calmul sãu ºi pentru judecata sa
sãnãtoasã, ºi el nu dorea sã dea pe faþã o fire ºovãielnicã ºi necugetatã. El
întãrise votul sãu prin jurãmânt în onoarea oaspeþilor, ºi dacã vreunul
dintre dânºii ar fi ridicat vreo obiecþie contra împlinirii promisiunii sale,
Irod ar fi cruþat cu plãcere viaþa lui Ioan. El le dãdu ocazie ca sã vorbeascã
în favoarea prizonierului. El a strãbãtut distanþe mari pânã la munþii
pustiului, ca sã asculte la cuvântãrile sale puternice ºi ei ºtiau cã Ioan era
un om lipsit de vicii ºi un profet al lui Dumnezeu. Irod se exprimã faþã de
ei, cã a fãcut acest vot în onoarea lor, ºi cã dacã ei nu ar privi aceasta ca
o nesocotire, el nu s-ar mai considera legat prin acest vot.
Dar, deºi ei s-au îngrozit la început de cerinþa nefireascã a fetei,
totuºi ei se aflau încã într-o stare de beþie. Ei stau într-o consternare
mutã lipsiþi de orice minte ºi judecatã. Deºi ei au fost somaþi cu toþii sã
dezlege pe monarh de votul sãu, totuºi limbile lor erau ca paralizate.
Nici un glas din toatã societatea nu s-a ridicat, ca sã salveze viaþa unui
bãrbat, care nu le-a fãcut niciodatã vreun rãu. Dar Irod, care se afla
încã mereu sub amãgirea cã, ºi pentru a-ºi pãstra demnitatea trebuia sãºi þinã votul fãcut sub influenþa beþiei, dacã nu era dezlegat oficial de
acesta, aºteptã în zadar sã audã o voce care sã-l opreascã de la aceastã
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faptã. Viaþa profetului lui Dumnezeu se afla în mâinile unei societãþi
de oaspeþi beþi. Aceºti bãrbaþi ocupau posturi de încredere, înalte, în
popor ºi rãspunderi serioase zãceau asupra lor, dar ei aveau stomacurile
supraîncãrcate cu mâncãruri alese ºi cu bãuturi îmbãtãtoare, de aceea
facultãþile lor spirituale au fost îngropate în beþia simþurilor, creierul
lor se învârtea dupã muzica ºi jocurile ameþitoare, iar conºtiinþa lor le
era întunecatã. Prin tãcerea lor, ei au rostit sentinþa de moarte asupra
unsului lui Dumnezeu, pentru a satisface gustul oribil al unei femei.
Nu de puþine ori se pun rãspunderi grele asupra acelora, care prin
obiceiurile lor desfrânate nu sunt în stare a-ºi împlini datoriile lor cu o
chibzuinþã liniºtitã ºi cu o pãtrundere agerã între dreptate ºi nedreptate,
aºa dupã cum au fost dotaþi de Creator. Pãzitorii poporului, bãrbaþi cu
poziþii înalte, în mâinile cãrora se aflã viaþa semenilor lor, ar trebui sã fie
pedepsiþi cu asprime, când se dedau la bãuturã. Acei care mânuiesc legile
trebuie ºi sã þinã legile. Aceºtia trebuie sã fie bãrbaþi cu o mare stãpânire
de sine ºi sã trãiascã într-o desãvârºitã armonie cu legile, pe care le reclamã
natura lor fizicã, spiritualã ºi moralã, pentru ca sã fie întotdeauna în posesia
deplinã a facultãþilor lor spirituale ºi a unui sentiment fin pentru dreptate.
În martirajul lui Ioan Botezãtorul avem un exemplu de necumpãtare printre
acei, care au în mâna lor puteri suverane. Aceastã sãrbãtoare fatalã de
ziua naºterii lui Irod, ar trebui sã fie un avertisment pentru iubitorii de
plãceri ºi sã conþinã o învãþãturã pentru un calm creºtin.
Irod a aºteptat în zadar sã fie dezlegat de votul sãu, ezitând dãdu apoi
ordinul pentru decapitarea lui Ioan Botezãtorul. Capul profetului a fost
adus repede la rege ºi la oaspeþii sãi. Acele buze, care au arãtat cu
credincioºie lui Irod - la întrebarea sa - de ce nu poate deveni ucenicul
sãu, ºi schimbarea pe care trebuia s-o facã în umblarea vieþii sale, au fost
închise acum pentru totdeauna. Niciodatã acest glas nu avea sã mai rãsune
ca o trâmbiþã ca sã îndemne pe pãcãtoºi la pocãinþã. Uºurãtatea moralã ºi
destrãbãlarea unei singure nopþi, au costat jertfirea celui mai mare profet,
care a vestit vreodatã oamenilor solia lui Dumnezeu.
Irodiada a primit capul însângerat cu o satisfacþie diabolicã. Ea
triumfã asupra rãzbunãrii ei ºi îºi închipuia cã Irod nu va mai fi neliniºtit
acum de nimeni. Dar socotelile ei s-au dovedit total greºite; din aceastã
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crimã nu a izvorât nici o fericire pentru ea. Numele ei a devenit renumit
ºi hidos pentru aceastã faptã oribilã, iar inima lui Irod era apãsatã ºi
mai greu de mustrãri de conºtiinþã, decât atunci când Ioan îl osândea.
ªi tocmai fapta, despre care ea credea, cã va zdrobi influenþa profetului,
îl înconjurã cu o aureolã sfântã, nu numai în inimile ucenicilor sãi, ci ºi
în ale acelora, care mai înainte nu au îndrãznit, sã se mãrturiseascã pe
faþã ca urmaºi ai sãi. Mulþi dintre acei care au auzit solia sa de avertizare,
ºi care erau convinºi în inima lor de învãþãtura sa, au fost mânaþi acum
de groaza acestei crime de o cruzime barbarã, sã ia poziþie pe faþã pentru
cauza sa ºi s-au declarat ca ucenici ai sãi. Insuccesul Irodiadei de a
înãbuºi influenþa învãþãturilor lui Ioan a fost dovedit în totul. Acele
învãþãturi trebuiau sã treacã prin toate generaþiile pânã la sfârºitul zilelor,
pe când viaþa ei pãcãtoasã ºi rãzbunarea ei diabolicã a adus o recoltã de
ocarã pentru ea însãºi.
Dupã ce sãrbãtoarea lui Irod a fost terminatã ºi ameþeala bãuturii a
dispãrut, mintea urcã iarãºi tronul ei ºi regele a fost cuprins de cãinþã.
Crima pe care el a sãvârºit-o îi sta mereu în faþã, ºi el cãuta neîncetat
uºurare de chinul, pe care i-l aducea o conºtiinþã vinovatã. Credinþa sa
în Ioan, ca profet trimis de Dumnezeu a rãmas nestrãmutatã. Când
medita la viaþa de tãgãduire de sine a acestuia ºi la cuvântãrile sale
uriaºe, la avertismentele sale solemne ºi serioase, la judecata sa
sãnãtoasã ca sfãtuitor ºi îºi aducea apoi aminte cã el a fost cel care l-a
condamnat la moarte, îl cuprindeau mustrãri de conºtiinþã îngrozitoare.
Aglomerat de afacerile regatului ºi fiind în mare cinste înaintea
oamenilor, el arãta totuºi o faþã zâmbitoare ºi o înfãþiºare demnã, în
timp ce în el se ascundea o inimã îndureratã ºi stãpânitã de temeri,
înspãimântatã neîncetat de o presimþire înfricoºatã, cã blestemul lui
Dumnezeu zace asupra lui.
Auzind Irod despre faptele minunate ale lui Hristos, cã vindecã
bolnavi, scoate afarã pe demoni, ºi învie pe morþi a fost tulburat ºi
consternat foarte tare. Convingerea sa era, dupã cum predicase ºi Ioan,
cã Dumnezeu este în realitate de faþã pretutindeni ºi cã El a fost martor
la petrecerea destrãbãlatã ºi la orgia nelegiuitã de la ospãþul regelui, ºi
cã urechea Sa a auzit acel ordin, pe care el l-a dat cãlãilor pentru
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decapitarea lui Ioan, ºi cã ochiul Sãu a vãzut triumful Irodiadei, râsul ºi
batjocurile cu care ea privea capul despãrþit de trunchi al vrãjmaºului
ei. Multe lucruri, pe care el le auzise altã datã de pe buzele profetului,
vorbeau acum conºtiinþei sale cu un glas mai tare, decât predica sa din
pustie. El aflase de asemenea de la Ioan cã înaintea lui Dumnezeu nu
rãmâne nimic nedescoperit, de aceea el tremura la gândul, cã va fi lovit
de vreo pedeapsã îngrozitoare pentru pãcatul ce-l sãvârºise.
Auzind despre cuvintele lui Hristos, Irod se gândea cã Dumnezeu a
înviat pe Ioan ºi l-ar fi îmbrãcat cu o mai mare putere de a osândi pe
pãcãtoºi. El era stãpânit de o fricã continuã, cã Ioan îºi va rãzbuna moartea
sa, rostind sentinþa de pedepsire asupra lui ºi a casei sale. “Împãratul
Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, al cãrui nume ajunsese vestit; ºi a
zis: ‘Ioan Botezãtorul a înviat din morþi, ºi de aceea lucreazã aceste puteri
prin el.’ Alþii ziceau: ‘Este Ilie.’ Iar alþii ziceau: ‘Este un proroc ca unul
din proroci.’ Dar Irod, când a auzit lucrul acesta zicea: ‘Ioan acela, cãruia
i-am tãiat capul, a înviat din morþi.’” Marcu 6:14-16.
Domnul a urmãrit pe Irod, întocmai dupã cum este scris în a cincia
carte a lui Moise: “Domnul îþi va face inima fricoasã, ochii lâncezi, ºi
sufletul îndurerat. Viaþa îþi va sta nehotãrâtã înainte, vei tremura zi ºi
noapte, nu vei fi sigur de viaþa ta. În groaza care-þi va umple inima ºi în
faþa lucrurilor pe care þi le vor vedea ochii, dimineaþa vei zice: ‘O, de ar
veni seara!’ ºi seara vei zice: ‘O de ar veni dimineaþa!’” Deut. 28:65-67.
Aceste cuvinte cuprind o descriere vie a vieþii criminalului. Propriile
sale cugete erau învinuitorii sãi, ºi nici un chin nu putea sã fie mai rãu,
decât mustrãrile de conºtiinþã, care nu-l lãsau în pace ziua ºi noaptea.
Profetul Ioan era mijlocul de legãturã dintre cele douã dispensaþiuni.
El era o luminã mai micã dupã care urma alta mai mare. El trebuia sã
zdruncine încrederea poporului în tradiþiile sale, spre a le rechema în
amintire pãcatele lor, ºi a-i conduce la pocãinþã, pentru ca sã fie pregãtiþi
sã preþuiascã lucrarea lui Hristos. Dumnezeu a comunicat cu Ioan prin
inspiraþia care a luminat priceperea profetului, ca sã îndepãrteze
superstiþia ºi întunericul, care din cauza învãþãturilor false întunecaserã
din ce în ce mai mult chiar sufletele iudeilor temãtori de Dumnezeu.
Totuºi cel mai mic dintre urmaºii lui Hristos, care era martor al
faptelor Sale minunate, ºi care se putea bucura de sfaturile cereºti ale
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Acestuia, ºi de cuvintele de mângâiere, care ieºeau de pe buzele Sale,
era mai favorizat decât Ioan Botezãtorul. Nici o luminã n-a luminat
vreodatã spiritul omenirii cãzute, sau îl va lumina vreodatã, ca lumina
care strãluceºte din învãþãturile ºi exemplele lui Hristos. Hristos ºi
misiunea Sa, preînchipuite prin jertfele care indicau la aceasta, nu era
înþeles decât într-un mod nelãmurit. Chiar Ioan a fost câtva timp în
nedumerire ºi pentru cã nu înþelegea pe deplin viaþa viitoare nemuritoare
prin Mântuitorul, gândea cã Hristos va deveni un Suveran pãmântesc
care sã domneascã peste supuºii drepþi ºi sfinþi. “ªi lumina a rãsãrit în
întuneric ºi întunericul n-a cuprins-o.”
Deºi nici unul dintre profeþi n-a avut de îndeplinit vreo misiune mai
înaltã sau vreo lucrare mai mare, ca aceea a lui Ioan, totuºi acestuia nu
i-a fost îngãduitã favoarea, sã vadã însuºi succesul propriei sale lucrãri.
El nu a avut privilegiul de a fi cu Hristos ºi de a vedea puterea
dumnezeiascã care însoþea acea luminã mai mare. El nu putea fi martor
ocular al minunilor lui Isus, cum El da orbilor vedere, vindeca pe bolnavi
ºi învia pe morþi. El nu a vãzut lumina, care lumina prin acel cuvânt al
lui Hristos ºi îºi arunca razele sale glorioase pe fãgãduinþele profeþilor.
Lumea a fost luminatã prin splendoarea mãririi Tatãlui în persoana
Fiului, totuºi profetului singuratic nu i-a fost îngãduitã favoarea de a
vedea ºi pricepe înþelepciunea ºi milostivirea lui Dumnezeu printr-o
cunoºtinþã personalã a slujirii lui Hristos.
În acest sens mulþi care au avut favoarea de a se bucura de învãþãturile
lui Hristos ºi a vedea minunile Sale, erau mai mari decât Ioan.
Toþi acei, care erau cu Hristos, când El umbla ca om printre oameni,
ºi acei care ascultau la învãþãturile Sale în împrejurãri diferite - fie
când predica în templu, sau când umbla pe strãzi, ºi învãþa mulþimea pe
cale, sau pe malul mãrii; sau când ºedea ca oaspete invitat la masa
cuiva, având mereu cuvinte de învãþãturã pe buze, spre a face faþã la
toate trebuinþele acelora, care aveau nevoie de ajutorul Sãu - vindecând,
mângâind ºi mustrând, dupã cum cerea împrejurarea - toþi aceºtia erau
puºi mai pe sus decât Ioan.
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Nunta din Cana

D

upã ce Isus a pãrãsit Iordanul, S-a îndreptat spre Galilea.
Acum El ªi-a început marea lucrare a vieþii Sale, ºi
caracterul dumnezeiesc al misiunii Sale a fost dovedit prin
descoperirea puterii supranaturale.
În Cana, un oraº din Galilea, trebuia sã aibã loc sãrbãtorirea unei
nunþi printre rudele lui Iosif ºi Maria. Hristos ºtia despre aceasta; de
asemenea îi era cunoscut, cã acolo vor fi de faþã multe persoane cu
influenþã; de aceea El a pornit împreunã cu ucenicii Sãi pe cale spre
Cana. Îndatã ce s-a ºtiut cã Isus Se afla în acel loc, a fost invitat în mod
special El ºi ucenicii Sãi sã participe la nuntã, ceea ce au acceptat cu
bunãvoinþã.
El a fost mult timp despãrþit de mama Sa. În decursul acestui timp, El
a primit botezul de la Ioan ºi a suportat ispitirea în pustie. Diferite zvonuri
despre Fiul ei ºi suferinþele prin care El trecuse, au ajuns la Maria. Ioan,
unul dintre cei nouã ucenici, cãutase pe Isus, ºi L-a gãsit în starea Sa
înjositã, slãbit ºi cu semne de mare suferinþã corporalã ºi spiritualã. Isus,
care nu dorea ca Ioan sã fie martor al umilinþei Sale, îl îndepãrtase cu
blândeþe dar cu hotãrâre din prezenþa Sa. El dorea sã fie singur; nici un
ochi omenesc nu trebuia sã priveascã la chinurile Sale; El nu a dorit
compãtimire în suferinþele Sale de la nici o inimã omeneascã.
Ucenicul cãutase pe Maria în locuinþa ei, ºi-i povestise de întâlnirea
lui cu Isus, cum ºi despre evenimentele de la botezul Sãu, când glasul lui
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Dumnezeu a fost auzit recunoscând pe Fiul Sãu, ºi pe Ioan indicând
asupra lui Isus ºi strigând: “Iatã Mielul lui Dumnezeu care ridicã pãcatele
lumii.” Timp de trei ani de zile, a strâns Maria cu îngrijire în inima ei
toate dovezile, cã Isus este Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul cel fãgãduit al
lumii. Iosif murise acum, iar ea nu mai avea pe nimeni, cãruia sã-i mai
poatã încredinþa cugetãrile ei. Ea ºchiopãtase între nãdejde ºi îndoialã
chinuitoare, dar nutrea mai mult sau mai puþin încrederea cã Fiul ei este
într-adevãr Cel Fãgãduit.
În timpul celor douã luni din urmã ea a fost întristatã, îndeosebi
pentru cã a fost silitã sã trãiascã separatã de Fiul ei atât de credincios ºi
ascultãtor întotdeauna. Mama care rãmase vãduvã era îndureratã de
asemenea pentru suferinþele, pe care Hristos a trebuit sã le suporte în
singurãtate. Mesianitatea Sa i-a produs atât o durere adâncã, cât ºi o
bucurie mare. Dar acum iatã cã Îl întâlneºte într-un mod ciudat, dupã
cum i se pãrea ei, la ospãþul unei nunþi, pe acel Fiu simþitor, ºi plin de
sentimentul datoriei, ºi totuºi nu mai era Acela, cãci faþa i-a fost
schimbatã; ea recunoaºte urmele luptei Sale violente din pustie, ºi
dovada misiunii Sale înalte este evidentã în expresia sfântã a feþei Sale
ºi în înfãþiºarea dulce a demnitãþii Sale. Ea Îl vede însoþit de o mulþime
de tineri, care Îl numesc cu mult respect “Învãþãtorul” lor. Aceºtia îi
povestesc Mariei despre lucrurile minunate, pe care ei le-au vãzut la
botezul Sãu ºi la multe alte ocazii, ºi ei zic în cele din urmã: “Noi am
gãsit pe Acela despre care a scris Moise în lege ºi în profeþi, pe Isus din
Nazaret, pe Mesia cel mult aºteptat”.
Inima Mariei a fost umplutã de bucurie prin asigurare, cã nãdejdea
pe care o nutrise atât de mult trebuie sã fie adevãratã. Ar fi fost desigur
ceva destul de ciudat, dacã odatã cu aceastã bucurie sfântã nu s-ar fi
amestecat ºi o urmã de mândrie de mamã. În cele din urmã oaspeþii
s-au adunat, ºi timpul a trecut repede. S-a întâmplat însã un eveniment
care a provocat atât consternare, cât ºi neplãcere. S-a constatat cã
dintr-un motiv oarecare vinul s-a terminat. Acest vin era must curat de
struguri, ºi la o aºa orã târzie era cu neputinþã a se mai procura aºa
ceva. De aceea mama lui Isus, care ca rudã avea un mare rol la nuntã,
se adresã Fiului ei ºi-I zise: “Nu mai au vin.” În aceastã comunicare se

82

Viaþa lui Isus - E.G.White

afla o cerere ascunsã, sau mai bine zis un îndemn, ca El, cãruia toate
lucrurile Îi erau cu putinþã, sã le ajute în nevoia lor. Isus însã îi rãspunse:
“Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încã ceasul.”
Atitudinea Sa a fost plinã de respect, dar totuºi fermã ºi hotãrâtã; El
intenþiona sã dea Mariei o învãþãturã, cã timpul ei de supraveghere
maternã a trecut. În faþa Lui sta acum uriaºa Sa lucrare, ºi nimeni nu
trebuia sã-I porunceascã în ce priveºte exercitarea puterii dumnezeieºti.
Exista primejdia, ca Maria sprijinindu-se pe Fiul ei Isus, sã pretindã o
întâietate deosebitã. Dar ca Fiu al Celui Prea Înalt ºi ca Mântuitor al
lumii, El nu trebuia sã fie împiedicat de nici-o legãturã pãmânteascã în
aducerea la îndeplinire a misiunii Sale cereºti, sau sã influenþeze calea
vieþii Sale. Era necesar, ca El sã se prezinte liber de orice consideraþie
personalã, gata a îndeplini voinþa Tatãlui Sãu ceresc.
Isus iubea cu gingãºie pe mama Sa. Timp de treizeci de ani El a stat
sub autoritatea pãrinteascã, dar acum timpul a sosit ºi El trebuia sã se
devoteze în mod exclusiv lucrãrii Tatãlui Sãu. Mustrând pe mama Sa,
El mustrã de asemenea o mare clasã de oameni, care nutresc o dragoste
idolatrã pentru familia lor ºi din cauza legãturii familiare, se lasã
împiedicaþi de la servirea lui Dumnezeu. Iubirea omeneascã este o
însuºire sfântã; totuºi noi nu trebuie sã tolerãm, ca aceasta sã stea în
calea experienþelor noastre religioase, sau ca inimile noastre sã fie
abãtute prin aceasta de la Dumnezeu.
Isus era pe deplin conºtient despre chemarea viitoare a vieþii Sale.
Puterea Sa dumnezeiascã a fost ascunsã, ºi timp de treizeci de ani El a
aºteptat cu rãbdare în întuneric ºi apãsare, fãrã a porni înainte de timp
la lucru. Maria însã dorea în mândria inimii ei, ca Isus sã dovedeascã
societãþii adunate originea Sa dumnezeiascã. Dupã pãrerea ei se ºi
oferise o ocazie favorabilã de a dovedi printr-o minune adevãratul
Sãu caracter la toþi cei de faþã, pentru a-i oferi poziþia pe care El avea
s-o ia în faþa iudeilor. El a rãspuns însã cã ceasul Sãu nu a venit încã.
Mai înainte de a fi onorat ºi preamãrit ca Rege, El trebuia sã umble pe
acest pãmânt ca om al durerilor ºi obiºnuit cu suferinþa.
Relaþiile pãmânteºti ale lui Hristos cu mama Sa erau acum terminate. El care a fost Fiul lor supus, era acum Stãpânul lor dumnezeiesc.
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Singura lor nãdejde consta, ca ºi la întreaga omenire, în a crede în El ca
Salvator al lumii ºi a-I da o ascultare necondiþionatã. O bisericã abãtutã
de la Sfintele Scripturi pune pe mama lui Hristos pe aceeaºi treaptã cu
Fiul Dumnezeului nemãrginit. Mântuitorul, din contrã, pune chestiunea
într-o luminã cu totul deosebitã ºi aratã în mod precis, cã legãtura de
rudenie nu-i ridicã nicidecum la înãlþimea Sa, ºi nici nu le asigurã
viitorul. Simpatiile pãmânteºti nu trebuiau sã influenþeze mai departe
pe Acela, a cãrui misiune cuprindea întreaga lume.
Mama lui Hristos pricepea caracterul Fiului ei, ºi se pleca cu supunere
în faþa voinþei Sale. Ea ºtia, cã El ar accepta dorinþa ei, dacã ar fi bine sã
facã aceasta. Procedeul ei dovedi deplina ei încredere în înþelepciunea ºi
puterea Sa, ºi la aceastã încredere Isus rãspunse prin minunea care urmã.
Maria a zis numai la cei ce serveau la masã: “Sã faceþi orice vã va zice”.
În acest mod ea a fãcut ce putea pentru a pregãti calea. La intrarea în casã
se aflau ºase vase de apã fãcute din piatrã. Isus a zis slujitorilor sã le
umple cu apã. Ei au împlinit îndatã aceastã cerinþã ciudatã. La cererea de
a se aduce vin pentru întrebuinþarea neapãratã, Isus porunci: “Scoateþi
acum ºi aduceþi nunului”. Slujitorii au observat cu uimire, cã în locul
apei cristaline, cu care ei au umplut vasele, era acum vin. Atât nunul cât
ºi majoritatea oaspeþilor nu au observat cã s-a terminat vinul; de aceea
nunul se mirã când gustã, cãci acesta era cu mult mai bun decât orice vin,
pe care îl bãuse el mai înainte, ºi cu totul deosebit de cel pe care l-au adus
la începutul mesei.
El a chemat pe mire ºi i-a zis: “Orice om pune la masã întâi vinul cel
bun; ºi, dupã ce oamenii au bãut bine, atunci pune pe cel mai puþin bun;
dar tu ai þinut vinul cel bun pânã acum.” În aceastã minune Isus lumineazã
adevãrul, cã deºi lumea oferã mai întâi darurile ei cele mai bune, pentru
a desfãta simþurile ºi a plãcea ochilor, El ne dãruieºte mereu
binecuvântãrile Sale noi ºi reînsufleþitoare pânã la sfârºit. De ele nu ne
vom scârbi niciodatã; ºi nici inima nu se va obosi de ele. Plãcerile lumii
ne lasã nemulþumiþi, vinul ei se transformã cu timpul în amãrãciune ºi
bucuriile în întristare. Ceea ce se începe cu cântece ºi cu chefuri, se
încheie de multe ori în plictisealã ºi scârbã. Din contrã Isus ne oferã
pentru suflet un ospãþ, care ne aduce pururea mulþumire ºi bucurie.
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Acel nou dar majoreazã capacitãþile primitorului, de a preþui ºi a folosi
mai bine binecuvântãrile Domnului. El nu ne mãsoarã cu zgârcenie, ci
ne dã peste dorinþa ºi aºteptarea noastrã.
Acest dar al lui Hristos pentru acea sãrbãtoare a nunþii era un simbol
al mijloacelor de mântuire. Apa reprezenta botezul în moartea Sa, iar
vinul vãrsarea sângelui Sãu pentru curãþirea pãcatelor lumii. Mãsurile
luate pentru oaspeþii de la nuntã erau îndestulãtoare, ºi nu mai puþin
suficiente sunt ºi mijloacele pentru ºtergerea fãrãdelegilor omeneºti.
Isus tocmai Se înapoiase de la lunga Sa postire în pustie, unde
suferise, pentru a zdrobi stãpânirea poftelor rele asupra oamenilor.
Printre alte rele, aceste fapte, au dus la satisfaceri necumpãtate cu bãuturi
îmbãtãtoare. Hristos nu a pregãtit oaspeþilor de la nuntã un vin fermentat
sau falsificat, care sã îmbete, ci un must de struguri curat ºi sterilizat.
Prin acesta gustul este adus în armonie cu un apetit sãnãtos.
Oaspeþii au recunoscut calitatea superioarã a vinului, ºi la întrebãrile
lor, slujitorii au raportat despre fapta minunatã a tânãrului Galilean.
Societatea a ascultat cu o uimire fãrã margini, ºi cuvinte de îndoialã ºi
surprindere se auzeau tare. În cele din urmã au cãutat pe Isus, ca sã-I
dea cinstea cuvenitã ºi ca sã afle, cum a prefãcut El într-un aºa mod
minunat apa în vin. El nu a mai putut fi gãsit. Cu o simplitate plinã de
demnitate El a fãcut aceastã minune ºi apoi S-a îndepãrtat în liniºte.
Când s-a aflat cã Isus într-adevãr a plecat, atenþia societãþii a fost
îndreptatã asupra ucenicilor, care au rãmas în urmã. Pentru prima datã
au avut aceºtia ocazia sã-ºi mãrturiseascã credinþa lor în Isus din Nazaret
ca Mântuitor al lumii. Ioan povesti, despre cele ce a auzit ºi vãzut în
învãþãturile Sale. El le vorbi despre întâmplãrile minunate de la
botezarea lui Isus prin profetul Ioan în Iordan; cum lumina ºi strãlucirea
s-au coborât atunci din cer asupra Lui în chip de porumbel, în timp ce
un glas care venea din cerul senin ºi deschis Îl declarã ca Fiu al Tatãlui
cel nemãrginit. Ioan le-a istorisit aceste fapte cu o limpezime ºi exactitate
convingãtoare. Curiozitatea tuturor celor de faþã a fost trezitã, ºi mulþi
care au aºteptat cu dor venirea lui Mesia, credeau cã acesta va fi poate
Cel Promis încã de mult lui Israel.
Vestea despre aceastã minune a lui Isus s-a rãspândit în toate
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împrejurimile ºi a ajuns chiar pânã la Ierusalim. Preoþii ºi bãtrânii au
auzit despre aceasta cu uimire. Ei au cercetat cu un nou interes profeþiile
referitoare la venirea lui Hristos. Cu cea mai mare lãcomie ºi îngrijorare
se urmãrea a se afla intenþiile ºi misiunea acestui nou învãþãtor, care a
pãºit în mijlocul poporului într-un mod atât de modest ºi de fãrã pretenþii,
ºi totuºi El fãcea ceea ce nimeni înainte de El nu a fost în stare sã facã.
În contrast cu purtarea fariseilor ºi a celorlalþi demnitari, care au
respectat o rezervã strictã, El a luat parte la ospãþul unei nunþi ºi cu
chipul acesta El a aprobat prin prezenþa Sa întrunirile sociale, fãrã a
rãmâne asupra Lui vreo umbrã de uºurãtate lumeascã.
În aceasta noi gãsim o învãþãturã pentru urmaºii lui Hristos din toate
timpurile ºi anume: de a nu se izola de societate, ºi a se abþine de la
orice relaþie socialã, sau de a nãzui dupã o completã despãrþire de ceilalþi
oameni. Pentru a câºtiga toate clasele poporului, noi trebuie sã mergem
acolo, unde se gãsesc ei, deoarece numai rar se întâmplã ca ei sã ne
caute din propria lor dorinþã. Nu numai de la amvon se pot miºca inimile
oamenilor pentru adevãrul dumnezeiesc. Hristos a trezit interesul lor,
mergând între ei, ca unul care dorea binele lor. El îi vizita la ocupaþia
lor zilnicã ºi le dovedea simpatia Sa sincerã pentru interesele lor
vremelnice. El introducea învãþãturile Sale în cercul familiar, ºi familii
întregi se bucurau astfel de influenþa prezenþei Sale divine.
Compãtimirea Sa puternicã, personalã, a fãcut ca multe inimi sã fie
câºtigate pentru cauza Sa.
Acest exemplu al marelui Maestru ar trebui sã fie urmat în mod
conºtiincios de toþi servii Sãi. Oricât de pline de învãþãminte ºi de
folositoare ar fi cuvântãrile lor publice, totuºi n-ar trebui sã uite
niciodatã, cã mai existã ºi un alt câmp de lucru, care deºi modest, promite
totuºi un succes tot atât de mare. Acesta se aflã atât în pãturile de jos
ale poporului, cât ºi în locuinþele pretenþioase ale mai marilor, la masa
ospitalierã ºi la întrunirile pentru scopuri de distracþii sociale nevinovate.
Comportarea lui Isus în aceastã privinþã sta într-un contrast izbitor
faþã de aceea a conducãtorilor de frunte ai iudeilor. Ei se deosebeau de
popor, pentru care nu aveau nici o milã ºi nu se gândeau nici la avantajele
acestuia, ºi nici nu cãutau sã câºtige prietenia sa. Totuºi Hristos se uni
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cu interesele poporului, ºi acelaºi lucru trebuie sã-l facã ºi acei, care
predicã cuvântul Sãu; aceasta însã nu pentru a satisface înclinaþia lor la
plãceri, distracþii sau petreceri personale, ci pentru a prinde orice ocazie
de a face bine, ºi de a vãrsa lumina adevãrului în inimile oamenilor; în
acelaºi timp, ei trebuie sã ducã o viaþã curatã ºi nemânjitã de teoriile ºi
deºertãciunea societãþii.
Prin prezenþa Sa la ospãþul acestei nunþi, Isus voia mai pe sus de
toate sã se opunã spiritului de izolare al societãþii iudaice ºi sã
pregãteascã calea pentru un mod de viaþã mai sociabil. El nu a venit
numai ca Mesia a Iudeilor, ci ca Salvator al lumii. Fariseii ºi mai marii
poporului se abþineau de la relaþia cu celelalte clase ºi comunicau numai
între ei; ei nu se þineau departe numai de contactul cu pãgânii, ci chiar
cu majoritatea propriului lor popor, ºi învãþãturile lor fãceau ca iudeii
sã se izoleze în totul faþã de cealaltã lume, prin care deveneau mândri
în îndreptãþirea lor de sine, egoiºti ºi intoleranþi. Aceastã izolare strictã
ºi sfinþenia prefãcutã a fariseilor le mãrginise mult influenþa ºi provocase
o prejudecatã, pe care Hristos voia s-o îndepãrteze, pentru ca influenþa
soliei Sale sã fie simþitã de toate clasele.
Acei care cautã a-ºi apãra religia lor printr-o izolare completã de
ceilalþi de altã religie, spre a scãpa astfel de mânjirea lumii, pierd ocazii
de aur pentru a lumina omenirea ºi a o face fericitã. Mântuitorul cãuta
pe oameni pe strãzi, în casele lor, la bordul corabiilor, în sinagogi, pe
malul mãrii ºi la ospãþul nunþilor. El petrecea mult timp în munþi în
rugãciuni zeloase, pentru a dobândi întãrire pentru lucrul Sãu obositor
printre oameni, în strãduinþa Sa, de a aduce uºurare celor sãrmani, celor
bolnavi, celor neºtiutori ºi la toþi cei legaþi cu lanþurile lui Satan, ºi a
instrui de asemenea pe cei bogaþi ºi cu vazã cu privire la datoria lor.
Lucrarea lui Hristos stãtea într-un contrast izbitor cu aceea a
bãtrânilor iudei. Aceºtia nu aveau nici o legãturã cu omenirea suferindã;
considerându-se pe ei înºiºi ca favoriþi ai lui Dumnezeu, ei îºi luau o
aparenþã nepotrivitã de dreptate ºi de demnitate. Iudeii s-au abãtut atât
de mult de învãþãturile lui Iehova, încât gândeau, cã în ochii lui
Dumnezeu ei vor fi priviþi ca drepþi ºi vor dobândi împlinirea profeþiilor
Sale, dacã vor respecta cu stricteþe litera legii lui Moise.
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Zelul, cu care ei se conformau învãþãturilor fruntaºilor lor, le dãdea
o aparenþã de mare evlavie. Nemulþumiþi cu respectarea poruncilor
prescrise lor de Dumnezeu prin Moise, ei cãutau neîncetat dupã datorii
mai stricte ºi mai grele. Mãsura de conduitã a sfinþeniei lor, ei o puneau
pe mulþimea ceremoniilor lor, în timp ce inimile lor erau pline de
fãþãrnicie, mândrie ºi zgârcenie. Blestemul lui Dumnezeu apãsa asupra
lor din cauza nelegiuirii lor, pe când ei pretindeau a fi singura naþiune
dreaptã pe pãmânt.
Ei au primit tâlcuiri ale legii nesfinþite ºi confuze, au adãugat
prescripþii dupã prescripþii, au restrâns libertatea cugetãrii ºi a umblãrii
pânã ce poruncile, rânduielile ºi serviciul lui Dumnezeu s-au pierdut
într-o mulþime nemãrginitã de obiceiuri ºi ceremonii fãrã însemnãtate.
Religia lor era un jug de sclavie. Ei au devenit atât de strâmþi la inimã,
încât le era cu neputinþã sã-ºi împlineascã datoriile esenþiale ale vieþii
lor, fãrã a recurge la ajutorul pãgânilor pentru serviciile, pe care ei
înºiºi erau opriþi sã le facã de teamã ca sã nu se mânjeascã. Ei erau în
continuu stãpâniþi de o teamã chinuitoare, de a nu se necurãþi. Având
neîncetat privirea aþintitã asupra acestor obiecte, cercul lor de vedere a
devenit din ce în ce tot mai strâmt.
Isus ªi-a început lucrarea Sa de îndreptare, începând a da pe faþã
milã pentru omenire. El era iudeu ºi intenþiona sã trãiascã ca un model
desãvârºit pentru oricine, care era cu adevãrat iudeu cu inima. Deºi a
mustrat pe farisei pentru evlavia lor prefãcutã ºi a cãutat sã elibereze
poporul de pretenþiile iraþionale, pe care ei le puneau asupra lui, totuºi
El a arãtat cel mai mare respect pentru legea lui Dumnezeu ºi învãþa
ascultarea de prescripþiile acesteia.
Isus a mustrat necumpãtarea, destrãbãlarea ºi nebunia; totuºi El era
sociabil din fire. El primea invitaþiile la masã, atât de la învãþaþi ºi
fruntaºi, cât ºi de la cei sãrmani ºi întristaþi. La aceste ocazii, conversaþia
Sa era înãlþãtoare ºi instructivã ºi de un efect surprinzãtor asupra
ascultãtorilor Sãi. El nu-ªi permitea nici o petrecere destrãbãlatã sau
chefuri, pe când o distracþie nevinovatã era aprobatã de El. O nuntã
iudaicã era o ocazie solemnã ºi plinã de însemnãtate, ale cãrei petreceri
ºi bucurii nu erau ceva urâcios pentru Fiul omului. Minunea sãvârºitã
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avea scopul sã risipeascã prejudecãþile iudeilor ºi sã dea ucenicilor lui
Isus o învãþãturã despre mila ºi iubirea de oameni. Rudele Sale au fost
atrase cãtre El printr-o simpatie adâncã, ºi când El a pãrãsit acel loc
spre a merge la Capernaum, ei L-au însoþit. În acelaºi timp, Isus a sfinþit
cãsãtoria ca pe o întocmire dumnezeiascã, ºi în tot timpul lucrãrii Sale
de mai târziu, El a dat un deosebit respect legãturii de cãsãtorie, luând
aceasta ca pildã pentru a explica multe adevãruri însemnate.
Al doilea pas al lui Isus, consta în aceea, de a se arãta propriului
Sãu popor în adevãratul Sãu caracter. El a mers la Nazaret unde era
cunoscut ca un meseriaº fãrã pretenþii ºi a intrat în Sabat în sinagogã.
Potrivit obiceiului, bãtrânul adunãrii citea un paragraf din profeþii, ºi
îndemna poporul, ca sã stãruie în credinþã în Cel ce avea sã vinã, care
avea sã aducã cu Sine o domnie atât de glorioasã ºi care avea sã-i
elibereze de toate apãsãrile. El cãuta sã reînsufleþeascã credinþa ºi curajul
iudeilor, repetând dovezile despre venirea în curând a lui Mesia ºi
accentuând îndeosebi puterea împãrãteascã ºi maiestatea glorioasã, care
avea sã însoþeascã venirea Sa. El explica în faþa ascultãtorilor sãi
caracterul vremelnic al domniei lui Hristos pe un tron pãmântesc în
Ierusalim ºi susþinea cã împãrãþia Sa va fi pãmânteascã, cã Mesia va
apãrea în fruntea armatelor, pentru a înfrânge pe pãgâni ºi a elibera pe
Israel de apãsarea vrãjmaºilor sãi.
La sfârºitul serviciului divin, Isus S-a ridicat în picioare cu o
demnitate liniºtitã ºi a rugat pe prezbiter, sã-i aducã cartea profetului
Isaia. ªi a deschis cartea ºi a gãsit locul unde era scris: “‘Duhul
Domnului este peste Mine, pentru cã M-a uns ca sã vestesc sãracilor
Evanghelia; M-a trimis sã tãmãduiesc pe cei cu inima zdrobitã, sã
propovãduiesc robilor de rãzboi slobozirea, ºi orbilor cãpãtarea vederii;
sã dau drumul celor apãsaþi, ºi sã vestesc anul de îndurare al Domnului.’
În urmã, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, ºi a ºezut jos. Toþi
cei ce se aflau în sinagogã, aveau privirile pironite spre El. Atunci a
început sã le spunã: ‘Astãzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scripturã,
pe care le-aþi auzit.’ ªi toþi Îl vorbeau de bine, ºi se mirau de cuvintele
pline de har, care ieºeau din gura Lui.” Luca 4:18-22.
Textul pe care L-a citit Isus era tâlcuit ca referindu-se la viitorul
Mesia ºi la lucrarea Sa. ªi când Mântuitorul a explicat cuvintele citite
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ºi le-a lãmurit cã ele se referã la lucrarea cea sfântã a lui Mesia - ca un
Ajutor al celor apãsaþi, ca un Liberator al celor închiºi, ca un Vindecãtor
al celor suferinzi, ca Unul care reda orbilor vederea, care descoperã
lumii lumina adevãrului, poporul a fost captivat cu putere de
înþelepciunea ºi puterea cuvintelor Sale ºi rãspundea cu ardoare zicând
‘Amin’ ºi proslãvind pe Dumnezeu. Isus nu a fost format în ºcoala
profeþilor, ºi totuºi nici chiar cel mai învãþat rabin nu putea vorbi cu o
atât de mare putere ºi autoritate ca acest tânãr Galilean.
Maniera Sa impresionantã, cuvintele Sale pãtrunzãtoare ºi pline de
însemnãtate ºi lumina dumnezeiascã ce strãlucea de pe faþa Sa influenþa
asupra poporului cu o putere pe care ei niciodatã nu au simþit-o pânã
aici, când Isus sta în faþa lor, ca un Tâlcuitor viu al cuvintelor profeþilor
cu privire la El Însuºi. Dar când El le-a fãcut cunoscut cã “astãzi s-au
împlinit cuvintele acestea din Scripturã, pe care le-aþi auzit”, sufletele
ascultãtorilor Sãi au fost silite sã cumpãneascã pretenþiile Sale ca Mesia.
Interesul celor adunaþi a fost trezit pe deplin, iar inimile lor au fost
umplute de bucurie, totuºi Satan a fost la îndemânã ca sã insufle îndoialã
ºi necredinþã, ºi ei ºi-au amintit, cine era Acela care le vorbea ca la
niºte orbi ºi ca la niºte captivi în robie, care aveau nevoie de un ajutor
deosebit. Mulþi dintre cei prezenþi cunoºteau bine viaþa modestã a lui
Isus, ca a unui fiu de teslar, care a lucrat cu tatãl Sãu Iosif la meseria sa.
El nu a pretins niciodatã vreo distincþie sau mãrire, ºi locuinþa Sa fãcea
parte dintre cele simple ºi de jos.
Dar Mesia cel aºteptat al iudeilor era înfãþiºat de ei într-un contrast
desãvârºit faþã de acest bãrbat modest. Ei credeau cã El va veni cu
onoare ºi mãrire, ºi va ridica iarãºi tronul lui David prin puterea armelor.
ªi ei au început sã murmure: Acesta nu poate fi cel aºteptat, care va
izbãvi pe Israel. “Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe al cãrui tatã
ºi mamã îi cunoaºtem?” Ei refuzau sã creadã într El, pânã ce avea sã
dea un semn deosebit. Inimile lor au fost deschise astfel necredinþei ºi
prejudecata a pus stãpânire asupra lor ºi le-a orbit puterea lor de judecatã,
aºa încât ei au lãsat la o parte dovada, pe care o primiserã deja. Când au
auzit cuvintele lui Isus inimile lor au fost cuprinse de conºtiinþa cã
numai Salvatorul putea vorbi astfel cãtre ei.
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Dar Isus le-a dat acum încã un semn despre lucrarea Sa dumnezeiascã,
dând pe faþã secretele gândurilor lor: “Fãrã îndoialã Îmi veþi spune zicala
aceea: ‘Doctore vindecã-te pe tine însuþi’; ºi Îmi veþi zice: ‘Fã ºi aici în
patria Ta, tot ce am auzit cã ai fãcut în Capernaum.’ ‘Dar’ a adãugat El
‘adevãrat vã spun cã, nici un proroc nu este primit bine în patria lui. Ba
încã, adevãrat vã spun cã, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul sã
nu dea ploaie trei ani ºi ºase luni, ºi când a venit o foamete mare peste
toatã þara, erau multe vãduve în Israel; ºi totuºi Ilie n-a fost trimis la
niciuna din ele, afarã de o vãduvã din Sarepta Sionului. ªi mulþi leproºi
erau în Israel, pe vremea prorocului Elisei; ºi totuºi nici unul din ei n-a
fost curãþit, afarã de Naaman, Sirianul.” Luca 4:23-27.
Isus citea cugetele cele mai secrete ale acelora, care stãteau în faþa
Lui, ºi a rãspuns la întrebãrile lor cu aceastã istorisire a evenimentelor
din viaþa profeþilor. Acei bãrbaþi pe care Dumnezeu i-a ales la o lucrare
deosebitã ºi importantã nu aveau sã lucreze pentru un popor învârtoºat
ºi necredincios. Dar acei care aveau inimi simþitoare ºi o credinþã
statornicã, au fost favorizaþi într-un mod deosebit cu dovezile puterii
dumnezeieºti descoperite prin mijlocirea profeþilor sfinþi.
Prin amintirea apostaziei lui Israel de pe vremea lui Ilie, Isus a
demonstrat ºi starea adevãratã a poporului cãtre care el vorbea. Necredinþa
ºi înãlþarea vechii naþiuni iudaice, a avut ca urmare cã Dumnezeu a trecut
cu vederea pe multe vãduve, pe mulþi sãraci ºi lipsiþi, pentru a gãsi pentru
servul Sãu un loc de refugiu la un popor pãgân, ºi sã-l lase sub adãpostul
unei femei pãgâne. Dar aceastã femeie, care a fost favorizatã într-un
mod deosebit prin aceasta, a trãit în armonie cu lumina, pe care ea o
poseda. De asemenea, Dumnezeu a trecut cu vederea pe mulþi leproºi
din Israel, deoarece necredinþa ºi abuzarea de privilegiile dumnezeieºti
i-a pus într-o situaþie, în care Dumnezeu nu putea manifesta puterea Sa
în favoarea lor. Pe de altã parte s-a întâmplat cã un fruntaº pãgân, care
trãia potrivit convingerilor sale cu privire la ceea ce este drept ºi ce este
nedrept, dar care totuºi îºi recunoºtea starea sa lipsitã de ajutor ºi îºi
deschise inima la învãþãturile lui Hristos, a fost gãsit vrednic de o deosebitã
favoare a lui Dumnezeu ºi nu numai cã a fost curãþit de lepra sa, dar a
fost ºi luminat cu privire la adevãrul dumnezeiesc.
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Prin aceasta Isus a dat o învãþãturã importantã, care trebuie bine luatã
în seamã de toþi aceia, care mãrturisesc numele Sãu pânã la sfârºitul
timpului. Aceastã învãþãturã era, cã chiar pãgânii care trãiesc în
conformitate cu cea mai bunã luminã, pe care ei au primit-o, ºi fac ce
este drept, atât pe cât ei sunt în stare sã facã deosebire de ce este nedrept,
sunt priviþi de Dumnezeu cu o mai mare bunãvoinþã, decât acei care sunt
binecuvântaþi cu o luminã mai strãlucitoare, ºi au mari pretenþii de evlavie,
dar a cãror viaþã zilnicã este în contrazicere cu mãrturisirea lor.
În felul acesta a stat Isus în faþa iudeilor, descoperindu-le în mod
calm cugetele lor ascunse, ºi punându-le în faþã adevãrul dureros al
nedreptãþilor lor. Fiecare din cuvintele Sale tãia ca un cuþit ascuþit,
punându-le în faþã umblarea lor stricatã ºi necredinþa lor nelegiuitã. Ei
batjocoreau acum credinþa ºi respectul, pe care Isus li-l insuflase la
început, ei refuzau sã recunoascã, cã acest om, care provenea din sãrãcie
ºi din pãtura de jos, era altceva decât un om obiºnuit. Ei nu voiau sã
aibã un împãrat, care venea fãrã bogãþii ºi onoruri, ºi care nu sta în
fruntea unor legiuni puternice.
Necredinþa lor s-a transformat în urã. Satan controla minþile lor, ºi
ei au strigat cu mânie ºi urã contra Mântuitorului. Adunarea s-a întrerupt
ºi oamenii nelegiuiþi s-au ridicat ºi au pus mâna pe El, L-au gonit afarã
din sinagogã, L-au dus afarã din oraº ºi L-ar fi omorât chiar, dacã aceasta
ar fi stat în puterea lor. Toþi pãreau a urmãri pieirea Sa. Ei L-au îmbrâncit
pânã la marginea unei prãpãstii ºi intenþionau sã-L împingã acolo.
Strigãtele ºi blestemele umpleau vãzduhul. Unii aruncau cu pietre ºi cu
bulgãri dupã El; dar El dispãru brusc din mijlocul lor, fãrã ca ei sã ºtie
cum ºi când. Îngerii lui Dumnezeu supravegheau pe Isus în mijlocul
acelei gloate înfuriate ºi ocroteau viaþa Sa. Solii cereºti au stat de partea
Sa în sinagogã pe când vorbea; ºi ei L-au însoþit, când era prigonit de
iudeii necredincioºi, înfuriaþi. Aceºti îngeri au orbit ochii gloatei turbate
ºi au dus pe Isus într-un loc sigur.
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n timpul sãrbãtorii paºtelui, când poporul curgea la Ierusalim
din toate pãrþile, spre a participa la aceastã sãrbãtoare anualã,
Isus cu ucenicii Sãi s-au amestecat ºi ei prin mulþime. Era încã
dimineaþa devreme ºi totuºi cete întregi de oameni erau în drum spre
templu. Când a intrat Isus a observat cu indignare, cã curtea templului
a devenit un târg de vite ºi un mare loc de negoþ. Acolo nu se aflau doar
adãposturi pentru vite, ci erau ºi mese la care preoþii înºiºi stãteau ca
schimbãtori de bani. Potrivit obiceiului dominant pe atunci, fiecare om
care participa la sãrbãtoare dãruia preoþilor la intrarea în templu o
monedã.
Din simpla schimbare a banilor strãini ºi a diferitelor monezi, care
se fãcea pentru strãini, se dezvoltase un comerþ ruºinos, care da loc la
un izvor de mare câºtig pentru preoþi. Mulþi iudei veneau de la mari
depãrtãri ºi nu puteau aduce cu ei un dar de jertfã. Sub pretextul, cã fac
un serviciu unor astfel de persoane, erau oferite în curtea templului
spre vânzare vite, oi, boi, porumbei ºi vrãbii pe un preþ exagerat.
Confuzia care provenea din aceasta da mai mult înfãþiºarea unui obor
de vite gãlãgios, decât a templului sfânt al lui Dumnezeu. Pretutindeni
se puteau auzi tocmeli la cumpãrare, zbieretul oilor, ciripitul
porumbeilor, amestecat cu sunetul monezilor ºi al certurilor supãrãtoare.
Un mare numãr de animale se sacrificau anual de paºti, aºa cã vânzãtorii
din templu aveau un mare câºtig din aceasta, ºi împãrþeau câºtigul cu
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preoþii cei lacomi ºi cu mai marii iudeilor. Aceºti speculanþi care se
dãdeau drept sfinþi, se fãceau vinovaþi de tot felul de ºantajuri, ºi aceasta
sub mantaua sfintei loc chemãri, transformând acest sfânt serviciu
într-un izvor de venituri personale.
Mugetul vacilor ºi zgomotul animalelor provocau o astfel de confuzie
tocmai înaintea Sfintei, încât închinãtorii erau tulburaþi, ºi rugãciunile
adresate cãtre Cel Prea-Înalt de abia se mai auzeau de gãlãgia din curte.
ªi totuºi iudeii erau mândri peste mãsurã pentru evlavia lor ºi þineau cu
cea mai mare îndãrãtnicie la formele ºi obiceiurile lor exterioare.
Templul lor îi umplea cu o bucurie deosebitã, ºi orice cuvânt rostit
contra acestuia era privit ca o defãimare adusã lui Dumnezeu. Ei erau
stricþi în respectarea ceremoniilor, care erau în legãturã cu acesta ºi
totuºi permiteau ca lãcomia lor dupã bani ºi putere sã treacã, peste
conºtiinþa religioasã, pânã ce ei de abia mai puteau observa marele
contrast, care îi deosebea de curãþia originalã a ceremoniilor de jertfã
instituite de Însuºi Dumnezeu.
Când Domnul se coborî pe muntele Sinai, acel loc a fost sfinþit prin
prezenþa Sa. Moise a primit porunca dumnezeiascã, sã facã un gard în
jurul muntelui ºi sã-l sfinþeascã, iar vocea lui Dumnezeu a fost auzitã
în urmãtorul avertisment: “Sã nu cumva sã vã suiþi pe munte sau sã vã
atingeþi de poalele lui. Oricine se va atinge de munte, va fi pedepsit cu
moartea. Nici o mânã sã nu se atingã de el; ci pe oricine se va atinge
sã-l omoare cu pietre, sau sã-l strãpungã cu sãgeþi: dobitoc sau om, nu
va trãi.” Exodul 19:12-13. Întregul popor a fost curãþit ºi sfinþit prin
prezenþa Domnului. Într-un contrast izbitor faþã de acest exemplu,
templul cel sfânt care a fost consacrat Celui Atotputernic a devenit
acum un târg de vite ºi o piaþã comercialã.
Când tânãrul Galilean intrã înãuntrul templului, a luat în mânã un
bici, care a fost folosit pentru a mâna vitele. Isus a urcat treptele
templului ºi cu o privire liniºtitã ºi plinã de demnitate a privit asupra
spectacolului ºi a privit ºi auzit cuvintele de tocmealã ºi de târg. Faþa
Sa a primit o expresie asprã ºi înfricoºatã. Ochii multora s-au îndreptat
fãrã a vrea cãtre acest Strãin; privirile lor nu au putut fi abãtute de la
El. Alþii au urmat exemplul lor, pânã ce, în cele din urmã, privirile
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întregii mulþimi au fost fixate asupra Lui, cuprinse de teamã ºi uimire.
Ei au simþit imediat cã acest bãrbat a pãtruns cugetele lor cele mai
adânci, ºi motivele cele mai ascunse ale faptelor lor. Unii dintre ei au
cãutat sã-ºi acopere feþele ca ºi când faptele lor rele ar fi fost scrise pe
obrazul lor, spre a fi citite de acei ochi pãtrunzãtori. Gãlãgia ºi confuzia
provocate de vânzãtori ºi schimbãtori a încetat. Se lãsã o tãcere
înspãimântãtoare, ºi un sentiment de respect a pus stãpânire pe adunare.
Era ca ºi când ei ar fi fost chemaþi înaintea tronului de judecatã al lui
Dumnezeu, spre a da socotealã de faptele lor. Maiestatea cerului sta
acum acolo, aºa cum judecãtorul va apare la ziua de apoi ºi întreaga
mulþime s-a plecat în faþa Lui ca înaintea Stãpânului lor. Privind asupra
mulþimii El observã pe fiecare în parte. Chipul Sãu pãrea a se ridica
deasupra lor într-o demnitate maiestuoasã ºi o autoritate poruncitoare,
ºi o luminã dumnezeiascã a strãlucit pe faþa Sa. El vorbea, ºi glasul Sãu
limpede ºi rãsunãtor, care îºi repeta ecoul în arcul ºi bolta templului se
auzea asemenea acelui glas, care zdruncinase pe vremuri muntele Sinai:
“Casa Mea se va chema o casã de rugãciune. Dar voi aþi fãcut din ea o
peºterã de tâlhari.”
El a coborât încet treptele, ºi cu biciul ridicat, care putea sã se
schimbe în mâna Sa într-un sceptru împãrãtesc, porunci mulþimii
târguitoare, sã pãrãseascã spaþiul sfânt al templului ºi sã îndepãrteze
marfa de acolo. Cu o râvnã sfântã, ºi cu o asprime pe care nu o arãtase
niciodatã mai înainte, El rãsturnã mesele schimbãtorilor, aºa încât
monezile cu rãsunetul lor limpede se rostogoleau pe pardoseala de
marmurã. Nici unul, nici chiar cel mai împietrit ºi mai cerbicos, nu a
cutezat sã punã la îndoialã autoritatea Sa, ci atât demnitarii templului,
preoþii speculanþi, cât ºi negustorii de vite ºi schimbãtorii de bani I-au
dat imediat ascultare ºi s-au grãbit sã fugã. Cei mai lacomi de bani n-au
mai aºteptat sã-ºi mai adune banii, pe care ei îi adorau, ci au fugit fãrã
sã se mai gândeascã la câºtigul lor dobândit prin nedreptate.
Animalele au fost îndepãrtate în cea mai mare grabã din locul cel
sfânt. O spaimã înfricoºatã a cuprins mulþimea care simþea puterea
divinitãþii lui Hristos. Strigãte de spaimã izbucneau de pe buzele palide
a sute de oameni, când toatã gloata fugea plinã de groazã. Deºi Isus nu
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a atins pe nimeni cu biciul, totuºi pentru conºtiinþa lor vinovatã acel
instrument simplu pãrea a fi ca o sabie, cu niºte sãbii strãlucitoare ºi
ascuþite, care fulgerau în toate direcþiile, ameninþându-i cu uciderea.
Chiar ucenicii tremurau de fricã ºi au fost cuprinºi de o înmãrmurire
sfântã la cuvintele ºi poziþia poruncitoare a lui Isus, care se deosebea
atât de mult de procedarea obiºnuitã a blândului ºi modestului bãrbat
din Galilea. Totuºi ei ºi-au amintit, cã despre El stã scris: “Râvna pentru
casa Ta Mã mãnâncã”. Curând mulþimea cu vitele, cu oile, porumbeii
ºi vrãbiile ei a fost gonitã departe de templu. Curtea a fost eliberatã de
orice negustorie profanã, ºi o tãcere ºi solemnitate adâncã plana acum
pe locul scenei de confuzie de mai înainte. Dacã prezenþa Domnului a
sfinþit muntele, apoi ºi acum prezenþa Lui a sfinþit templul ridicat spre
onoarea Sa.
Cât de uºor ar fi putut rezista acea mare gloatã la autoritatea unui
singur om. Puterea dumnezeirii Sale i-a umplut de zãpãcealã ºi cu un
simþãmânt al vinovãþiei lor. Ei nu au fost în stare sã se împotriveascã
autoritãþii dumnezeieºti a Salvatorului lumii. Profanatorii templului cel
sfânt al lui Dumnezeu au fost izgoniþi din el de Însãºi Maiestatea
cereascã.
Dupã ce templul a fost curãþit, purtarea lui Isus S-a schimbat,
maiestatea plãcutã a feþei Sale a dat loc unei expresii plinã de cea mai
gingaºã milã. El privea dupã mulþimea pusã pe fugã cu ochii plini de
durere ºi de compãtimire. Unii au rãmas însã pe loc legaþi de puterea
de atracþie de neîmpotrivit a prezenþei Sale. Demnitatea Sa sublimã nu
i-a înspãimântat; inimile lor se simþeau atrase cãtre El de iubire ºi de
speranþã. Aceºti oameni nu erau însã dintre cei mari ºi puternici, care
ar fi voit sã-L intimideze prin mãrimea lor, ci erau cei sãrmani, bolnavi
ºi întristaþi.
Dupã ce cumpãrãtorii ºi vânzãtorii, împreunã cu gloata de adunãturã
au fost izgoniþi afarã cu marfa lor, Isus i-a mângâiat pe cei zdrobiþi cu
inima, care se adunaserã în jurul Sãu. Durerile bolnavilor au fost alinate,
orbii au dobândit vederea, iar cei muþi preamãreau pe Dumnezeu cu
limbile dezlegate, ologii sãreau de bucurie ºi spiritele rele erau izgonite
din oameni. Mamele palide de multã grijã ºi de multã veghere de noapte,
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aduceau la El pe copiii lor muribunzi, pentru ca sã-i binecuvânteze. El
îi strângea cu gingãºie la pieptul Sãu ºi-i da înapoi sãnãtoºi ºi întãriþi
pãrinþilor lor.
Aceastã scenã era demnã pentru templul Domnului. Acela, care cu
puþin timp mai înainte a stat pe treptele scãrii de la templu asemenea
unui înger rãzbunãtor, devenise acum un sol de milostivire, aducând
uºurare celor prigoniþi ºi apãsaþi, îmbãrbãtând pe cei în deznãdejde ºi
sprijinind pe cei suferinzi. Sute de suflete, care veniserã slabe ºi
deznãdãjduite, se întorceau acum cu un corp sãnãtos ºi cu un suflet
mulþumit de la sãrbãtoarea paºtelui înapoi la cãminele lor.
Între timp poporul s-a întors treptat înapoi. Ei îºi reveniserã în parte
de spaima lor, dar feþele lor exprimau o nehotãrâre ºi o fricã, pe care ei
nu puteau s-o ascundã. Ei nu au îndrãznit sã reînceapã afacerea lor de
mai înainte, ci priveau cu uimire la faptele lui Isus, ºi erau martori la un
numãr mai mare de vindecãri minunate, decât fuseserã sãvârºite mai
înainte. Iudeii ºtiau cã aceastã curãþire a templului fãcutã de Isus, nu
era manifestarea unei puteri omeneºti. Autoritatea dumnezeiascã pe
care Isus o da pe faþã ºi care Îl ridicã mult deasupra omenirii, a fost
simþitã ºi recunoscutã de ei ºi ar fi fost îndeajuns spre a-i face sã devinã
adepþii adoratori ai Sãi. Totuºi ei erau hotãrâþi sã persiste în necredinþa
lor. Ei se temeau cã acest Galilean modest le va smulge din mânã puterea
asupra poporului prin faptele Sale mãreþe ºi prin autoritatea Sa
supraomeneascã. În îngâmfarea lor, ei aºteptaserã un rege, care sã vinã
cu putere ºi cu paradã, pentru a supune naþiunile pãmântului ºi pentru
a le ridica la o treaptã mult mai înaltã, decât aceea pe care o ocupau
atunci. Acest Om însã care venea sã înveþe umilinþa ºi iubirea, nu trezea
acum decât urã ºi dispreþ.
Când El S-a ridicat în maiestatea trimiterii Sale dumnezeieºti, ei au
fost cuprinºi deodatã de spaimã. Dupã ce au trecut totuºi aceºti fiori, ei
se mirau în împietrirea inimi lor, pentru cã se speriaserã atât de mult
fugind din faþa unui singur om. Cu ce drepturi se amestecã acest tânãr
Galilean în afacerile mai marilor sanctuarului? Dupã câtva timp ei s-au
întors înapoi, totuºi nu au îndrãznit imediat sã-ºi înceapã afacerea lor
de mai înainte.
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Mulþimea era întrucâtva nevinovatã, cãci din ordinele mai marilor
sanctuarului, curtea fusese transformatã într-o piaþã comercialã. Pãcatul
cel mare al profanãrii zãcea asupra clerului, care îºi profanase sfânta
lor chemare. Mai marii preoþilor ºi bãtrânii se consfãtuiserã, ce fel de
mãsuri sã ia contra lui Isus, ºi sã afle însemnãtatea procedeului Sãu pentru cã Îºi însuºise o autoritate asupra lor ºi le dãduse o mustrare pe
faþã.
Ei s-au prezentat la Isus foarte politicoºi, având încã teamã de El;
pentru cã ei deduserã cã El trebuie sã fie un profet, trimis de Dumnezeu
pentru a restabili sfinþenia templului. Ei Îl întrebarã: “Prin ce semn ne
arãþi cã ai putere sã faci astfel de lucruri?” Isus le dãduse deja cea mai
puternicã dovadã despre trimiterea Lui dumnezeiascã. El ºtia cã nici o
faptã nu-i putea convinge de caracterul Sãu mesianic, dacã sãvârºirea
curãþirii templului nu era în stare sã o facã. De aceea El a rãspuns la
somaþia lor cu cuvintele: “Stricaþi Templul acesta ºi în trei zile îl voi
ridica”. Ei gândeau, cã El vorbeºte despre templul din Ierusalim ºi erau
uimiþi de încumetarea Sa aparentã. În necredinþa lor, ei nu puteau
recunoaºte, cã El vorbea despre propriul Sãu corp, templul pãmântesc
al Fiului lui Dumnezeu. Atunci ei au rãspuns pe un ton revoltat: “Au
trebuit patruzeci ºi ºase de ani, ca sã se zideascã Templul acesta, ºi Tu
îl vei ridica în trei zile?”
Isus nu intenþiona, ca Iudeii plini de necredinþã voitã sã cunoascã
înþelesul ascuns al cuvintelor Sale; nici chiar ucenicilor Sãi nu le explicã
El în acel timp. De abia dupã învierea Sa îºi amintirã de aceste cuvinte
ºi se lãmurirã cu privire la însemnãtatea lor. Ei îºi mai amintirã de
asemenea cã El a zis, cã are putere, ca sã-ªi dea viaþa Sa ºi sã ªi-o
ridice iarãºi. Isus cunoºtea pânã la sfârºit cãrarea pe care El pornise.
Cuvintele Sale aveau o însemnãtate dublã: se refereau atât la templul
din Ierusalim, cât ºi la propriul Sãu corp pãmântesc.
Hristos era temelia ºi viaþa acestui templu. Prin rãstignirea Sa, acesta
avea sã fie distrus într-adevãr, deoarece serviciul din el nu simboliza
decât jertfa viitoare a lui Hristos. Jertfele indicau la Hristos, marele
Prototip. Începând de la acea datã, când iudeii aveau sã-ºi aducã la
îndeplinire planurile lor ucigaºe, darurile de jertfã ºi serviciul ce era în
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legãturã cu acestea aveau sã fie fãrã valoare în ochii lui Dumnezeu,
cãci tipul avea sã-ºi gãseascã antitipul în jertfa desãvârºitã a Fiului lui
Dumnezeu.
Întreaga preoþie a fost rânduitã, pentru a preînchipui lucrarea de
mijlocire a lui Hristos; cum ºi întregul plan al serviciului de jertfã era o
umbrã a morþii Salvatorului, care avea sã aibã loc pentru salvarea
omenirii. Nici jertfele arderii de tot, nici sângele animalelor nu avea sã
mai fie necesar, dupã ce a avut loc marele eveniment, pe care ele îl
preînchipuiserã timp de secole. Ce simþãminte trebuie sã-l fi stãpânit
deci atunci, când acel loc devenise o piaþã de negustorie ºi comerþ, prin
spiritul lãcomiei ºi al apucãrii!
Când Hristos a fost rãstignit, catapeteasma dinãuntrul templului a
fost ruptã în douã de sus pânã jos, prin care a fost arãtat, cã serviciul
preînchipuitor al jertfelor s-a sfârºit pentru totdeauna, întrucât marea
ºi ultima jertfã fusese adusã prin Mieluºelul lui Dumnezeu, care a suferit
moartea pentru pãcatele lumii.
În profanarea ºi curãþirea templului dupã aceea, vedem o învãþãturã
ºi pentru timpul nostru. Acelaºi spirit, care exista între Iudei, ºi care
i-a fãcut sã punã câºtigul în locul loialitãþii ºi podoabele din afarã în
locul curãþiei lãuntrice, formeazã blestemul ºi pentru creºtinãtatea de
astãzi. Aceasta se rãspândeºte asemenea unei lepre printre pretinºii
închinãtori ai lui Dumnezeu. Lucrurile sfinte sunt puse pe aceeaºi treaptã
cu lucrurile deºarte, lumeºti. Viciul este considerat adesea ca virtute ºi
buna credinþã ca o crimã. Afacerile lumeºti sunt amestecate cu adorarea
lui Dumnezeu. Apucãturile ºi speculaþiile nelegiuite le gãsim ºi la acei,
care se pretind a fi servi ai Celui Prea Înalt. Apostolul luminat de
Dumnezeu zice: “Nu ºtiþi cã voi sunteþi Templul lui Dumnezeu, ºi cã
Duhul lui Dumnezeu locuieºte în voi? Dacã nimiceºte cineva Templul
lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; cãci Templul lui
Dumnezeu este sfânt: ºi aºa sunteþi voi.” 1 Cor. 3:16-17. Este necesar
ca Isus sã punã stãpânire în fiecare zi pe templul Sãu din inima
omeneascã, ºi sã-l cureþe de mânjitura pãcatului.
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ariseii, preoþii ºi mai marii se consfãtuirã între ei cu privire
la marea autoritate pe care Isus o dãduse pe faþã în templu
prin osândirea procedurii demnitarilor iudei. Poziþia pe care
o luã El ºi tonul vocii Sale, în legãturã cu puterea irezistibilã, pe care
El o exercitase asupra mulþimii, fãcu pe mulþi sã creadã, cã acesta este
de fapt Mesia cel de mult aºteptat.
O parte dintre iudei erau deprinºi încã de pe vremuri a se feri de
cineva, care pãrea a poseda o atât de mare putere sau care era influenþat
de Spiritul lui Dumnezeu. Multe solii ºi avertismente fuseserã date
deja lui Israel prin gura profeþilor. ªi totuºi mulþi dintre aceºti bãrbaþi
sfinþi au fost omorâþi din ordinul conducãtorilor lui Israel, pentru cã ei
expuneau pe faþã pãcatele celor sus-puºi. Captivitatea iudeilor sub o
naþiune pãgânã era pedeapsa pentru indignarea pe care au simþit-o când
au fost fãcuþi atenþi cu privire la nelegiuirea lor. În loc sã ia seama la
avertismentele lui Dumnezeu, ei se dedau ºi mai mult la vieþuirea lor
pãcãtoasã.
Iudeii se plângeau pe vremea lui Hristos pentru umilirea ºi servitutea
romanã sub care suspinau. Într-adevãr ei condamnau modul de
comportare al pãrinþilor lor, care uciseserã cu pietre pe profeþii care
fuseserã trimiºi pentru îndreptarea lor; ºi totuºi preoþii ºi mai marii lor
erau însufleþiþi de acelaºi spirit, care dusese la comiterea acestor crime.
Demnitarii templului se consfãtuirã cu privire la procedeul lui Isus,
ºi la mãsurile pe care ei trebuiau sã le ia. Unul dintre ei cu numele de
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Nicodim, îi sfãtui sã fie mai moderaþi atât în sentiment, cât ºi în faptã.
El conchise, cã în cazul cã Isus ar fi îmbrãcat într-adevãr cu autoritate
de la Dumnezeu, ar fi primejdios, a nesocoti avertismentele ºi
descoperirile puterii Sale. El nu putea sã priveascã pe Domnul ca pe un
amãgitor, ºi nici sã-L facã subiect de batjocurã ca ceilalþi farisei. El
vãzuse ºi auzise personal pe Isus, ºi sufletul sãu era neliniºtit din aceastã
cauzã. El dorea serios dupã luminã în aceastã privinþã, ºi cu cât cerceta
mai mult, cu atât mai puternicã devenea convingerea lui, cã acesta este
Cel descris de profeþi. ªi dacã El va fi Hristos într-adevãr, atunci aceasta
va fi o epocã plinã de însemnãtate din istoria lumii ºi mai cu seamã a
naþiunii iudaice.
În tot cursul zilei dupã curãþirea curþii profanate a templului, Isus
vindecã pe bolnavi ºi ajutã celor întristaþi. Nicodim observase, cu câtã
compãtimire miloasã proteja El pe sãraci ºi întristaþi. Dupã cum un tatã
iubitor cautã sã ajute copiilor sãi suferinzi, tot aºa reda El bolnavilor
sãnãtatea ºi transforma tristeþea în bucurie. Nici un rugãtor nu a fost
respins fãrã ajutor. Mamele au fost fãcute fericite prin restabilirea copiilor
lor, ºi glasuri de mulþumire au venit în locul plânsului ºi al suspinului.
De dimineaþa pânã seara instruise Isus poporul neliniºtit ºi dornic de
învãþãturã, ºi rezolvase chiþibuºurile cãrturarilor ºi ale conducãtorilor
mândri prin înþelepciunea cuvintelor Sale. Astfel Nicodim vãzând ºi
auzind toate aceste lucruri minunate, ºi dupã ce cercetase profeþiile, care
indicau la Isus ca Mesia cel fãgãduit, nu mai îndrãzni sã mai punã la
îndoialã, cã El este trimis într-adevãr de Dumnezeu.
Când noaptea îºi întinse umbrele sale, Isus Se retrase palid ºi istovit
de la munca Sa obositoare ºi merse înapoi la muntele mãslinilor, pentru
a gãsi odihnã. Aici Nicodim merse la El, ca sã-L roage pentru o
convorbire. Acest bãrbat era bogat ºi se bucura de stima iudeilor.
Bogãþia, erudiþia, binefacerea ºi mai cu seamã darurile bogate pe care
el le fãcea pentru serviciul Sanctuarului erau cunoscute pretutindeni.
Afarã de aceasta el era ºi unul dintre membrii cei mai cu vazã ai marelui
sfat iudaic. ªi totuºi când s-a vãzut în faþa lui Isus, a fost cuprins de o
emoþie ºi o sfialã ciudatã, pe care el cãutã s-o ascundã printr-o aparenþã
de demnitate ºi prezenþã de spirit.
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Nicodim a cãutat sã facã vizita sa la un tânãr strãin pentru convorbire,
la o astfel de orã înaintatã sã aparã ca un gest de coborâre din partea
unui mai mare ºi învãþat al iudeilor. El I se adresã mai întâi cu cuvinte
plãcute: “Învãþãtorule, ºtim cã eºti un Învãþãtor venit de la Dumnezeu;
cã nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacã nu este
Dumnezeu cu el.” Luca 3:2. Dar în loc sã rãspundã la acest salut
linguºitor, Isus fixã pe vorbitor cu ochii Sãi liniºtiþi ºi cercetãtori, ca ºi
cum ar fi dorit sã citeascã în sufletul sãu; apoi i-a vorbit cu un glas
blând ºi solemn, descoperind lui Nicodim adevãrata situaþie în care el
se gãsea: “Adevãrat, adevãrat îþi spun cã, dacã un om nu se naºte din
nou, nu poate vedea Împãrãþia lui Dumnezeu.”
Fariseul pierdu stãpânirea sa de sine la aceste cuvinte, al cãror înþeles
el îl pricepea în parte; cãci el auzise pe Ioan Botezãtorul predicând
pocãinþa ºi botezul, cum ºi apropiata venire a Aceluia, care avea sã
boteze cu Spirit Sfânt. Nicodim simþise de mult cã Iudeilor le lipsea
viaþa spiritualã ºi în mare parte motivaþia pentru practicile lor religioase,
ºi se aºteptase la o schimbare în aceste lucruri la timpul apariþiei lui
Mesia. Totuºi el nãdãjduia într-un Salvator, care avea sã ridice în
Ierusalim un tron lumesc, sã punã naþiunea iudaicã sub stindardul Sãu
ºi sã supunã împãrãþia romanã prin puterea armelor.
Acest demnitar învãþat era un fariseu strict ºi se mândrise cu faptele
sale cele bune ºi cu marea sa evlavie. El considera umblarea Sa zilnicã,
desãvârºitã înaintea lui Dumnezeu ºi a fost neliniºtit auzind pe Isus
vorbind despre o împãrãþie, aºa de curatã, încât el nu putea s-o
recunoascã în starea sa actualã. El a fost cuprins de îngrijorare, ºi totuºi
aplicarea cuvintelor lui Isus la cazul sãu personal îi produse neplãcere,
ºi rãspunse, ca ºi când el le-ar fi înþeles într-un sens literar: “Cum se
poate naºte un om bãtrân?”
Isus repetã cu accentuare solemnã: “Adevãrat, adevãrat îþi spun, cã,
dacã nu se naºte cineva din apã ºi din Duh, nu poate sã intre în Împãrãþia
lui Dumnezeu.” Cuvintele lui Isus nu mai puteau rãmâne neînþelese.
Ascultãtorul Sãu îºi dãdu acum bine seama, cã El se referea la botezul
cu apã ºi la harul lui Dumnezeu. Puterea Spiritului Sfânt preschimbã
întreg omul, ºi aceastã schimbare înseamnã naºtere din nou.
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Mulþi iudei recunoscuserã pe Ioan ca profet al lui Dumnezeu ºi
primiserã de la El botezul pocãinþei; între timp el arãta însã mereu, cã
lucrarea ºi trimiterea sa consta în aceea, de a pregãti calea pentru Hristos;
cã aceasta este cea mai mare luminã ºi cã Hristos va aduce la îndeplinire
lucrarea începutã de el. Nicodim meditase la aceste cuvinte ºi era acum
convins cã se aflã în faþa celui vestit de Ioan.
Isus continuã zicând: “Ce este nãscut din carne, este carne, ºi ce
este nãscut din Duh, este duh. Nu te mira cã þi-am zis: ‘Trebuie sã vã
naºteþi din nou. Vântul suflã încotro vrea, ºi-i auzi vuietul; dar nu ºtii
de unde vine, nici încotro merge. Tot aºa este cu oricine este nãscut din
Duhul.’” Aici Isus cautã sã facã pe Nicodim sã înþeleagã necesitatea
înrâuririi Spiritului lui Dumnezeu asupra inimii omeneºti, prin care
aceasta trebuie curãþitã, înainte de a fi posibilã dezvoltarea unui caracter
loial ºi temãtor de Dumnezeu. “Cãci din inimã ies gândurile rele,
omorurile, adulterul, desfrânarea, furturile, mãrturiile mincinoase,
defãimãrile.” Când acest izvor al inimii va fi curãþit, atunci tot ce va
curge din el va fi nou.
Aceastã nouã naºtere pãrea a fi plinã de mister pentru Nicodim. El
întrebã: “Cum se poate face aºa ceva?” Isus i-a spus lui Nicodim sã nu
se mire ºi s-a folosit de vânt pentru a lãmuri cuvintele Sale. Vântul se
aude prin ramurile pomilor ºi prin freamãtul frunzelor, ºi totuºi el este
nevãzut ochilor, ºi nimeni nu ºtie, de unde vine el ºi unde se duce. La
fel se petrec lucrurile ºi cu experienþa oricãrui om nãscut din Spirit.
Spiritul este puterea nevãzutã, prin care Dumnezeu produce rezultate
vãzute. Influenþa sa este puternicã, ºi guverneazã acþiunile omeneºti.
Când acesta este curãþit de tot rãul, el devine o putere conducãtoare
spre bine. Punând stãpânire Spiritul reînnoitor al lui Dumnezeu asupra
lui, aduce o schimbare desãvârºitã a vieþii; cugetele nelegiuite sunt
izgonite, faptele rele sunt lãsate, ºi iubirea, pacea ºi umilinþa iau locul
urii, al invidiei ºi al spiritului de ceartã. Acea putere pe care nici un
ochi omenesc n-o poate vedea, a creat o fiinþã nouã dupã chipul lui
Dumnezeu.
Necesitatea renaºterii a fost prezentatã înaintea ochilor lui Nicodim
cu mai puþinã insistenþã, ca modul împlinirii ei. Isus l-a mustrat
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întrebându-l cum se poate ca sã fie neºtiutor asupra acestor lucruri, el
care este maestru ºi învãþãtor în Israel ºi tâlcuitor al profeþiilor. A citit
în zadar acele Scripturi sfinte, dacã n-a învãþat din ele, cã inima trebuie
mai întâi sã fie curãþitã prin Spiritul lui Dumnezeu de mânjitura ei
naturalã, înainte de a fi pregãtitã pentru Împãrãþia cerurilor. Aici Hristos
nu Se referã la învierea corpului din mormânt, când o naþiune va fi
nãscutã într-o zi, ci El vorbea cu privire la activitatea lãuntricã a harului
asupra inimii nerenãscute încã.
El sãvârºise tocmai curãþirea templului, ºi gonise din halele cele
sfinte pe acei care Îl înjosiserã fãcându-l un loc de negustorie ºi
cãmãtãrie. Nici unul dintre acei, care au fugit în acea zi din prezenþa lui
Isus, nu a fost pregãtit prin harul lui Dumnezeu, ca sã fie în legãturã cu
sfânta slujbã a lui Dumnezeu. În orice caz existau printre farisei bãrbaþi
respectuoºi, care deplângeau cu toatã inima relele care duceau pe
poporul iudeu la pieire ºi profanau serviciul divin. Ei recunoºteau de
asemenea prescripþiile ºi slujba formelor goale ºi nefolositoare în locul
adevãratei sfinþiri, totuºi erau neputincioºi a pune stavilã acestor rele
care luau proporþii.
Isus începuse aceastã lucrare, atacând spiritul de zgârcenie ºi egoism al iudeilor, ºi arãtându-le, cã deºi ei se considerau ca ºi copii ai lui
Avraam, totuºi nu voiau sã urmeze exemplul sãu. În realitate ei se
sârguiau dupã o înfãþiºare a temerii de Dumnezeu, în timp ce sfinþenia
lãuntricã adevãratã o neglijau. Ei erau zeloºi numai pentru litera legii,
în timp ce spiritul ei îl violau zilnic. Legea interzicea ura ºi furtul, ºi
totuºi Hristos declarã, cã iudeii fãcuserã casa Tatãlui Sãu o peºterã de
tâlhari. Ceea ce trebuia poporului mai presus de toate, era o naºtere
nouã spiritualã, o lepãdare a pãcatelor care îl necurãþea, ºi o reînnoire
a adevãratei înþelepciuni ºi a sfinþeniei curate.
Aceastã curãþire a templului lãmureºte lucrarea care trebuie sã aibã
loc în fiecare, care doreºte sã devinã pãrtaº vieþii veºnice. Isus desfãºurã
cu rãbdare planul de mântuire lui Nicodim, arãtându-i, cum Spiritul
Sfânt umple inima fiecãrui om nãscut din Spirit cu o putere
transformatoare. La fel ca ºi vântul care deºi este nevãzut, totuºi efectele
sale se pot cunoaºte - aºa se întâmplã ºi cu botezul Spiritului lui
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Dumnezeu asupra inimii, descoperindu-se în orice faptã a aceluia, care
simte puterea Sa salvatoare.
Spiritul Sfânt lãmureºte, cum Isus în milostivirea Sa ridicã povara
de pe sufletul apãsat, ºi-l face fericit prin liberarea din sclavie. Bucuria
vine în locul întristãrii, ºi faþa reflectã lumina cereascã. ªi totuºi, nimeni
nu vede mâna care ridicã povara, nici lumina, care îºi aruncã razele
sale din curtea cereascã a lui Dumnezeu. Binecuvântarea vine când
sufletul se predã prin credinþã Domnului în totul. Aceastã tainã întrece
cunoºtinþa omeneascã; cu toate acestea, acela care trece de la moarte la
viaþã simte în inima sa, cã aceasta este un adevãr sfânt.
Pocãinþa sufletului prin credinþa în Hristos n-a fost priceputã de
Nicodim decât în mod nelãmurit, deoarece el fusese deprins a privi
formalismul ºi respectarea cu stricteþe a ceremoniilor ca adevãrata
religie. Marele Învãþãtor declarã, cã trimiterea Sa pe pãmânt nu consta
în aceea, de a întemeia o împãrãþie pãmânteascã cu pompã ºi mãrire
lumeascã, ci sã restabileascã Împãrãþia pãcii ºi a iubirii, ºi sã conducã
pe oameni la Tatãl ceresc prin lucrarea de mijlocire a Fiului lui
Dumnezeu.
Nicodim a fost foarte încurcat. Isus i-a zis: “Dacã v-am vorbit despre
lucrurile pãmânteºti ºi nu credeþi, cum veþi crede când vã voi vorbi
despre lucrurile cereºti?” Dacã Nicodim nu înþelegea învãþãturile Sale
cu privire la efectul harului asupra inimii omeneºti, aºa cum el este
explicat prin exemplul vântului, cum avea sã fie el în stare sã înþeleagã
caracterul Împãrãþiei Sale Cereºti ºi glorioase? Incapabil a înþelege
natura lucrãrii lui Hristos de pe pãmânt, fireºte cã nici lucrarea Lui din
cer nu o putea înþelege, Isus atrase atenþia lui Nicodim asupra profeþiilor
lui David ºi ale lui Ezechiel: “ªi le voi da o inimã neîmpãrþitã”, “Le voi
da o altã inimã, ºi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor
inima de piatrã, ºi le voi da o inimã de carne, ca sã urmeze poruncile
Mele, sã pãzeascã ºi sã împlineascã legile Mele; ºi ei vor fi poporul
Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.” “ªi când vor veni în ea, vor scoate
de acolo toþi idolii ºi toate urâciunile.” Ezec. 11:19-20, 18. “De aceea
vã voi judeca pe fiecare dupã cãile lui, casã a lui Israel, zice Domnul,
Dumnezeu. Întoarceþi-vã ºi abateþi-vã de la toate fãrãdelegile voastre,
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pentru ca sã nu vã ducã nelegiuirea la pieire. Lepãdaþi de la voi toate
fãrãdelegile, prin care aþi pãcãtuit, faceþi-vã rost de o inimã nouã ºi un
duh nou.” Ezec. 18:30-31.
“Zideºte în mine o inimã curatã Dumnezeule, pune în mine un duh
nou ºi statornic! Nu mã lepãda de la Faþa Ta, ºi nu lua de la mine Duhul
Tãu cel Sfânt. Dã-mi iarãºi bucuria mântuirii Tale, ºi sprijineºte-mã cu
un duh de bunãvoinþã! Atunci voi învãþa cãile Tale pe cei ce le calcã, ºi
pãcãtoºii se vor întoarce la Tine.” Ps. 51:10-13. “Vã voi da o inimã
nouã, ºi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima
de piatrã, ºi vã voi da o inimã de carne.” Ezec. 36:26.
Învãþatul Nicodim citise mai înainte aceste profeþii, dar nu le
înþelesese cum trebuie; acum însã i-a fost descoperitã adevãrata
însemnãtate a lor, ºi el recunoscu, cã chiar un om cu o umblare dreaptã
în viaþã are nevoie de a fi renãscut prin Isus Hristos, ca singura
posibilitate prin care el poate sã-ºi procure salvare ºi sã devinã pãrtaº
la Împãrãþia cereascã. Isus declara într-un mod precis, cã Împãrãþia, pe
care El venise s-o întemeieze, nu poate fi recunoscutã decât de acei,
care vor fi renãscuþi. Chiar cea mai strictã respectare a legii nu dã nici
unui om dreptul, de a intra în împãrãþia cerurilor.
Trebuie sã aibã loc mai întâi o naºtere din nou, ºi o zidire a unui
spirit nou, prin înrâurirea Spiritului lui Dumnezeu, care sã sfinþeascã
umblarea în viaþã ºi sã înnobileze caracterul. Numai aceastã legãturã
cu Dumnezeu dã omului posibilitatea de a intra în Împãrãþia glorioasã
a cerurilor. Nici-o invenþie omeneascã nu va fi vreodatã în stare a gãsi
un remediu propriu pentru sufletul sãu pãcãtos. Numai prin pocãinþã ºi
umilinþã ºi prin respectarea prescripþiilor dumnezeieºti, poate urma
lucrarea harului. Viciul este atât de urâcios înaintea lui Dumnezeu, pe
care pãcãtosul L-a insultat ºi L-a întristat atât de mult, încât o pocãinþã,
care sã fie de o mãrime corespunzãtoare cu pãcatul, produce adesea un
chin spiritual greu de suportat.
Nimic altceva nu deschide omului Împãrãþia lui Dumnezeu decât
desãvârºita primire ºi practicarea activã a adevãrului dumnezeiesc.
Numai o inimã curatã ºi umilitã, care este plinã de ascultare ºi de
statornicie în credinþã ºi care stãruie în serviciul Celui Prea Înalt, poate
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intra acolo. Mai departe Isus declarã: “ªi, dupã cum a înãlþat Moise ºarpele
în pustie, tot aºa trebuie sã fie înãlþat ºi Fiul omului, pentru ca oricine
crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã.” Ioan 3:14. ªarpele a fost
înãlþat în pustie pe o prãjinã înaintea poporului, pentru ca toþi cei ce au
fost muºcaþi de ºerpi înfocaþi, sã priveascã la ºarpele de aramã - un simbol
al lui Hristos - ºi sã poatã fi vindecaþi. Totuºi ei trebuiau sã priveascã
înainte în credinþã, altfel ºi aceasta ar fi fost fãrã efect. Întocmai la fel
trebuie sã priveascã oamenii la Fiul Omului ca Mântuitor al lor. Omul a
fost despãrþit de Dumnezeu prin pãcat. Hristos a venit pe pãmânt cu
dumnezeirea Sa - care fusese acoperitã prin natura Sa omeneascã - pentru
a salva pe oameni din starea lor pierdutã. Caracterul omenesc stricat de
la naturã trebuie a fi transformat, înainte de a putea armoniza cu sfinþenia
ºi curãþia din Împãrãþia cea veºnicã a lui Dumnezeu. Aceastã transformare
este renaºterea necesarã.
Când un om va intra prin credinþã în posesia iubirii sfinte a lui
Dumnezeu, atunci devine prin Isus Hristos o creaturã nouã. Lumea va fi
biruitã, natura omeneascã subjugatã, iar Satan va fi înfrânt. În aceastã
convorbire cu Nicodim, Isus desfãºurã în faþa nobilului fariseu, întregul
plan de mântuire ºi misiunea Sa în aceastã lume. În nici una din predicile
Sale de mai târziu nu a explicat Mântuitorul, într-un mod atât de lãmurit,
lucrarea din inima omeneascã - în diferitele ei stadii - necesarã pentru
dobândirea Împãrãþiei Cerurilor. El i-a arãtat cã mântuirea omului se
sprijinã pe iubirea Tatãlui, care L-a fãcut sã dea pe Fiul Sãu morþii, pentru
a salva pe oameni.
Isus ºtia în ce fel de teren semãna El sãmânþa adevãrului. Timp de trei
ani de zile nu au fost vãzute multe roade la Nicodim. El nu a fost niciodatã
un vrãjmaº al lui Hristos, totuºi el nu-L mãrturisi pe faþã. El cântãrea
bine cuvintele auzite cu propria sa scrupulozitate, ºi urmãrea opera vieþii
lui Hristos cu cel mai mare interes. Învierea lui Lazãr din morþi deveni în
ochii învãþatului Iudeu o dovadã pozitivã despre trimiterea Sa
dumnezeiascã.
Odatã, când marele sfat se consfãtuia spre a gãsi calea cea mai eficace
pentru osândirea ºi uciderea lui Isus, el invoca cu un glas poruncitor
urmãtoarea apãrare: “‘Legea noastrã osândeºte ea pe un om înainte ca
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sã-l asculte ºi sã ºtie ce face?’ Drept rãspuns, ei i-au zis: ‘ªi tu eºti din
Galilea? Cerceteazã bine, ºi vei vedea cã din Galilea nu s-a ridicat nici
un proroc’.” Ioan 7:51-52. Totuºi adunarea se dizolva cãci ei nu erau în
stare a hotãrî în unanimitate osândirea lui Isus.
Iudeii aveau bãnuiala cã atât pe Iosif, cât ºi pe Nicodim ar fi în bunã
înþelegere cu Învãþãtorul din Galilea, ºi de aceea aceºti bãrbaþi n-au mai
fost invitaþi, când adunarea (marele sfat) dãdu osânda definitivã asupra
lui Isus. Dar cuvintele rostite noaptea în singurãtatea munþilor cãtre un
om singur n-au fost pierdute. Când Nicodim vãzu pe Isus pe cruce,
spânzurat ca un fãcãtor de rele între cer ºi pãmânt ºi care totuºi Se ruga
pentru omorâtorii Sãi; când el fu martor ocular al acelui ceas înfricoºat
de zguduire a firmamentului, când soarele fu întunecat, pãmântul se
cutremurã, stâncile se despicarã ºi catapeteasma din templu se rupse în
douã de sus pânã jos - în acel ceas el îºi aminti de cuvintele solemne de
pe munte: “ªi dupã cum a înãlþat Moise ºarpele în pustie, tot aºa trebuie
sã fie înãlþat ºi Fiul Omului.”
Atunci solzii cãzurã de pe ochii lui, iar credinþa luã locul îndoielii ºi
al nesiguranþei. Raze de luminã se înãlþarã din convorbirea sa secretã de
pe munte, ºi luminarã crucea Salvatorului. În acest timp de descurajare
ºi de primejdie, când inimile ucenicilor furã umplute de îndoialã ºi de
spaimã, Iosif din Arimatea, un ucenic în secret al lui Isus, merse pe faþã
la Pilat ºi primi corpul Domnului, în timp ce Nicodim cumpãrã ºi aduse
smirnã ºi aloe ca la o sutã de litri. Aceºti doi bãrbaþi sãvârºitã cu propriile
lor mâini ultimele datini sfinte ºi puserã corpul Salvatorului în mormântul
în care nimeni nu fusese pus pânã aici. Aceºti bãrbaþi cu demnitate ai
Iudeilor plânserã împreunã asupra sfântului chip mort al lui Isus.
În timp ce ucenicii erau împrãºtiaþi ºi descurajaþi, Nicodim se ridicã
cu zel ºi cu curaj (pentru a onora pe Mântuitorul în moartea Sa). El era
bogat ºi îºi întrebuinþã averea pentru sprijinirea comunitãþii lui Hristos la
întemeierea sa, pe care iudeii credeau cã au nimicit-o odatã cu moartea
Întemeietorului ei. El care fusese atât de prevãzãtor ºi îndoielnic, deveni
în acest timp de primejdie tare ca o stâncã, îmbãrbãtând credinþa
zdruncinatã a urmaºilor lui Hristos ºi pregãtind mijloacele pentru a
duce sfânta lucrare mai departe. El fu batjocorit acum de cei care îl
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respectaserã mai înainte, fu prigonit ºi suspectat; el pierdu bunurile
acestei lumi, ºi totuºi nu se clãtinã în credinþa, care îºi avea originea în
acea convorbire secretã din timpul nopþii, cu tânãrul din Galilea.
Nicodim povesti lui Ioan istoria acelei întâlniri, ºi condeiul inspirat
al ucenicului favorit o scrise (în evanghelie) ca învãþãturã pentru
milioane de suflete. Acele mari adevãruri exprimate aici, au aceeaºi
însemnãtate ºi pentru noi astãzi, ca ºi în acea noapte solemnã, când
marele ºi puternicul conducãtor al iudeilor, cãutã sã afle calea vieþii de
la simplul Teslar din Nazaret în munþii singuratici.
“Domnul a aflat cã fariseii au auzit cã El face ºi boteazã mai mulþi
ucenici decât Ioan. Însã Isus nu boteza El Însuºi, ci ucenicii Lui. Atunci
a pãrãsit Iudea, ºi S-a întors în Galilea.” Ioan 4:1-3.
Deoarece ucenicii lui Isus nu se serveau la sãvârºirea botezului de
aceleaºi cuvinte ca ºi Ioan Botezãtorul, furã trezite între iudei prejudecãþi.
Ioan botezã spre pocãinþã, ucenicii lui Isus din contrã botezau pe
mãrturisirea credinþei în numele Tatãlui, al Fiului ºi al Sfântului Spirit.
Învãþãturile lui Ioan erau în deplinã armonie cu ale lui Isus, cu toate
acestea ucenicii celui dintâi devenirã geloºi de teamã, cã influenþa sa va
scãdea poate. Între ei ºi între ucenicii lui Isus se ridicã o discuþie cu
privire la alegerea expresiilor potrivite la sãvârºirea botezului ºi în cele
din urmã ºi cu privire la dreptul celor din urmã de a boteza.
Ucenicii lui Ioan venirã la El cu plângerea urmãtoare, zicând:
“Învãþãtorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan, ºi despre care ai
mãrturisit tu, iatã cã boteazã ºi toþi oamenii se duc la El.” Ioan 3:26. Ioan
poseda slãbiciunile deosebite ale naturii omeneºti. În aceastã chestiune
el fu supus la o grea încercare. Influenþa sa ca profet al lui Dumnezeu
fusese mai mare decât a oricãrui alt om dinainte de timpul când Isus îºi
începu misiunea Sa de Învãþãtor. Dar renumele noului Învãþãtor atrase
atenþie întregii lumi asupra Sa, ºi urmarea la aceasta fu, cã simpatia
poporului pentru Ioan dispãru cu timpul. Ucenicii sãi îi fãcurã o descriere
realã a chestiunii: Isus botezã ºi tot poporul alerga la El.
Ioan se afla într-o situaþie primejdioasã; dacã el ar fi îndreptãþit
gelozia ucenicilor sãi prin vreun cuvânt oarecare de milã sau de
compãtimire la murmurele lor, atunci ar fi provocat o dezbinare serioasã.
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Dar sentimentul nobil ºi dezinteresat al profetului iese în evidenþã din
rãspunsul, pe care el îl dã urmaºilor sãi:
“Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer. Voi înºivã îmi sunteþi
martori cã am zis: ‘Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are
mireasã, este mire; dar prietenul mirelui, care stã ºi-l ascultã se bucurã foarte
mult când aude glasul mirelui: ºi aceastã bucurie care este a mea este deplinã.
Trebuie ca El sã creascã, iar eu sã mã micºorez.” Ioan 3:27-30.
Dacã Ioan ar fi exprimat o decepþie sau o întristare pentru faptul cã
Isus l-a întrecut, dacã ar fi îngãduit sã se trezeascã compãtimire în favoarea
sa, când a observat cã influenþa sa asupra poporului a scãzut: dacã în
aceastã orã de ispitã ar fi pierdut din vedere pentru un moment scopul
misiunii sale, atunci rezultatul pentru întemeierea bisericii creºtine ar fi
fost fatal. Sãmânþa dezbinãrii s-ar fi semãnat ºi dezordinea ar fi urmat
aºa încât cauza lui Dumnezeu ar fi lâncezit din lipsã de lucrãtori potriviþi.
Dar Ioan luã poziþie pentru apãrarea lui Isus, cu riscul de a pierde
toate avantejele personale, mãrturisind pe faþã despre puterea superioarã
a Aceluia, ca Cel Fãgãduit al lui Israel, a Cãrui cale el venise sã o
pregãteascã. El fãcu cauza lui Isus cauza sa proprie ºi declarã, cã cea mai
mare bucurie a sa consta în prosperarea acestei cauze. ªi apoi, ridicânduse deasupra tuturor consideraþiilor lumeºti dãdu mãrturia sa plinã de
însemnãtate - aproape un ecou la ceea ce Isus a zis lui Nicodim la acea
convorbire secretã cu El.
“Cel ce vine din cer, este mai presus de toþi; cel ce este de pe pãmânt,
este pãmântesc, ºi vorbeºte ca de pe pãmânt. Cel ce vine din cer este mai
presus de toþi. El mãrturiseºte ceea ce a vãzut ºi a auzit, ºi totuºi nimeni
nu primeºte mãrturia Lui. Cine primeºte mãrturia Lui, adevereºte prin
aceasta cã Dumnezeu spune adevãrul. Cãci Acela, pe care L-a trimis
Dumnezeu, vorbeºte cuvintele lui Dumnezeu, pentru cã Dumnezeu nu-I
dã Duhul cu mãsurã. Tatãl iubeºte pe Fiul, ºi a dat toate lucrurile în mâna
Lui. Cine crede în Fiul, are viaþã veºnicã; dar cine nu crede în Fiul, nu va
vedea viaþa, ci mânia lui Dumnezeu rãmâne peste el.” Ioan 3:31-36.
Ce predicã era aceasta pentru farisei ºi cum trebuia sã pregãteascã
ea calea pentru lucrarea lui Hristos! Acelaºi spirit, care lucra în Isus,
stãpânea ºi sufletul lui Ioan Botezãtorul. Mãrturia lor era îndeacord
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una cu alta; viaþa la amândoi era devotatã aceleiaºi lucrãri de reformã.
Profetul îndreptã atenþia oamenilor la Isus ca la Soarele Dreptãþii, care
rãsãrea cu splendoare ºi care avea sã întunece în curând propria sa luminã,
aºa încât va apare slabã ºi înceþoºatã faþã de mãreþia unei lumi mai mari.
Prin bucuria sa dezinteresatã pentru succesul activitãþii lui Hristos, Ioan a
arãtat lumii chipul cel mai fidel de nobleþe, care a putut fi oferit vreodatã
de oamenii muritori. Aceasta conþine o învãþãturã de supunere ºi jertfire de
sine pentru acei, pe care Dumnezeu i-a pus în posturi cu rãspunderi. Ea îi
învaþã sã nu-ºi asume niciodatã vreo cinste nemeritatã, ºi nici sã defãimeze
cauza lui Dumnezeu prin spiritul geloziei. Creºtinul adevãrat trebuie sã
apere ce este drept, chiar cu riscul oricãrei consideraþii personale.
Vestea despre succesul lui Isus, pe care o primise Ioan, ajunse ºi pânã
la Ierusalim ºi aþâþã gelozie, invidie ºi urã contra Lui. Isus cunoºtea inimile
împietrite ºi sufletele întunecate ale fariseilor ºi ºtia cã ei nu vor da înapoi
de la nici-o ostenealã, pentru a provoca o despãrþire între ucenicii Sãi ºi
cei ai lui Ioan, care avea sã aducã lucrãrii o mare vãtãmare, de aceea El
încetã liniºtit de a mai boteza ºi Se retrase înapoi în Galilea. El ºtia cã se
pregãtea furtuna, care avea sã smulgã dintre cei vii pe cel mai nobil
dintre profeþii, pe care Dumnezeu i-a trimis lumii vreodatã. El dorea ca
în lucrarea care îi stã în faþã, sã evite orice deosebire de sentimente, ºi
pãrãsi pentru câtva timp aceastã împrejurime, spre a aplana prin aceasta
orice aþâþare care ar fi fost fatalã pentru cauza lui Dumnezeu.
În aceasta se aflã pentru urmaºii lui Hristos o învãþãturã, ca ei sã ia
orice mãsurã posibilã de prevedere, când este vorba de a evita dezbinarea;
cãci la orice despãrþire egoistã, care provine din lupte de cuvinte ºi din
deosebiri nenorocite în comunitate, se pierd suflete, care altfel ar fi putut
sã fie câºtigate pentru împãrãþia Cerurilor. Ori de câte ori are loc vreo
crizã religioasã, bãrbaþii care se aflã în fruntea comunitãþii, care
mãrturisesc a fi unelte ale lui Dumnezeu, trebuie sã urmeze exemplul
marelui Maestru ºi pe acela al nobilului profet Ioan. Ei trebuie sã intervinã
împreunã în mod hotãrât pentru apãrarea adevãrului, cãutând în acelaºi
timp a evita cu grijã orice discordii care aduc vãtãmare.
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Î

n cãlãtoria Sa cãtre Galilea, a fost necesar ca Isus sã treacã

prin Samaria. El a folosit aceastã ocazie pentru a învãþa poporul,
mergând pe jos din loc în loc. Mântuitorul obosise ºi S-a aºezat
lângã fântâna lui Iacob, spre a se odihni, în timp ce ucenicii erau duºi
în oraº, ca sã cumpere alimente pentru ei înºiºi ºi pentru Maestrul lor.
Pe când El ºedea singur acolo a venit o femeie din Samaria, care pãrea
a nu-L observa. Dar Isus o observã totuºi numaidecât, ºi dupã ce ea
scoase apã, El o rugã sã-I dea sã bea. Femeia samariteancã rãmase uimitã
la aceastã cerinþã din partea unui Iudeu, ºi zise: “‘Cum, Tu, Iudeu, ceri sã
bei de la mine, femeie Samariteancã?’ Iudeii, în adevãr, n-au legãturi cu
Samaritenii. Drept rãspuns Isus i-a zis: ‘Dacã ai fi cunoscut tu darul lui
Dumnezeu, ºi Cine este Cel ce-þi zice: ‘Dã-Mi sã beau! Tu singur ai fi
cerut sã bei, ºi El þi-ar fi dat apã vie.’” Ioan 4:9-10. Cu aceste cuvinte, El
indicã la harul dumnezeiesc, pe care numai El îl poate da, ºi care asemenea unei ape de viaþã - curãþã sufletul, îl învioreazã ºi-l întãreºte.
Puterea de pricepere a femeii nu recunoscu însã însemnãtatea
cuvintelor lui Hristos; ea gândea, cã El vorbea despre puþul care sta în
faþa lor ºi de aceea rãspunse: “‘Doamne’, I-a zis femeia, ‘n-ai cu ce sã
scoþi apã, ºi fântâna este adâncã; de unde ai putea sã ai dar aceastã apã
vie? Eºti Tu oare mai mare decât pãrintele nostru Iacov, care ne-a dat
fântâna aceasta, ºi a bãut din ea el însuºi ºi feciorii lui ºi vitele lui?” Ea
nu vedea în el decât un simplu cãlãtor obosit ºi însetat, ºi ea comparã
pe acest strãin modest în spirit cu marele ºi vrednicul de cinste Iacov.
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Isus nu dãdu femeii numaidecât informaþii cu privire la persoana Sa
proprie, ci zise cu o seriozitate solemnã: “‘Oricui bea din apa aceasta, îi
va fi iarãºi sete. Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac
nu-i va fi sete; ba încã apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el
într-un izvor cu apã, care va þâºni în viaþa veºnicã.”
Femeia Îl privi cu o atenþie uimitoare; El trezise interesul ei ºi-i
insuflase respect. Ea recunoscu acum, cã Isus nu Se referea la apa fântânii
lui Iacob, cãci din aceasta ea se folosea continuu, ºi totuºi înseta încã
mereu. Cu o credinþã vrednicã de remarcat, ea Îl rugã, sã-i dea apa, pe
care El i-o promisese, aºa încât ea sã nu mai aibã nevoie sã mai înseteze.
Nu era în intenþia lui Isus de a zice, cã o simplã bãuturã din apa vieþii va
satisface pentru totdeauna pe primitor, ci cã oricine este unit cu Hristos,
va avea în sufletul sãu un izvor viu, din care sã poatã scoate destulã
întãrire ºi har pentru toate circumstanþele vieþii. Din el ies cuvinte ºi
fapte de onestitate, care învioreazã atât inima altora, precum ºi sufletul
din care ele curg. Isus Hristos, Izvorul care niciodatã nu seacã, dã
seninãtate vieþii ºi lumineazã cãrarea tuturor, care vin la El pentru ajutor.
Iubirea lui Dumnezeu, ºi speranþa satisfãcãtoare a cerului rodeºte în fapte
bune spre viaþa veºnicã.
Isus schimbã deodatã tema discuþiei ºi o rugã sã aducã ºi pe bãrbatul
ei. Femeia mãrturisi pe faþã cã nu are bãrbat. Ocazia doritã pentru Isus
sosise acum, când El o putea convinge, cã în puterea Sa stã de a citi
istoria vieþii ei, deºi ea I se înfãþiºase ca necunoscutã. El îi zise: “Bine ai
zis cã nu ai bãrbat. Pentru cã cinci bãrbaþi ai avut; ºi acela, pe care-l ai
acum, nu-þi este bãrbat. Aici ai spus adevãrul.”
Isus urmãrea un îndoit scop: mai întâi, El voia s-o facã atentã la
pãcãtoºenia vieþii ei ºi apoi sã-i dovedeascã, cã un ochi atotpãtrunzãtor
în gândurile inimii a citit secretele vieþii ei. Deºi femeia nu-ºi da încã
seama pe deplin de felul ei pãcãtos de vieþuire, ea a fost uimitã foarte
tare de faptul cã acest strãin poseda o astfel de cunoºtinþã. Pãtrunsã de un
mare respect sfânt, ea zise: “Doamne, ... vãd cã eºti proroc.” Sentimentele
ei personale au fost date acum la o parte, fiind cuprinsã de dorinþa fierbinte,
de a primi învãþãtura cu privire la chestiuni religioase. Dar ea continuã:
“Pãrinþii noºtri s-au închinat pe muntele acesta; ºi voi ziceþi cã în Ierusalim
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este locul unde trebuie sã se închine oamenii”.
Tocmai în faþa ochilor lor se afla muntele Garizim, al cãrui templu
fusese distrus pânã la altar. Iudeii ºi Samaritenii erau de multã vreme în
ceartã, cu privire la adevãratul loc de închinare. Poporul samaritean fãcuse
odatã parte din Israel, dar din cauza cãlcãrii poruncilor dumnezeieºti,
Domnul fãcu ca un popor pãgân sã-i subjuge, ºi sã trãiascã la un loc cu
închinãtorii la idoli timp de multe generaþii, aºa încât religia lor pierdu
mult din curãþia ei originalã. Deºi ei mãrturiseau încã mereu pe adevãratul
Dumnezeu, totuºi ºi-L înfãþiºau prin chipuri fãcute din lemne ºi paie, în
faþa cãrora se închinau pânã la pãmânt.
Când templul din Ierusalim a fost zidit iarãºi, samaritenii doreau sã
ajute iudeilor la clãdirea acestuia. Dar aceastã dorinþã le-a fost refuzatã,
ºi din cauza aceasta s-a nãscut o vrãjmãºie înverºunatã între cele douã
popoare, care duse acolo, ca samaritenii sã-ºi ridice templul lor propriu
pe muntele Garizim, în care ei îºi întocmirã serviciul lor divin potrivit
ceremoniilor, pe care Dumnezeu le dãduse lui Moise, dar legarã cu aceasta
ºi câteva obiceiuri idolatre. Samaritenii furã loviþi mai târziu de mari
nenorociri; templul lor fu distrus de vrãjmaºi ºi ei înºiºi pãreau a sta sub
blestemul lui Dumnezeu.
Ei reuºirã sã recunoascã, cã Dumnezeu îi pedepsea pentru apostazia
lor. De aceea au fãgãduit sã se îndrepte, ºi au cerut învãþãtori de la iudei,
spre a fi instruiþi de aceºtia în adevãrata religie. Prin învãþãtura pe care
au primit-o astfel, vederile lor cu privire la Dumnezeu ºi la poruncile
Sale au fost lãmurite, ºi serviciul lor a devenit din ce în ce mai asemãnãtor
cu al iudeilor. Pânã la un anumit grad ei mai aduceau omagii ºi idolatriei,
ºi de aceea nu s-a putut stabili o armonie desãvârºitã între ei ºi iudei.
Samaritenii nu voiau sã aprobe, cã templul din Ierusalim ar fi adevãratul
loc de a aduce lui Dumnezeu închinare.
Isus a rãspuns femeii, spunându-i cã va veni timpul, când ei se vor
închina Tatãlui, nu pe acest munte ºi nici la Ierusalim. Apoi El adãugã:
“Voi vã închinaþi la ce nu cunoaºteþi; noi ne închinãm la ce cunoaºtem,
cãci Mântuirea vine de la Iudei. Dar vine ceasul, ºi acum a ºi venit, când
închinãtorii adevãraþi se vor închina Tatãlui în duh ºi în adevãr; fiindcã
astfel de închinãtori doreºte ºi Tatãl. Dumnezeu este Duh; ºi cine se
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închinã Lui, trebuie sã I se închine în duh ºi în adevãr.” Ioan 4:22-24.
Prin aceasta a fost declarat cu precizie, cã felul iudaic de închinare
cãtre Dumnezeu merita întâietate peste al tuturor celorlalte naþiuni. Isus
a fãcut aluzie ºi la închinarea la chipurile idolilor din partea Samaritenilor.
Deºi acele chipuri erau fãcute ca sã aminteascã numai de viul Dumnezeu,
de Stãpânul Universului, poporul a fost totuºi amãgit sã se închine acestor
idoli fãrã viaþã.
Isus confirmã pãrerile iudaice despre Dumnezeu ºi stãpânirea Sa ca
temelie a vechiului legãmânt. Dar în acelaºi timp El descoperi femeii
adevãruri mari ºi importante. El declarã cã timpul a sosit, când adevãraþii
închinãtori nu vor mai avea nevoie sã mai caute nici un munte ºi nici un
templu sfânt pentru închinare, ci se vor închina Tatãlui în spirit ºi adevãr.
Religia nu avea sã se mulþumeascã cu forme exterioare ºi ceremonii, ci
îºi va avea reºedinþa în inimã, va lãmuri umblarea vieþii ºi va îndruma la
fapte bune.
Cuvintele adevãrului care curgeau de pe buzele Învãþãtorului
dumnezeiesc, au fãcut o adâncã impresie asupra inimilor ascultãtorilor.
Niciodatã mai înainte nu auzise ea astfel de cuvinte, nici de la preoþi ºi
nici de la propriul ei popor. Învãþãturile pline de însemnãtate ale acestui
Strãin îi cãlãuzirã în spirit mintea la profeþiile despre Mesia cel Fãgãduit;
cãci atât samaritenii, cât ºi iudeii aºteptau apariþia acestuia. “ ‘ªtiu’ i-a
zis femeia, ‘cã are sã vinã Mesia (cãruia I se zise Hristos); când va veni
El are sã ne spunã toate lucrurile.’ Isus i-a zis: ‘Eu, Cel care vorbeºte cu
tine, sunt Acela’.” O binecuvântatã femeie! În timpul convorbirii ea
presimþea prezenþa lui Dumnezeu; dar acum ea mãrturiseºte cu bucurie
pe Domnul ei. Ea nu ceru vreo minune de la El, dupã cum cereau Iudeii,
spre a-ªi dovedi dumnezeirea Sa, ci primi în credinþã declaraþiile Sale,
încrezându-se pe deplin în cuvintele Sale ºi nu puse la îndoialã influenþa
sfântã a acestora.
Ucenicii care se înapoiarã de la cumpãrãturi furã uimiþi când Îl gãsi
pe Maestrul lor discutând cu Samariteanca, dar nu Îl întrebarã pe Isus
despre motivul discuþiei Lui cu ea. Femeia lãsã ulciorul ei acolo, ºi uitând
în totul scopul venirii ei la fântânã, alergã în oraº, unde spuse la toþi pe
care îi întâlni: “Veniþi de vedeþi un om, care mi-a spus tot ce am fãcut; nu
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cumva este acesta Hristosul?”
Aceastã femeie, deºi atât de pãcãtoasã, totuºi fu mai uºor pregãtitã a
deveni moºtenitoare a Împãrãþiei lui Hristos, decât iudeii care depuneau
mãrturii solemne, în timp ce mântuirea lor o cãutau în respectarea
ceremoniilor exterioare. Pe când iudeii nu simþeau necesitatea unui
Mântuitor ºi Învãþãtor, aceastã femeie sãrmanã flãmânzea dupã dreptate.
Ea dorea cu sete dupã învãþãturã ºi era gata sã primeascã pe Salvator,
îndatã ce El avea sã Se arate. Isus, care nu-ªi declarã adevãratul Sãu
caracter în faþa fariseilor mândri ºi a mai marilor necredincioºi, Se
descoperi însã acestei persoane umilite, care era gata sã creadã în El.
Pânã acum El nu primise nici o bãuturã rãcoritoare, ºi nici alimentele,
pe care le aduserã ucenicii nu le cãutase. Salvarea sufletelor în primejdie
îi stãpânea atât de mult atenþia, încât trebuinþele Sale corporale le uitase
cu totul. Ucenicii Sãi însã cãutau sã-L facã sã mãnânce. Dar având încã
mereu înaintea ochilor marele scop al trimiterii Sale, El rãspunse: “Eu
am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoaºteþi.” Ucenicii Sãi se
uimirã ºi se minunau, cine sã-i fi adus de mâncare în lipsa lor. Dar Isus le
declarã: “Mâncarea Mea este sã fac voia Celui ce
M-a trimis, ºi sã
împlinesc lucrarea Lui.”
Nu numai mâncarea pãmânteascã era care Îl întãrea în viaþa Sa plinã
de osteneli; împlinirea marii Sale lucrãri de mântuire Îl întãrea în
activitatea Sa, ºi Îl ridica mai presus de trebuinþele obiºnuite, omeneºti.
A ajuta unui suflet, care flãmânzea ºi înseta dupã adevãr, aducea Fiului
Omului o mai mare satisfacþie, decât mâncarea ºi bãutura. El era plin de
milã pentru pãcãtoºi; inima Sa bãtea în compãtimire pentru sãrmanii
samariteni, care îºi recunoºteau neºtiinþa ºi mizeria lor ºi aºteptau cu dor
venirea lui Mesia, care sã-i lãmureascã ºi sã-i înveþe adevãrata religie.
Iudeii se simþeau siguri în îndreptãþirea lor de sine; ei nu doreau sã fie
lãmuriþi în aceastã privinþã; Salvatorul lor trebuia sã-i libereze numai de
jugul roman ºi sã-i ridice deasupra apãsãtorilor lor de acum. Ei nu puteau
sã primeascã pe Unul, care avea sã le punã în faþã pãcatele ºi sã osândeascã
umblarea lor egoistã ºi fãþarnicã. Mesia lor trebuia sã stãpâneascã cu
putere ºi mãrire lumeascã, sã constrângã pe romani ºi sã ridice pe iudei
ca o naþiune de prinþi.
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Isus vãzu la samariteni un mare câmp de lucru. În faþa Lui se aflau
lanuri de grâu, un verde gingaº luminat de lumina aurie a soarelui. El Se
folosi de aceastã scenã frumoasã ca de un simbol ºi zise: “Nu ziceþi voi
cã mai sunt patru luni pânã la seceriº? Iatã, Eu vã spun: Ridicaþi-vã ochii,
ºi priviþi holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriº.” El indicã
prin aceasta la câmpul Evangheliei, la rãspândirea învãþãturilor Sale
printre sãrmanii samariteni dispreþuiþi. El Îºi întinse mâna spre a-i strânge
în hambarele Sale; ei erau pregãtiþi pentru seceriº.
Mântuitorul a fost ridicat mai presus de toate prejudecãþile naþionale
ºi a fost gata a împãrþi binecuvântãrile ºi privilegiile iudeilor la toþi cei ce
voiau sã primeascã lumina, pe care El a adus-o lumii din cer. Aceasta îi
aducea mare bucurie, de a ajuta la orice suflet, care se îndrepta cãtre El
din noaptea orbirii spirituale. Ceea ce Isus þinuse ascuns faþã de iudei ºi
chiar ucenicilor Sãi, nu le comunicase decât sub sigiliul tãcerii, fu
descoperit femeii samaritence setoase dupã cunoºtinþã; cãci El, înaintea
Cãruia nimic nu era ascuns, ºtia cã ea îºi va întrebuinþa spre bine cunoºtinþa
ei ºi prin influenþa ei vor fi conduºi ºi alþii la credinþa cea adevãratã.
Dar nu numai faptul, cã Isus vorbise cãtre ea despre secretele vieþii ei
trecute, întãri încrederea acestei femei, ci ceea ce o convingea mai mult
de caracterul Sãu suprapãmântesc, era îndeosebi înfãþiºarea Sa sublimã
ºi cuvintele Sale solemne. În acelaºi timp ea simþea în inima ei, cã El este
amicul ei, compãtimitor ºi iubitor. În aceasta se descopere caracterul
Salvatorului lumii; deºi El osândea vieþuirea ei pãcãtoasã, totuºi o îndrepta
în acelaºi timp cãtre harul Sãu divin ca mijloc de vindecare sigur ºi
desãvârºit. Iubirea îndurãtoare a Mântuitorului nu este mãrginitã numai
la o sectã sau partidã.
Femeia samariteancã alergã la prietenii ei, ducând pretutindeni vestea
minunatã. La aceasta mulþimi pãrãsirã strãzile ºi oraºul, spre a merge la
Domnul ºi a se convinge de adevãrul declaraþiilor ei. O mare mulþime îºi
pãrãsirã ocupaþiile lor obiºnuite ºi alergarã la fântâna lui Iacob, ca sã
vadã ºi sã audã pe acest om ciudat. Ei înconjurarã pe Isus, ascultând cu
atenþie la cuvintele Sale pline de învãþãturã, ºi-L nãpãdirã cu întrebãri
despre lucrurile care erau încã nelãmurite priceperii lor. Ei erau asemenea
unui popor într-un mare întuneric, care vede deodatã o razã de luminã,
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care împrãºtie întunericul lor, ºi pe care voiau cu zel s-o urmãreascã
pânã la izvorul sãu, spre a se putea lumina ºi încãlzi la lumina ºi cãldura
zilei.
Samaritenii au fost atraºi ºi entuziasmaþi de învãþãturile lui Isus. Totuºi
ei n-au fost mulþumiþi numai cu aceastã scurtã convorbire, ci doreau cu
sete sã primeascã ºi mai departe învãþãturi. De aceea ei Îl rugarã, sã
rãmânã la ei ºi sã-i înveþe. Atunci Isus a rãmas douã zile în Samaria, ºi
mulþi crezurã în El ºi primirã cuvintele Sale. Deºi Iudeu, El comunicã
totuºi cu samaritenii, dând prin aceasta pe faþã dezaprobarea faþã de
sfinþenia prefãcutã a naþiunii Sale. El începuse deja sã dãrâme zidul de
despãrþire dintre iudei ºi pãgâni ºi sã predice mântuirea întregii lumi.
Aceºti ascultãtori samariteni vieþuiau în întuneric ºi superstiþie; totuºi
ei nu erau mulþumiþi cu starea lor, iar cuvintele lui Isus i-a liberat de
multe îndoieli, care chinuiserã sufletele lor. Foarte mulþi, care mai mult
din curiozitate voiau sã vadã ºi sã audã pe acest bãrbat ciudat, au fost
convinºi de adevãrurile învãþãturii Sale ºi L-au mãrturisit ca Mântuitor
al lor. Ei ascultau cu zel la cuvintele Sale, care erau rostite cu privire la
Împãrãþia lui Dumnezeu. În marea lor bucurie ei ziserã cãtre femeie:
“Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricinã cã le-am
auzit noi înºine, ºi ºtim cã acesta este în adevãr Hristosul, Mântuitorul
lumii.”
Încã de la începutul misiunii Sale, Hristos a mustrat pe faþã moralitatea
superficialã ºi evlavia lãudãroasã a iudeilor. Viaþa Sa ºi faptele Sale nu
erau în armonie cu obiceiurile ºi prescripþiile lor. El nu a fost influenþat
de prejudecãþile lor iraþionale contra pãgânilor. Din contrã, El combãtu
serios îngâmfarea lor spiritualã ºi izolarea lor egoistã. Fariseii lepãdarã
pe Hristos. Ei nesocotirã minunile Sale ºi simplitatea nobilã a caracterului
Sãu ºi cereau în batjocurã un semn de la El, dupã care ei sã poatã cunoaºte
cã este într-adevãr Fiul lui Dumnezeu.
Samaritenii din contrã nu cereau nici un semn, ºi Isus nu fãcu nici o
minune între ei; ºi totuºi ei primirã învãþãturile Sale, au fost convinºi de
necesitatea unui Salvator ºi I-au dat cinste ca unui Mântuitor al lor. Pentru
aceasta ei au fost socotiþi în ochii lui Dumnezeu mai pe sus decât naþiunea
Iudaicã cu mândria lor oarbã, cu deºertãciunea, cu micimea lor de suflet
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ºi cu ura lor înverºunatã faþã de toate celelalte naþiuni de pe pãmânt. Cu
toate prejudecãþile, Isus primi ospitalitatea acestui popor dispreþuit,
dormi sub acoperiºul lor, mâncã cu ei - Se hrãni cu alimentele pregãtite
de ei - învãþã în strãzile lor ºi-i tratã cu cea mai mare bunãtate ºi graþie.
În templul din Ierusalim se afla un zid de despãrþire între curtea
dinãuntru ºi curtea din afarã; dar în apartamentul dinãuntru nu aveau
voie sã intre decât iudeii. Dacã un samaritean ar fi trecut peste aceastã
sfântã linie de hotar, atunci ar fi profanat templul, ºi aceastã necurãþire
trebuia s-o plãteascã cu sângele sãu. Dar Isus, care era în realitate temelia
ºi autorul templului - cãci toate simbolurile din acesta nu erau decât o
preînchipuire a marii Sale jertfe ºi indicau la El ca Fiul al lui Dumnezeu
- cuprinse cu braþele Sale omeneºti pline de milostivire ºi pe pãgâni, în
timp ce cu braþul Sãu dumnezeiesc, plin de har ºi de putere, le aduse
mântuirea, pe care iudeii nu voiau s-o primeascã.
Isus petrecuse în Iudea mai multe luni ºi dãduse conducãtorilor iudei
ocazia, sã se convingã de caracterul Sãu mesianic. El sãvârºise acolo printre
ei, mult mai multe fapte ºi totuºi El era tratat mereu cu bãnuieli ºi cu
gelozie. Primirea Sa din partea samaritenilor ºi zelul, cu care aceºtia ascultau
la cuvintele Sale, stau într-un contrast izbitor cu independenþa iudeilor,
care tâlcuiserã profeþiile din Daniel, Zaharia ºi Ezechiel ºi confundaserã
prima venire a lui Hristos cu a doua Sa venire în mãrire ºi glorie.
Orbirea lor a fost urmarea marii lor mândrii ºi semeþii, pentru cã
nãzuiau numai dupã onoruri ºi avantaje pãmânteºti. Ei cãutau sã impunã
samaritenilor tâlcuirile lor în privinþa profeþiilor, dar samaritenii aºteptau
pe Mesia ca Mântuitor nu numai al iudeilor, ci ºi al întregii lumi. Aceasta
provocã o mare vrãjmãºie între aceste douã popoare, iar samaritenii
lepãdarã, ca urmare a tâlcuirilor sucite ale profeþiilor din partea iudeilor,
nu numai pe acestea, ci toate Scripturile sfinte, oprind numai cãrþile lui
Moise. Totuºi sufletele lor erau dornice de învãþãturã, ºi ei primirã cu
bucurie instrucþiunile Mântuitorului ºi Îl recunoscurã ca pe Mântuitorul
lor promis.
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upã o petrecere de douã zile printre samariteni, Isus Îºi
continuã cãlãtoria Sa spre Galilea, fãrã sã se mai opreascã
în Nazaret, locul unde Îºi petrecuse copilãria. Primirea Sa
în sinagoga de acolo, unde se declarase ca Uns al Domnului, fusese
atât de nefavorabile, încât El S-a hotãrât, sã caute câmpuri mai rodnice,
spre a predica la urechi care sã audã ºi la inimi care voiau sã primeascã
solia Sa. El declarã ucenicilor Sãi, cã un profet nu este preþuit în patria
sa. Cu aceasta El voia sã indice la acea antipatie naturalã a multor
oameni, de a recunoaºte vreo dezvoltare minunatã într-o persoanã, care
a trãit modestã în mijlocul lor, ºi pe care ei o cunoºteau de aproape din
copilãrie. Dar în acelaºi timp, aceiaºi oameni pot ajunge la cea mai
mare înflãcãrare la îngâmfarea vreunui strãin sau aventurier.
Minunea pe care Isus o sãvârºise în Galilea, pregãtise calea pentru
primirea Sa cordialã. Poporul care se înapoiase de la sãrbãtoarea
Paºtelor, adusese acasã vestea despre curãþirea minunatã a templului
profanat; ei povestiserã despre vindecãrile bolnavilor care urmaserã
dupã aceasta ºi raportaserã cum orbilor li se dãduse vederea ºi surzilor
auzul. Sentinþa pe care demnitarii templului o dãduserã asupra faptelor
Sale, îi deschise calea în Galilea, cãci foarte mulþi din popor se plângeau
despre abuzurile din templu ºi despre aroganþa preoþilor; ºi nãdãjduiau,
cã acest bãrbat care pusese pe fugã pe mai marii poporului, este
într-adevãr Liberatorul aºteptat.
Vestea, cã Isus S-ar fi înapoiat de la Iudea la Cana, se rãspândi
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repede prin toatã Galilea ºi prin împrejurimi. Ea ajunse de asemenea ºi
la urechile unui funcþionar de la curtea împãrãteascã din Capernaum,
care era un iudeu bine vãzut. El ascultase cu cel mai mare interes la
istorisirea despre puterea minunatã a lui Isus, de a vindeca pe bolnavi,
cãci fiul sãu zãcea lovit de o boalã grea. Cei mai învãþaþi doctori dintre
iudei, pe care el îi consultase, declaraserã boala ca incurabilã ºi nu-i mai
rãmãsese nici o speranþã.
Dar când el auzi cã Isus este în Galilea, dobândi curaj; cãci credea, cã
Acela care putuse sã transforme apa în vin într-un mod atât de minunat,
ºi sã pedepseascã pe profanatorii templului, era în stare sã dea sãnãtate ºi
fiului sãu, care se afla la marginea mormântului. Capernaumul se afla la
o depãrtare bunicicã de Cana, ºi slujbaºul împãrãtesc se temea, cã copilul
sãu va muri pânã sã facã acea cãlãtorie la Isus. ªi totuºi el nu îndrãzni sã
încredinþeze solia unei slugi; el nãdãjduia ca cererile unui tatã iubitor sã
umple mai repede inima Marelui Doctor cu milostivire ºi sã-L determine
sã meargã cu el pânã la patul fiului sãu bolnav pe moarte.
De aceea el porni repede la drum spre Cana, temându-se mereu, ca
sã nu ajungã prea târziu. Fãcându-ºi drum prin mulþimea, care înconjura
pe Isus, ajunse în cele din urmã în faþa Lui. Totuºi credinþa sa se clãtinã,
când nu vãzu în faþa sa decât un om îmbrãcat simplu ºi plin de praf. El
se îndoi cã aceastã persoanã va putea sã-i îndeplineascã dorinþa inimii
sale; totuºi s-a hotãrât sã facã o încercare. El atrase atenþia lui Hristos
asupra sa, îi povesti despre motivul venirii sale acolo ºi-L rugã sã meargã
cu el la Capernaum ca sã vindece pe fiul sãu. Dar Isus cunoºtea deja
necazul sãu. Chiar înainte ca acest om greu încercat sã-ºi fi pãrãsit
casa, Salvatorul milos ºtia despre durerea tatãlui, ºi inima Sa iubitoare
a fost umplutã de milã pentru copilul suferind.
Lui nu-i era ascuns nici faptul, cã tatãl copilului îºi pusese în minte
condiþii pentru a crede în Isus ca Salvator. Numai în cazul în care cererea
sa avea sã fie împlinitã, voia el sã creadã în El ca Mesia. În timp ce tatãl
stãtea în faþa Lui într-o nesiguranþã chinuitoare, Isus îi zise: “Pânã nu veþi
vedea semne ºi minuni nu veþi crede.” Prin aceste cuvinte, El Se referea la
credinþa superficialã a slujbaºului împãrãtesc, care îl ducea sau la primirea
sau la lepãdarea lui Hristos, în funcþie de sãvârºirea minunii.
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Isus intenþiona nu numai ca sã vindece pe copil, ci ºi sã lumineze sufletul
nelãmurit al tatãlui sãu. El vedea lupta dintre credinþã ºi necredinþã. ªtia cã
acest om cãutase ajutorul Sãu ca singura ºi ultima sa speranþã. În acest
fruntaº al iudeilor, El vedea starea multora dintre conaþionalii Sãi. Aceºtia,
atraºi de Isus din motive egoiste; aºteptau binefaceri deosebite prin
mijlocirea Sa, fãrã a-ºi da seama de boala lor spiritualã; ºi în loc sã
recunoascã marea necesitate a harului dumnezeiesc, ei fãceau credinþa lor
dependentã de dobândirea vreunui avantaj pãmântesc. Aceastã necredinþã
întrebãtoare Isus o puse în contrast cu credinþa samaritenilor, care L-au
primit cu bucurie ca pe un Învãþãtor trimis de Dumnezeu ºi s-au încrezut în
El ca Mesia cel fãgãduit, fãrã sã cearã vreun semn sau vreo minune ca
dovadã despre dumnezeirea Sa.
Sufletul tatãlui a fost adânc miºcat la gândul, cã îndoiala sa ar putea
costa viaþa fiului sãu. Cuvintele lui Isus au avut efectul dorit; slujbaºul
curþii împãrãteºti recunoscu, cã motivele sale proveneau numai din
egoism; credinþa sa îndoielnicã i-a fost înfãþiºatã în adevãrata ei luminã;
el ajunse sã-ºi dea seama, cã se aflã în prezenþa unei Fiinþe, care putea
citi în inimile oamenilor, ºi cãreia nu-i era nimic cu neputinþã. Acest
cuget îi înfãþiºã în minte pe copilul sãu suferind într-un mod ºi mai viu,
ºi el strigã în durerea sa: “Doamne, vino pânã nu moare micuþul meu.”
El se temea cã în timpul îndoielilor ºi întrebãrilor sale, moartea
ºi-ar fi putut sãvârºi lucrarea ei. În deznãdejdea sa, tatãl se apucã de
meritele lui Isus, Mântuitorul sãu, ca singura sa speranþã. Credinþa sa
deveni atât de imperioasã, ca ºi acea a lui Iacob, când, luptându-se cu
îngerul puternic, strigã: “Nu Te voi lãsa sã pleci pânã nu mã vei
binecuvânta.” Geneza 32:26.
Isus rãspunse la cererea slujbaºului împãrãtesc cu cuvintele:
“Du-te, fiul tãu trãieºte”. Cuvintele scurte ºi simple umplurã inima
tatãlui cu bucurie; el simþea în fiecare ton puterea cea sfântã a
Vorbitorului. În loc sã meargã personal la Capernaum, Isus trimise o
solie de vindecare, repede, ca un curent electric, la patul unde zãcea
copilul bolnav. El dãdu drumul rugãtorului, care cu inima plinã de
recunoºtinþã ºi cu o credinþã statornicã în cuvintele Salvatorului aleargã
înapoi acasã, plin de bucurie ºi de pace ca niciodatã pânã aici.
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Pe la acel timp copilul din casa îndepãrtatã a mult cercatului bãrbat
era înconjurat de cei ce-l îngrijeau. Chipul sãu atât de puternic ºi bine
format mai înainte, era acum slãbit, iar obrajii sãi traºi ardeau de focul
frigurilor. Dar deodatã frigurile dispar, priceperea strãluceºte în ochii
sãi, spiritul sãu se limpezeºte ºi sãnãtatea ºi puterea se reîntorc iarãºi în
corp. Frigurile pãrãsesc pe copil chiar în timpul cãldurii de la amiazã.
Cei din jurul lui privesc cu uimire aceastã transformare, ºi o bucurie
generalã umple casa. Nici un semn de boalã nu se mai observa la el;
pielea aprinsã a copilului devine fragedã ºi moale, ºi el se adânceºte
iarãºi în visul paºnic al copilãriei.
Între timp tatãl vine cu paºi grãbiþi ºi plini de speranþã. El venise la
Isus, întristat ºi tremurând, dar acum el Îl pãrãseºte cu bucurie ºi încredere
în inima sa. El simte asigurarea, cã a vorbit cu Unul, a Cãrui putere este
nemãrginitã, ºi nu mai nutreºte nici o îndoialã cu privire la vindecarea
fiului sãu din Capernaum. Pe când era încã la oarecare depãrtare de casã,
slugile sale îi ies înainte cu vestea îmbucurãtoare, cã fiul sãu s-a fãcut
sãnãtos, ºi ajungând acasã, copilul însuºi îi iese în întâmpinare sãrind ºi
strãlucind de sãnãtate ºi frumuseþe. El îl stânge în braþe ºi mulþumeºte lui
Dumnezeu neîncetat pentru aceastã minunatã însãnãtoºire.
Slujbaºul împãrãtesc ºi toatã familia sa au devenit urmaºi ai lui
Hristos. În felul acesta întristarea lor a fost sfinþitã prin convertirea
întregii familii. Ei vestiserã aceastã minune prin tot Capernaumul ºi
pregãtiserã astfel calea pentru lucrarea mai departe a lui Hristos ºi multe
din faptele Sale minunate au fost sãvârºite mai târziu în acest oraº.
Acest caz al slujbaºului împãrãtesc trebuie sã slujeascã spre
învãþãturã la toþi urmaºii lui Hristos. Mântuitorul doreºte ca ei sã aibã
o încredere neþãrmuritã în El ca Salvator al lor, care este doritor ºi gata,
sã mântuiascã pe toþi cei ce vin la El. Dar câteodatã El întârzie cu
distribuirea darurilor Sale preþioase, spre a întipãri în inimile noastre
marea necesitate a acelei evlavii adevãrate, singura care ne îndreptãþeºte
sã cerem de la El har ºi milã. Trebuie sã dãm la o parte egoismul care
foarte adesea este singura cauzã, pentru care noi Îl cãutãm, ºi sã
recunoaºtem nevrednicia ºi amãrãciunea noastrã, ºi sã ne încredem în
fãgãduinþele Sale. El invitã pe toþi cei istoviþi ºi împovãraþi sã vinã la
El ºi El le va da odihnã.
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upã aceea era o sãrbãtoare a Iudeilor, ºi Isus S-a suit la
Ierusalim. ªi în Ierusalim se gãsea o scãldãtoare lângã poarta
oilor, care se numea pe evreieºte Betesda, ºi avea cinci
foiºoare, în care zãceau o mulþime mare de bolnavi, orbi, ologi ºi uscaþi,
care aºteptau miºcarea apei. Cãci un înger se cobora la anumite vremi
la scãldãtoare ºi tulbura apa. ªi acela care intra întâi în scãldãtoare,
dupã miºcarea apei, se fãcea sãnãtos de orice boalã era cuprins.
Isus nu stãtea departe de cei sãrmani, suferinzi ºi pãcãtoºi. Inima Sa
plinã de iubire se deschidea într-o bunãtate miloasã cãtre toþi cei
nenorociþi, care aveau nevoie de ajutorul Sãu. El cunoºtea pe cei
suferinzi, care învãþaserã sã doreascã dupã timpul, când apa avea sã fie
tulburatã printr-o putere supranaturalã. Foarte mulþi oameni care
sufereau de diferite boli, vizitau scãldãtoarea, ºi la timpul nimerit
mulþimea era atât de mare, încât în nãvala lor cãlcau în picioare pe
bãrbaþii, femeile ºi copiii nevoiaºi.
Sute erau respinºi ºi nu puteau sã pãtrundã pânã la apã. Mulþi
suferinzi dezamãgiþi, care ajungeau pânã la apã prin sforþãri ºi dureri
mari, mureau la marginea acesteia, fãrã a fi în stare sã intre cei dintâi în
apã. În apropiere de acel loc erau ridicate adãposturi, pentru a ocroti pe
bolnavi de arºiþa soarelui ºi de rãceala nopþii. Mulþi suferinzi nenorociþi
îºi petreceau nopþile aici, ºi îºi târau corpurile lor uscate de boalã zi
dupã zi pânã la locul favorabil, în speranþa deºartã de a fi vindecaþi.
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Un om era chinuit deja de treizeci ºi opt de ani de o boalã incurabilã
ºi vizitase adesea acea scãldãtoare. Mulþi, din cei ce se îndurau de
neputinþa sa, îl duceau dintr-un loc în altul la timpul, când apa pãrea a
se tulbura. Dar acei care erau mai tari decât el nãvãleau în apã înaintea
lui, aºa cã sãrmanul paralitic suferind aºtepta ziua ºi noaptea în zadar
lângã scãldãtoare dupã un moment favorabil. Sforþãrile Sale continue,
ºi îndoiala ºi necazul sufletului sãu, îi rãpirã repede puþina putere, pe
care o mai avea.
Isus vizita acest loc de refugiu al nenorociþilor, iar ochii Sãi plini de
compãtimire se oprirã asupra neputinciosului suferind. Sãrmanul era
slab ºi deznãdãjduit, iar când momentul dorit sosea, el îºi concentra
toate puterile sale, ca sã ajungã la apã, dar tocmai pe când se credea a
fi ajuns þinta doritã, un altul i-o lua înainte. Dupã aceea, el se târa încet
înapoi la locul sãu. Deodatã însã o privire miloasã se plecã asupra lui
cu cuvintele: “Vrei sã fii sãnãtos?” Bãrbatul privi cu deznãdejdea sa,
gândind cã e poate cineva, care venise ca sã-l ajute pânã la apã; dar
raza slabã de speranþã dispãru iarãºi din inima sa, când îºi aminti cã
ocazia trecuse pentru data aceea, ºi în afarã de asta, în starea lui de
boalã ºi lipsã de abia mai putea nãdãjdui, cã va mai trãi pânã sã i se
ofere o nouã ocazie.
De aceea se întoarse la o parte cu cuvintele: “Doamne, n-am pe
nimeni sã mã bage în scãldãtoare când se tulburã apa; ºi, pânã sã mã
duc eu, se pogoarã altul înaintea mea.” Bietul om! Cum mai putea el
nãdãjdui, s-o mai scoatã la cale cu gloata egoistã ºi lipsitã de indulgenþã!
De la acest suferind nenorocit Isus nu pretinse ca sã-ºi dea pe faþã
credinþa sa în El, ci îi zise cu un glas poruncitor: “Scoalã-te, ridicã-þi
patul ºi umblã.” Deodatã o putere de viaþã a fost transmisã paraliticului
neputincios prin aceste cuvinte, ºi întreaga sa fiinþã a fost umplutã de o
nouã viaþã. El sãri în picioare ºi se aplecã sã-ºi ia patul, care consta
dintr-o rogojinã ºi o pãturã. Apoi sculându-se iarãºi, cãutã sã vadã pe
Salvatorul sãu, dar nu-L mai putu vedea nicãieri. Isus Se pierduse prin
mulþime, iar paraliticul restabilit se temea, cã nu-L va mai putea
recunoaºte, dacã Îl va vedea mai târziu. De aceea a fost dezamãgit, cãci
dorea sã-ºi exprime recunoºtinþa faþã de acel Strãin, care îi fãcuse acest
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mare bine. Pornind la Ierusalim cu paºi siguri ºi liberi ºi cu inima plinã
de mulþumire, el întâlni pe farisei ºi le povesti îndatã despre vindecarea
sa minunatã. El a fost uimit de rãceala, cu care ei au primit relatarea sa.
În cele din urmã ei l-au întrerupt cu întrebarea, de ce îºi duce patul
în Sabat, ºi îi amintirã, cã lui nu îi era permis sã poarte sarcini în ziua
Domnului. În marea lui bucurie, omul uitase cã era Sabat, ºi totuºi el
simþea cã nu a comis nici o nedreptate, ascultând de Acela, care avea
de la Dumnezeu puterea sã facã o astfel de minune. De aceea le rãspunse
cu curaj: “Cel ce m-a fãcut sãnãtos mi-a zis: ‘Ridicã-þi patul ºi umblã’.”
Fariseii nu se bucurau de vindecarea acestui sãrman paralitic de treizeci
ºi opt de ani. Ei nu aveau ochi pentru marea minune ºi susþineau cu o
bigoþie caracteristicã, cã fapta ar cuprinde în sine o violare a legii
Sabatului.
Pe bãrbatul vindecat l-au scutit într-adevãr de osândã, dar ura lor se
îndrepta contra Aceluia, care Îºi luase asuprã-ªi rãspunderea, de a
porunci unui om sã-ºi ducã patul Sâmbãta. Ei îl întrebarã, cine a fãcut
aceasta; dar el nu le putea da nici o lãmurire în aceastã privinþã. Aceºti
conducãtori ºtiau foarte bine, cã nu exista decât un singur om care era
în stare sã facã o asemenea faptã; totuºi doreau sã aibã o dovadã directã,
pentru a-L putea osândi pe Mântuitorul ca profanator al Sabatului. Ei
socoteau ca pãcat nu numai vindecarea bolnavului în Sabat, ci ºi porunca
lui Isus de a duce patul în aceastã zi sfântã o considerau ca defãimare
de Dumnezeu.
Isus nu a venit în lume pentru a micºora însemnãtatea legii, ci pentru
a o înãlþa. Iudeii o suciserã prin prescripþiile ºi tâlcuirile lor false ºi o
transformaserã într-un jug de sclavie. Obiceiurile ºi prescripþiile lor
fãrã însemnãtate deveniserã proverbiale printre celelalte naþiuni. Mai
cu seamã Sabatul era îngrãdit cu o mulþime de restricþii stupide, prin
care acea zi sfântã, devenise aproape insuportabilã. Unui iudeu nu-i
era permis, sã facã focul în Sabat, sau sã aprindã mãcar o lumânare.
Îngustimea inimii lor avusese ca urmare, recurgerea la pãgâni pentru
multe servicii, pe care ei nu le puteau sãvârºi personal, fiind opriþi de
principii.
Ei nu judecau cã dacã aceste servicii necesare pentru viaþã constituiau
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pentru ei un pãcat, atunci erau tot aºa de vinovaþi când puneau pe alþii
sã le facã, ca ºi când le-ar fi sãvârºit ei înºiºi. Ei credeau cã mântuirea
e numai pentru iudei, ºi cã soarta celorlalte naþiuni, fiind lipsitã cu
totul de orice nãdejde, nu s-ar mai putea nici îndrepta, nici înrãutãþi.
Dar, Dumnezeu cel drept nu a dat nici o poruncã, care sã nu poatã fi
þinutã de toþi în mod conºtiincios. Legile Sale nu cuprind nici un obicei
stupid sau restricþii copilãreºti.
Curând dupã aceasta, Isus întâlni pe cel vindecat în templu, unde se
dusese sã aducã o jertfã de ispãºire ºi de mulþumire pentru marea
milostivire pe care o primise. Vãzându-l printre închinãtori, Isus îi zise:
“Iatã, te-ai fãcut sãnãtos; de acum sã nu mai pãcãtuieºti, ca sã nu þi se
întâmple ceva mai rãu.” Timp de treizeci ºi opt de ani, el suferise în
parte ca urmare a vieþuirii sale destrãbãlate, ºi acum a fost avertizat în
mod serios sã evite pãcatele, care îi aduseserã astfel de suferinþe.
Vindecatul era plin de bucurie, de a vedea pe Salvatorul sãu ºi necunoscând ura fariseilor faþã de Isus - le aduce la cunoºtinþã cã acesta
ar fi bãrbatul, care a sãvârºit vindecarea sa minunatã. Demnitarii iudei
nu aºteptarã decât o dovadã directã, cã Isus este acel bãrbat; ei erau însã
convinºi de la început, cã nu putea fi altul. Aceasta provocã o mare
rãscoalã în curtea templului; ei cãutau pe Isus ca sã-L omoare, dar au
fost împiedicaþi de la aceasta de popor, cãci foarte mulþi recunoºteau în
El pe un prieten, care îi vindecase de relele lor ºi le alinase necazurile.
O discuþie se aprinse acum cu privire la adevãratele obligaþii faþã de
legea Sabatului. Isus ªi-a ales intenþionat Sabatul ca zi pentru sãvârºirea
minunii de la scãldãtoare, cãci El putea vindeca pe bolnav tot aºa de
bine ºi în altã zi oarecare din sãptãmânã. Ar fi stat de asemenea în
puterea Sa de a da bolnavului sãnãtate iarãºi, fãrã a trezi indignarea
iudeilor prin porunca de a-ºi lua patul cu sine. Totuºi, o intenþie
înþeleaptã se afla la baza fiecãrei fapte a lui Hristos în timpul alergãrii
Sale pãmânteºti; tot ceea ce El fãcea, era plin de însemnãtate. El veni
ca sã justifice legea Tatãlui Sãu, s-o facã sublimã ºi mãreaþã. Prin
prescripþiile adãugate de iudei, dupã gãsirea lor cu cale, Sabatul devenise
un blestem, în loc sã fie o binecuvântare, dupã cum fusese destinat.
Isus dorea sã-l libereze de aceste poveri, ºi sã restabileascã iarãºi ziua
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de repaus în vechea ei demnitate sfântã.
De aceea a ales Sabatul pentru sãvârºirea acestei minuni deosebite.
El alese cazul cel mai grav dintre suferinzii de la Betesda, ºi dãdu celui
vindecat porunca, de a-ºi purta patul prin oraº, pentru ca atenþia
poporului sã fie atrasã asupra cazului, cum ºi asupra împrejurãrilor
care erau în legãtura cu vindecarea, ºi în cele din urmã asupra Sa Însuºi,
ca Autor al minunii. Aceasta avea sã aducã la întrebarea, ce este permis
dupã lege sã se facã în Sabat, ºi El avea sã aibã astfel ocazia, ca sã
demaºte prejudecãþile fanatice ºi restricþiile iudeilor cu privire la ziua
Domnului ºi sã dea pe faþã urâþenia bigoþiei ºi a prescripþiilor lor.
Isus le-a explicat cã a alina suferinþele celor nenorociþi nu era o
violare a legii Sabatului, fie cã aceastã lucrare se referea la mântuirea
sufletelor lor sau la eliberarea lor de durerile corporale. O astfel de
lucrare de iubire e în armonie cu activitatea îngerilor sfinþi, care zboarã
între cer ºi pãmânt, ca sã vinã în ajutorul omenirii suferinde. Isus
rãspunse învinuirilor lor cu declaraþia: “Tatãl Meu lucreazã pânã acum;
ºi Eu de asemenea lucrez.” Dumnezeu este ocupat în fiecare zi, cu
aducerea la îndeplinire a marilor Sale planuri ce privesc neamul
omenesc. Dacã tâlcuirea iudaicã a legii ar fi fost dreaptã, atunci Iehova
ar fi fost nedrept, cã þine în miºcare lucrarea creaþiunii încã de la
întemeierea pãmântului, când stelele dimineþii cântau în cor ºi toþi fiii
lui Dumnezeu scoteau strigãte de bucurie. Atunci Iehova, care a declarat
ca foarte bunã opera creaþiunii Sale ºi care a rânduit Sabatul ca amintire
a încheierii acestei lucrãri ar fi trebuit sã-ªi mãrgineascã lucrarea Sa
numai la un anumit timp din sãptãmânã, ºi sã opreascã rotaþia neîncetatã
a Universului.
Oare Dumnezeu sã interzicã soarelui, de a-ºi îndeplini lucrarea sa
în Sabat, ºi sã opreascã razele sale dãtãtoare de viaþã de a încãlzi
pãmântul ºi a întreþine vegetaþia în acea zi? Oare întregul firmament sã
stea nemiºcat în acea zi sfântã? Sã nu permitã El râurilor murmurânde,
ca sã ude în acea zi câmpurile ºi pãdurile, ºi sã opreascã valurile uriaºe
ale mãrii în fluxul ºi refluxul lor neîncetat? Oare holdele sã înceteze de
a mai creºte în acea zi ºi fructele pârguite sã se opreascã în dezvoltarea
lor? Oare pomii cu freamãtul frunzelor lor ºi florile gingaºe sã nu
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îmboboceascã sau sã înfloreascã în Sabat?
În acest caz omul ar duce cu siguranþã dorul roadelor pãmântului ºi
binecuvântãrilor, care fac viaþa vrednicã de dorit. Natura trebuie sã-ºi
continue mersul ei neîncetat; Dumnezeu nu poate sã-ªi tragã mâna Sa
nici-o clipã de la ea, altfel omul ar seca ºi ar muri. ªi tot în felul acesta
are ºi omul de sãvârºit o lucrare în aceastã zi. Datoriile vieþii trebuie
îndeplinite, bolnavii trebuiesc îngrijiþi ºi trebuie sã se aibã grijã de cei
lipsiþi. În ochii lui Dumnezeu nu e fãrã vinã acela, care în Sabat nu-ºi
întinde mâna sa ca sã ajute celor suferinzi. Sabatul cel sfânt a fost
instituit pentru om, ºi fapte de milã ºi de bunã-voinþã sunt potrivite
întotdeauna în acea zi. Dumnezeu nu doreºte ca fãpturile Sale sã suporte
o orã de suferinþe, care ar putea fi alinate în Sabat sau în orice altã zi.
Isus cãuta sã lãmureascã pe iudei cu vederile lor strâmte, cât de
nebuneºti erau vederile lor despre Sabat. El le arãtã, cã lucrarea lui
Dumnezeu nu înceteazã niciodatã. Ba în Sabat ea este mai cuprinzãtoare
decât în celelalte zile, cãci în acel timp, poporul Sãu nu mai merge la
ocupaþiile sale obiºnuite ºi petrece timpul în meditaþii evlavioase ºi
serviciu divin. Credincioºii cer de la El mai mult har în Sabat decât în
vreo altã zi oarecare; ei pretind atenþia Sa deosebitã, ºi implorã
binecuvântãrile cele mai alese. Dumnezeu nu aºteaptã, pânã ce sã treacã
Sabatul, ci dãruieºte rugãtorilor, în plinãtatea înþelepciunii Sale, tot ce
le ajutã mai bine în viaþa lor religioasã.
Lucrarea cerului nu înceteazã nici o clipã, ºi tot aºa ºi oamenii nu
trebuie sã oboseascã în a face bine. Legea Sabatului interzice munca în
ziua cea sfântã de repaus a Domnului. Orice ocupaþie de afaceri trebuie
sã înceteze în acea zi, tot astfel ºi ocupaþiile pentru distracþiile ºi
avantajele lumeºti; din contrã lucrarea lui Hristos care constã din
vindecarea bolnavilor, onora Sabatul cel sfânt. Isus pretindea aceleaºi
drepturi cu Dumnezeu, sãvârºind o lucrare, care era deopotrivã de sfântã
cu cea a Tatãlui Sãu. Dar fariseii erau cu atât mai indignaþi contra Lui,
pentru cã, dupã concepþia lor, El nu numai cã cãlca legea, ci comisese
ºi pãcatul cel grav, punându-Se pe Sine deopotrivã cu Dumnezeu. Numai
intervenþia poporului opri pe demnitarii iudei, de a-L omorî imediat.
“Isus a luat din nou cuvântul, ºi le-a zis: ‘Adevãrat, adevãrat vã spun,
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cã, Fiul nu poate face nimic de la Sine, El nu face decât ce vede pe
Tatãl fãcând; ºi tot ce face Tatãl, face ºi Fiul întocmai. Cãci Tatãl iubeºte
pe Fiul, ºi-I aratã tot ce face; ºi-I va arãta lucruri mai mari decât acestea
ca voi sã vã minunaþi. În adevãr, dupã cum Tatãl învie morþii, ºi le dã
viaþã, tot aºa ºi Fiul dã viaþã cui vrea.” Aici Isus se ridicã în faþa iudeilor
la adevãrata Sa poziþie, ºi se declarã ca Fiul al lui Dumnezeu. Apoi îi
instrui cu cuvinte dulci ºi pline de demnitate cu privire la Sabat. El le
zise, cã ziua de repaus, pe care Iehova a sfinþit-o dupã terminarea operei
Sale de creaþiune ºi a deosebit-o pentru un scop înalt nu trebuie sã fie
un timp de inactivitate nefolositoare. Dupã cum Dumnezeu a încetat
lucrarea Sa de creaþiune ºi S-a repauzat în acea zi ºi a binecuvântat-o,
tot astfel ºi omul, trebuie sã pãrãseascã ocupaþia sa zilnicã, ºi sã
întrebuinþeze acele ore sfinte pentru o odihnã înviorãtoare, pentru
serviciu divin ºi pentru a sãvârºi fapte bune.
Mai marii poporului nu puteau întâmpina aceste adevãruri solemne,
care rãsunau tare în conºtiinþa lor, cu nici un argument. Datinile ºi
tradiþiile, singurele pe care ei le puteau cita, pãreau slabe ºi fãrã
însemnãtate în comparaþie cu dovezile puternice pe care Isus le prezenta
din operele lui Dumnezeu ºi din mersul neîncetat al naturii. Dacã ei ar
fi fost însufleþiþi de intenþia, de a primi lumina, atunci inimile lor s-ar fi
convins de adevãrul cuvintelor lui Isus. Totuºi ocoleau dovezile Sale
despre Sabat ºi cãutau sã aþâþe poporul contra Lui, pentru cã susþinea a
fi deopotrivã cu Dumnezeu. Furia conducãtorilor nu mai cunoºtea
margini, ºi numai cu mare greutate erau împiedicaþi de a pune mâna pe
Isus ºi a-L omorî.
Totuºi poporul nu putea fi aþâþat la violenþã ºi i-a lãsat ruºinaþi pe
conducãtori prin dorinþa lui de a asculta de învãþãturile lui Isus.
Vindecarea suferindului de treizeci ºi opt de ani în Sabat a fost aprobatã
ºi lãudatã de mulþime. De aceea fariseii ºi mai marii erau constrânºi de
aceastã datã, sã-ºi modereze ura ºi sã aºtepte o ocazie mai favorabilã,
când sã-ºi poatã duce la îndeplinire intenþia lor nelegiuitã.
Isus declarã cã de la Sine însuºi nu poate face nimic, “decât ceea ce
vede pe Tatãl fãcând.” Raportul Sãu faþã de Dumnezeu nu-I permite sã
lucreze independent de El, ºi El n-ar putea face nimic contra voinþei
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Sale. Ce mustrare conþineau aceste cuvinte mai cu seamã contra acelora,
care pun la îndoialã pe Fiul lui Dumnezeu cu privire la lucrarea pe care
El era trimis s-o aducã la îndeplinire! Prin rãutatea lor, ei se despãrþiserã
de Dumnezeu ºi în mândria ºi vanitatea lor, acþionau independenþi de
El, fãrã a simþi nevoia unei înþelepciuni mai înalte decât a lor proprie,
care sã-i ajute la direcþionarea faptelor lor.
Numai foarte puþini înþeleg marea însemnãtate a cuvintelor lui Hristos
cu privire la raportul Sãu faþã de Dumnezeu. Ele învaþã pe om, cã ar
trebui sã se considere legat inseparabil de Tatãl Sãu ceresc, cã orice poziþie
ar ocupa, el este responsabil înaintea lui Dumnezeu, care þine toate
destinele în mâinile Sale. Cel Atotputernic a dat omului aici pe pãmânt
lucrarea sa, El l-a înzestrat, cu capacitãþi ºi mijloace pentru aducerea la
îndeplinire a acesteia, ºi atât timp cât omul îºi îndeplineºte cu credincioºie
îndatoririle sale, el poate pretinde binecuvântãrile ºi fãgãduinþele
Maestrului sãu. Dar dacã apoi, dupã ce este ridicat la poziþii înalte, începe
a se încrede - a se bizui pe propria sa înþelepciune ºi putere ºi ia în mâna
sa rezolvarea problemelor ºi se desparte de Acela, Cãruia pretinde a-I
servi - atunci El îl va trage la rãspundere pentru faptele sale nelegiuite,
cãci nu a umblat în armonie cu voinþa Maestrului sãu.
Isus stãtea acum în faþa iudeilor în adevãratul Sãu caracter. El declarã,
cã tot ceea ce face Tatãl, face ºi Fiul întocmai, prin aceeaºi putere ºi cu
aceleaºi efecte. El mai fãgãdui acelora care Îl ascultau cã îi va face
martori la fapte ºi mai mari, decât sãvârºise El pânã acum prin
vindecarea bolnavilor, ologilor ºi orbilor. Saducheii combãteau pe farisei
cu privire la învierea morþilor. Cei dintâi susþineau cã nu existã învierea
corpului. Isus însã le zise, cã una din lucrãrile cele mai mari ale Tatãlui
constã tocmai în învierea morþilor, ºi tot astfel are ºi Fiul putere în Sine
sã învie morþii. “Nu vã miraþi” zise El, “Pentru cã vine ceasul când toþi
cei din morminte vor auzi glasul Lui, ºi vor ieºi afarã din ele. Cei ce au
fãcut binele, vor învia pentru viaþã; iar cei ce au fãcut rãul, vor învia
pentru judecatã.”
Modestul Nazarinean se arãtã aici în adevãrata Sa maiestate. El se
ridicã deasupra omenescului, lepãdã haina pãcatului ºi a ocãrii, ºi sta
ca onorat între îngeri, ca Fiul al lui Dumnezeu, deopotrivã cu Creatorul
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Universului. Mai marii iudeilor ºi mulþimea ascultãtoare rãmâneau
captivaþi de puterea cuvintelor Sale. Nici un om nu vorbise vreodatã
asemenea cuvinte sau sã fi pãºit cu o astfel de maiestate împãrãteascã.
Pretenþiile Sale erau simple ºi convingãtoare, ºi explicau pe deplin
misiunea Sa ºi datoriile lumii. “Tatãl nu judecã pe nimeni, ci toatã
judecata a dat-o Fiului, pentru ca toþi sã cinsteascã pe Fiul cum cinstesc
pe Tatãl. Cine nu cinsteºte pe Fiul, nu cinsteºte pe Tatãl care L-a trimis.
Adevãrat, adevãrat vã spun, cã cine ascultã cuvintele Mele, ºi crede în
Cel ce M-a trimis, are viaþã veºnicã, ºi nu vine la judecatã, ci a trecut
din moarte la viaþã. Adevãrat, adevãrat vã spun, cã vine ceasul, ºi acum
a ºi venit, când cei morþi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, ºi cei
ce-l vor asculta, vor învia. Cãci, dupã cum Tatãl are viaþa în Sine, tot
aºa a dat ºi Fiului sã aibã viaþa în Sine. ªi I-a dat puterea sã judece,
întrucât este Fiul al omului.” Ioan 5:22-27.
Cu aceste cuvinte, Isus întoarce acuzaþiile mai marilor contra lor
înºiºi, ºi condamnã încumetarea lor, de a face prescripþii cu privire la
lucrarea Sa, ºi a-I aprecia faptele Sale de milostivire ºi de bunãvoinþã
potrivit bigoþiei lor strâmte. El Se declarã ca judecãtor al lor ºi al întregii
lumi. Deoarece El venise ca Mântuitor pe pãmânt, lumea a fost datã în
mâna Lui, ºi toþi oamenii sunt obligaþi a da socoteala înaintea Lui. El
luã asuprã-ªi povara omenirii, pentru ca sã poatã scãpa pe oameni de
urmãrile pãcatelor lor. El este în acelaºi timp ºi Mijlocitor ºi Judecãtor.
Bând pânã la drojdii paharul suferinþelor ºi cercãrilor omeneºti, El
deveni în stare sã înþeleagã slãbiciunile ºi pãcatele oamenilor ºi sã dea
sentinþa asupra lor. De aceea a dat Tatãl aceastã lucrare în mâna Fiului
Sãu, deoarece ºtie cã Acela, care a rezistat victorios ispitirilor lui Satana,
va fi ºi atotînþelept, drept ºi milostiv în judecarea oamenilor.
Cuvintele lui Isus deveniserã cu atât mai cuprinzãtoare, cu cât
discuþia se întinsese mai mult. Într-adevãr, El era chemat înaintea mai
marilor iudeilor, unde soarta Sa avea sã fie hotãrâtã. El, care era Domn
al Sabatului, a fost adus înaintea unui tribunal pãmântesc, spre a fi
judecat ca profanator al Sabatului. Dând astfel cu îndrãznealã pe faþã
misiunea ºi lucrarea Sa, judecãtorii priveau umiliþi ºi plini de furie
asupra Lui, totuºi cuvintele Sale erau irezistibile, ºi ei nu reuºiserã ca
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sã-L osândeascã.
El n-a recunoscut dreptul fariseilor, de a-L cerceta sau a-L împiedica
în lucrarea Sa. Sistemul iudaic nu-i îmbrãca cu o astfel de autoritate;
pretenþiile lor se sprijineau numai pe propria lor mândrie ºi aroganþã.
Dupã ce le explicã marile adevãruri despre lucrarea ºi legãtura Sa
cu Tatãl, El confirmã declaraþiile Sale cu mãrturiile, care au fost depuse
despre El: “Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec dupã cum
aud; ºi judecata Mea este dreaptã, pentru cã nu caut sã fac voia Mea, ci
voia Tatãlui, care M-a trimis. Dacã Eu mãrturisesc despre Mine însumi,
mãrturia Mea nu este adevãratã. Este un Altul, care mãrturiseºte despre
Mine; ºi ºtiu cã mãrturisirea pe care o face El despre Mine, este
adevãratã. Voi aþi trimis la Ioan, ºi el a mãrturisit pentru adevãr. Nu cã
mãrturia pe care o primesc Eu, vine de la un om; dar spun lucrurile
acestea pentru ca sã fiþi mântuiþi. El era lumina care ardea ºi lumina, ºi
voi aþi vrut sã vã bucuraþi puþinã vreme la lumina lui.” De sus din
înãlþimea Sa solemnã El citeºte secretele inimilor lor ºi le aminteºte, cã
ei au recunoscut pentru un scurt timp pe Ioan ca profet al lui Dumnezeu
ºi s-au bucurat de solia lui. El declarã, cã, misiunea lui Ioan consta
numai în a pregãti calea pentru venirea Sa, ºi cã profetul L-a recunoscut
ca Hristos ºi ca Salvator al lumii.
Nici un om însã nu putea da mãrturie cu privire la legãtura tainicã a
lui Isus cu Tatãl Sãu; înþelepciunea omeneascã nu poate pãtrunde pânã
în halele cereºti.
Isus îi asigurã, cã El nu Se sprijinã pe mãrturia lui Ioan, pentru a-ªi
dovedi poziþia Sa, ci numai ca prigonitorii Sãi sã fie convinºi despre
orbirea ºi nepotrivirea lor, împotrivindu-se cu încãpãþânare Aceluia,
pe care Ioan Îl declarase ca Fiu al lui Dumnezeu. Ei cunoºteau mãrturia
lui Ioan, cãci trimiseserã la acesta un sol, care le adusese înapoi vestea
despre botezul lui Isus ºi despre revelaþia minunatã a lui Dumnezeu,
care avusese loc cu aceastã ocazie.
Isus vorbeºte despre Ioan, ca ei sã vadã cã lepãdându-L pe El, ei
lepãdau ºi pe profetul, pe care îl primiserã cu bucurie. Mai departe, El
le declarã: “Dar Eu am o mãrturie mai mare decât a lui Ioan, cãci
lucrãrile, pe care Mi le-a dat Tatãl sã le sãvârºesc, tocmai lucrãrile
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acestea, pe care le fac Eu, mãrturisesc despre Mine cã Tatãl M-a trimis.”
Nu s-a deschis oare cerul ºi nu s-au coborât asupra Lui raze de luminã
de la tronul lui Dumnezeu, pe când glasul Celui Prea Înalt a fãcut
cunoscut: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi gãsesc plãcerea.”
Afarã de aceasta, propriile Sale fapte dovedesc originea Sa
dumnezeiascã. El care era învinuit ca profanator al Sabatului, sta acum
în faþa învinuitorilor Sãi îmbrãcat cu harul dumnezeiesc, iar cuvintele
Sale îi strãpungeau asemenea sãgeþilor adevãrului. În loc sã Se scuze,
sau sã explice intenþia faptelor Sale, El se adreseazã mai marilor, ºi
acuzatul devine acuzator.
El îi mustrã pentru învârtoºarea inimii lor ºi pentru neºtiinþa lor
oarbã, cu care citeau Sfânta Scripturã, deºi se mândreau cu superioritatea
lor faþã de toate celelalte popoare. Acei, care se semeþeau a fi învãþãtori
ai Sfintelor Scripturi ºi tâlcuitori ai legii, sunt ei înºiºi în necunoºtinþã
faþã de pretenþiile ei. El mustrã sentimentul lor profan, nãzuinþa lor
lacomã dupã laudã ºi putere, zgârcenia ºi învârtoºarea inimii lor. El îi
învinuieºte de necredinþã cu privire la Sfânta Scripturã, pe care ei
pretindeau a o adora, deºi nu þineau decât la formele ºi ceremoniile ei,
în timp ce marile principii ale adevãrului, care formau temelia legii, le
nesocoteau. El declarã, cã ei au lepãdat cuvântul lui Dumnezeu,
lepãdând pe Trimisul Lui, ºi le dã sfatul: “Cercetaþi Scripturile, pentru
cã socotiþi cã în ele aveþi viaþa veºnicã, dar tocmai ele mãrturisesc despre
Mine.”
Adevãrul expus lor de cãtre Isus sta în contrazicere cu prejudecãþile
ºi datinile lor, ºi de aceea ei îºi învârtoºau inimile contra lui. Ei refuzau
sã asculte de învãþãturile lui Hristos, pentru cã aceste învãþãturi osândeau
tocmai pãcatele pe care ei le simpatizau. Dacã Fiul omului ar fi mãgulit
mândria lor, atunci ei s-ar fi grãbit sã-I dea onoare. Isus zicea: “Eu am
venit în numele Tatãlui Meu; ºi nu Mã primiþi; dacã va veni un altul în
numele lui însuºi, pe acela îl veþi primi.” Amãgitorii, care nu sunt în
stare sã aducã nici o dovadã despre autoritatea lor dumnezeiascã, puteau
totuºi sã câºtige aplauzele lor, prin profetizarea de lucruri plãcute ºi
prin satisfacerea vanitãþii celor bogaþi ºi profani. Aceºti profeþi mincinoºi
aveau sã aducã pe urmaºii lor la pieire veºnicã.
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Isus declarã mai departe, cã nu e nevoie ca El sã-i învinuiascã la
Tatãl Sãu, cãci Moise, a cãrui mãrturie ei pretind a o crede, îi învinuia
deja. El zicea: “Cãci, dacã aþi crede pe Moise, M-aþi crede ºi pe Mine,
pentru cã El a scris despre Mine. Dar dacã nu credeþi cele spuse de el,
cum veþi crede cuvintele Mele?” Isus ºtia cã iudeii erau hotãrâþi sã-I
rãpunã viaþa, ºi totuºi El le explicã în predica Sa raportul Sãu faþã de
Tatãl Sãu ºi cã El este de o fiinþã cu Acesta. Cu aceasta nu le-a fost
lãsatã nici o scuzã pentru prigonirea lor oarbã ºi pentru furia lor turbatã
contra Salvatorului. Dar, deºi intenþiile lor au fost zãdãrnicite ºi ei nu
puteau sã se sustragã de sub influenþa elocvenþei Sale dumnezeieºti ºi a
adevãrului, totuºi ura lor ucigaºe rãmase încã în inimile preoþilor ºi
mai marilor. Ei au fost cuprinºi de fricã, cãci nu puteau sã-ºi închidã
conºtiinþa în faþa puterii convingãtoare a misiunii de învãþãtor a lui
Hristos. Dar ei erau legaþi atât de mult de legãturile mândriei ºi ale
aroganþei, încât lepãdarã dovezile trimiterii Sale dumnezeieºti, se
împotrivirã avertismentelor Sale ºi au preferat întunericul în locul
luminii.
Totuºi ei n-au izbutit sã înãbuºe autoritatea lui Isus, sau sã abatã
atenþia ºi respectul poporului de la El. Mulþi au fost adânc miºcaþi ºi
convinºi de predica Sa pãtrunzãtoare. Faptele Sale puternice trezirã
mai întâi interesul ºi uimirea lor ºi când misiunea Sa avea sã descopere
în cele din urmã caracterul Sãu, ºi ei aveau sã fie gata sã recunoascã
autoritatea Sa dumnezeiascã. Pe de altã parte Isus trezise în conºtiinþa
mai marilor simþãmântul vinovãþiei lor, ºi prin aceasta ei au fost ºi mai
mult stârniþi împotriva Lui, aºa încât au fost ferm hotãrâþi, ca sã-I ia
viaþa. Ei trimiserã soli prin întreaga þarã, ca sã avertizeze poporul contra lui Isus, înfierându-L ca pe un Amãgitor. Spionii au fost însãrcinaþi,
ca sã-L supravegheze, ºi sã raporteze despre cele ce El va zice ºi va
face. Mântuitorul preþios se afla acum desigur sub umbra crucii.
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upã vindecarea sãvârºitã la Betesda în ziua Sabatului, ura
celor mai de frunte dintre iudei se aprinse contra lui Isus
pânã într-atât încât îºi fãceau planul cum sã-L piardã, ºi El
nu mai putea rãmâne în Ierusalim în siguranþã. De aceea merse în Galilea
ºi alese Capernaumul ca scenã a activitãþii Sale. În acest loc învãþã El
ºi în fiecare Sabat se adunau gloate multe, ca sã asculte la cuvântãrile
sale. Aici pãrea a nu I se mai pune nici o piedicã în cale, deºi spionii Îl
urmãreau de aproape, ca sã gãseascã un punct de sprijin pentru
învinuirile aduse contra Lui.
Inimile poporului de rând se deschideau cu bucurie în faþa
instrucþiunilor Sale dumnezeieºti. Inima Sa se revãrsa de compãtimire
pentru omenirea suferindã, ºi El privea cu bucurie cum oamenii ascultau
la învãþãturile Sale de iubire ºi de bunãvoinþã. Ascultãtorii Sãi erau
uimiþi de elocvenþa simplã, cu care El vestea adevãrul. Toate exemplele
le-a luat din viaþa zilnicã, ºi Îºi potrivea vorbirea dupã toate clasele ºi
toate circumstanþele vieþii.
Isus nu a mers la Capernaum, ca sã evite societatea, sau sã Se
odihneascã de ostenelile Sale. Capernaum era un mare centru de
comunicaþie; oamenii din multe þãri diferite treceau prin oraº sau se
opreau pentru a se recrea din cãlãtoria lor. Marele Învãþãtor putea
întâlni aici reprezentanþi din toate naþiunile ºi din toate clasele sociale.
Învãþãturile pe care El le da aici, erau primite nu numai de cei ce erau
de faþã, ci erau duse de aceºtia la toate þãrile ºi la multe familii. În felul
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acesta oamenii au fost treziþi sã facã cercetãri în privinþa profeþiilor ºi
sã-ºi îndrepte din toate pãrþile atenþia asupra Salvatorului, aºa încât
lucrarea ºi solia Sa sã fie vestitã în lung ºi-n lat.
Aici I se oferi o mai bunã ocazie, decât în vreo altã parte oarecare, de
a întâlni reprezentanþi din toate clasele, deoarece toþi comunicau unii cu
alþii în acest loc, urmãrindu-ºi în acelaºi timp fiecare ocupaþia sa deosebitã.
Cei bogaþi care erau onoraþi pentru banii lor, puteau fi câºtigaþi tot aºa de
bine ca ºi cei sãraci ºi lipsiþi. Hristos se arãtã poporului ca Mântuitor al
lumii. Îndatã ce veni ºtirea cã El este în Capernaum, cete de oameni
curgeau spre El, ca sã asculte cuvintele Sale de înþelepciune cereascã.
Isus se retrãsese pentru un scurt timp împreunã cu ucenicii Sãi la un
munte, dar când vãzu poporul curgând în aºa mulþime, nu-L rãbdã inima
ca sã-i lase sã plece înapoi.
Sãrbãtoarea iudeilor era aproape, ºi mulþi erau în drum spre Ierusalim,
ca sã caute pe Isus, despre ale Cãrui minuni auziserã. Bolnavii ºi suferinzii
erau aduºi la El, ºi El îi vindeca. La priveliºtea bucuriei acelora, pe care îi
vindecase, Se bucura împreunã cu toþi acei, care se împãrtãºiserã de
binecuvântãrile Sale. Pe multe familii le fãcea fericite, însãnãtoºind pe
suferinzii lor. Lumina rãsãrea iarãºi în multe cãmine, care pânã aici au fost
scufundate în umbrele întristãrii. Cei îndureraþi au fost mângâiaþi, cei
neºtiutori îndrumaþi, ºi speranþe noi au fost trezite în inimile deznãdãjduiþilor.
Poporul primi solia, pe care El i-o aducea, ºi crezu cuvintele Sale.
Nimeni nu primea adevãrul cu atâta voioºie, ca cei sãraci ºi de jos, pe
care vanitatea, mândria, comorile lumeºti ºi lauda omeneascã, nu-i
despãrþea de Salvatorul lor. Nici unul nu era respins de El. Cu o milã
gingaºã îngrijea El de cei nenorociþi, care doreau dupã ajutorul Sãu, ºi
toþi cei ce plecau din prezenþa Sa, duceau cu ei în propria lor persoanã
dovezile puterii Sale vindecãtoare ºi dãtãtoare de viaþã. Inimile poporului
bãteau de o iubire plinã de adoraþie pentru Binefãcãtorul lor, ºi El Însuºi
lua parte la bucuria lor. Lucrarea Sa în Capernaum aduse roade bune ºi
mulþi au fost miºcaþi sã creadã în El ºi se simþeau atraºi la El prin faptele
Sale pline de milostivire nemaivãzutã.
Cãrturarii ºi fariseii recunoscurã spre ruºinea lor, cã intenþiile lor cu
privire la Isus fuseserã zãdãrnicite. Ei ascultaserã la învãþãturile
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Mântuitorului, ca sã-L prindã în cuvintele Sale proprii ºi ca sã atragã
atenþia poporului asupra Sa Însuºi. Ei ºtiau cã de la începutul misiunii de
învãþãtor a lui Hristos, influenþa lor proprie asupra poporului scãzuse.
Inimile compãtimitoare ale mulþimii preferau învãþãturile de iubire ºi de
bunãvoinþã amabilã ale lui Isus în locul formelor reci ºi a ceremoniilor
moarte ale preoþilor.
Deºi fariseii erau uimiþi de minunile sãvârºite de Isus, totuºi ei
urmãreau cu atât mai mult sã îndepãrteze pe Acela, care prin puterea Sa
cea mare se dovedea a fi atât de primejdios pretenþiilor ºi aroganþei lor.
Bolile corporale, oricât de grave ºi de incurabile ar fi fost în aparenþã,
erau vindecate prin puterea Sa dumnezeiascã; din contrã boala sufletelor
legate cu legãturile necredinþei ºi ale prejudecãþilor oarbe prindea tot
mai mult rãdãcinã la aceia care îºi închideau ochii în faþa luminii. Cele
mai puternice dovezi, care puteau fi aduse, îi întãreau ºi mai mult în
împotrivirea lor. Nici chiar lepra ºi paralizia nu erau atât de primejdioase
ca bigotismul ºi necredinþa. Isus Se întoarse de la învãþãtorii lui Israel,
ºi ei au fost învãluiþi din ce în ce mai mult de norii necredinþei ºi ai
întunericului.
Locuitorii Capernaumului au fost uimiþi peste mãsurã de vindecarea
momentanã ºi durabilã, pe care un simplu cuvânt al lui Isus o sãvârºise
asupra fiului slujbaºului împãrãtesc, ºi aceasta de la o depãrtare de
aproape ºapte ore de drum. Ei erau plini de bucurie, cã Acela, care
poseda o putere atât de minunatã, Se afla în mijlocul lor. În Sabat
sinagoga era plinã de lume, ºi totuºi mulþi nu erau în stare, sã poatã
intra înãuntru. Ca de obicei, mulþi veneau numai de curiozitate, erau
însã unii de faþã, care doreau în mod serios ca sã capete lãmuriri mai de
aproape despre Evanghelia Împãrãþiei lui Dumnezeu.
Toþi cei ce Îl auzeau, erau uimiþi, “cãci El predica cu putere, nu ca
cãrturarii”. Cuvintele Sale dovedeau ungerea Spiritului lui Dumnezeu,
ºi lucrau asupra sufletelor oamenilor cu o putere cereascã. Învãþãtura
cãrturarilor ºi a bãtrânilor, din contrã, era lipsitã de iubire ºi formalistã,
ca o lecþie învãþatã pe de rost. Ei explicau legea dupã obicei, dar nici o
autoritate dumnezeiascã nu confirma declaraþiile lor, nici o inspiraþie
sfântã nu miºca inimile lor, sau pe acelea ale ascultãtorilor lor.
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Isus nu Se ocupa cu diferitele puncte de neînþelegere dintre iudei.
Cuvintele Sale erau atât de lãmurite, încât ºi un copil le putea pricepe,
ºi totuºi erau destul de înãlþãtoare în simplitatea lor, încât captivau ºi
spiritele cele mai nobile cu adevãrurile lor dumnezeieºti. El vorbea
despre o nouã împãrãþie, pe care El venise s-o întemeieze între oameni,
în contrast cu împãrãþia lumii acesteia, ºi despre puterea Sa, de a smulge
stãpânirea din mâna lui Satan ºi a libera pe cei încãtuºaþi de el.
În sinagogã se afla un om, care era posedat de un spirit necurat. El
întrerupse pe Isus în cuvântarea Sa cu un strigãt tare ºi pãtrunzãtor,
încât cei de faþã au fost cuprinºi de spaimã ºi de un fior rece. “… ºi care
a strigat cu glas tare: ‘Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret?
Ai venit sã ne prãpãdeºti? Te ºtiu cine eºti: Sfântul lui Dumnezeu.”
Chiar demonii credeau ºi se cutremurau, iar Israel îºi închisese ochii
ºi urechile faþã de adevãrul dumnezeiesc, ºi nu recunoºtea timpul
cercetãrii sale. Satana duse sãrmana sa victimã în sinagogã, ca prin
tresãririle sãrmanului suferind sã abatã atenþia poporului de la Isus, ºi
sã împiedice ca cuvintele adevãrului sã ajungã la inima poporului. Dar
chiar mintea întunecatã a acestui om a putut pricepe, cã învãþãtura lui
Isus era de origine cereascã. Apropierea puterii dumnezeieºti insuflã o
mare spaimã spiritului rãu care îi întunecase mintea, ºi astfel se nãscu
o luptã între el ºi restul raþiunii ce-i mai rãmãsese.
Când victima observã apropierea Salvatorului, care voia s-o libereze,
demonizatul dori sã fie mântuit de puterea lui Satan. Dar spiritul cel
rãu opuse rezistenþã ºi cu toate sforþãrile victimei el nu voia sã-i dea
drumul. Sãrmanul suferind voia sã se adreseze lui Isus, dar când deschise
buzele sale ca sã vorbeascã, cel rãu îi puse în gurã astfel de cuvinte,
încât el strigã: “Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret?”
Cu toatã priceperea sa întunecatã, nenorocitul recunoscu în parte, cã se
afla în prezenþa Aceluia, care putea sã dezlege lanþurile care îl þinuserã
legat atât de mult; dar când încercã sã se apropie de mâna Sa puternicã,
voinþa altuia îl reþinu înapoi, ºi el rosti cuvintele altuia.
Acest om ajunsese sub stãpânirea vrãjmaºului prin propria sa umblare
pãcãtoasã, aºa încât Satana pusese stãpânire pe toate facultãþile sale. Când
întunericul minþii sale a fost pãtruns de câteva raze slabe de luminã din
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prezenþa Salvatorului, lupta dintre dorinþa sa dupã liberare ºi puterea
diavolului îi provocã spaime îngrozitoare, ºi-l fãcu sã izbucneascã în
strigãte de durere monstruoase. Cel rãu îºi puse în joc toate puterile sale
demonice, ca sã-ºi menþinã stãpânirea asupra victimei sale; cãci el îºi
dãdu seama, cã prin înfrângerea sa în cazul acesta va contribui la biruinþa
cauzei lui Isus. Mântuitorul, care biruise pe prinþul întunericului în pustie,
se afla acum iarãºi faþã în faþã cu vechiul sãu vrãjmaº.
Se pãrea, ca ºi cum chinuitul om îºi va pierde viaþa în lupta sa grozavã
cu cel rãu, care îi distrusese toatã bãrbãþia. Numai o singurã putere era
în stare sã înfrângã pe acest tiran crud. Isus vorbi cu vocea Sa
poruncitoare, ºi dãdu captivului sãrman iarãºi libertatea. Spiritul cel
rãu fãcu ultima sforþare ca sã rãpeascã viaþa victimei sale, înainte de a
ceda suveranitãþii cuvântului lui Isus. Cel vindecat se ridicã apoi în
faþa mulþimii uimite, vesel ºi fericit pentru libertatea sa redobânditã.
Astfel stãpânitorul întunericului a fost biruit ºi în sinagogã, Sâmbãta,
în faþa întregii adunãri. Chiar ºi cel rãu mãrturisi despre puterea
dumnezeiascã a Salvatorului cu cuvintele: “Ah! Ce avem noi a face cu
Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit sã ne prãpãdeºti? Te ºtiu cine eºti:
Sfântul lui Dumnezeu.”
Omul, a cãrui minte se restabilise deodatã, proslãvea pe Dumnezeu
pentru liberarea sa. Ochii care cu puþin mai înainte exprimau trãsãturi
de nebunie ºi priveau sãlbatic în toate pãrþile, erau luminaþi acum de
pricepere ºi vãrsau lacrimi de mulþumire. Îndatã ce graiul le reveni
iarãºi, dupã înmãrmurirea lor, ziserã unii cãtre alþii plini de uimire:
“Ce înseamnã lucrul acesta? El porunceºte cu stãpânire ºi cu putere
duhurilor necurate, ºi ele ies afarã!”
Nu era voinþa lui Dumnezeu ca acest om sã fie lovit de o suferinþã
atât de grozavã ºi ca el sã fie predat în totul sub puterea lui Satan.
Cauza ascunsã a nenorocirii sale, care îl fãcuse sã devinã o priveliºte
îngrozitoare pentru amicii sãi ºi o povarã pentru el însuºi, se afla în
propria sa umblare. Plãcerile pãcatului îl ademeniserã, cãrarea
desfrânãrii i se pãruse plãcutã ºi atractivã, ºi toatã strãduinþa sa era,
sã-ºi petreacã viaþa într-o desfãtare destrãbãlatã. El nu visã niciodatã
cã va ajunge sã fie de scârba ºi de spaima lumii, ºi spre ocarã propriei
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sale familii. El gândea, cã-ºi va putea petrece timpul într-o nebunie
nevinovatã; dar dupã ce apucã o datã pe calea greºitã nu se mai putu
opri, pânã ce cãlcã legile sãnãtãþii ºi legile morale. Necumpãtarea ºi
uºurãtatea captivarã simþurile sale; sentimentele mai bune ale sufletului
sãu au fost înãbuºite, iar Satana a fost în cele din urmã în stare, de a
câºtiga deplinã stãpânire asupra lui.
Cãinþa veni prea târziu, ºi atunci ar fi voit cu plãcere sã jertfeascã
bogãþie ºi plãceri, spre a-ºi putea redobândi puterea bãrbãteascã pierdutã,
dar nu mai putea, cãci cãzuse victimã neputincioasã în mâinile celui
rãu. Satan ademenise pe acest tânãr cu multe iluzii atrãgãtoare; el
acoperise viciul cu o manta de flori, pentru ca victima sã-l îmbrãþiºeze
cu plãcere; dar dupã ce îºi ajunse scopul, ºi omul nenorocit se afla în
puterea sa, cel rãu deveni despotic în tirania sa, ºi grozav în loviturile
sale demonice. Aºa se întâmplã întotdeauna cu aceia, care sunt subjugaþi
de cel rãu; distracþiile fermecãtoare ale anilor tinereþii lor se terminã în
întunericul disperãrii, sau cu înnebunirea unui suflet pierdut.
Dar Acela, care a biruit pe arhivrãjmaºul în pustie, smulse pe acest
captiv nenorocit din ghearele lui Satana. Isus ºtia bine, cã acest spirit
rãu, deºi într-o altã formã, totuºi este acelaºi care-L ispitise pe El în
pustie. Satan cautã sã-ºi ajungã scopul prin diferite chipuri. Acelaºi
spirit, care recunoscu pe Mântuitorul de la cea dintâi privire ºi care-I
strigã: “Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret?” stãpânea
ºi pe iudeii nelegiuiþi, care lepãdau pe Hristos ºi dispreþuiau învãþãtura
Sa. Dar la ei el avea înfãþiºarea evlaviei ºi a erudiþiei, cãutând a-i duce
în eroare cu privire la adevãratele pricini pentru lepãdarea Mântuitorului.
În timp ce poporul sta încã plin de uimire ºi admiraþie, Isus Se retrase
din sinagogã, ºi fãcu o vizitã la casa lui Petru, spre a gãsi aici pentru un
scurt timp repausul cel atât de necesar; totuºi Fiul omului nu Se putu
bucura de nici o recreaþie. O altã minune aproape tot atât de mare trebui
sã aibã loc ºi aici. Mântuitorul aflã, cã soacra lui Petru zãcea prinsã de
friguri, ºi inima Sa plinã de compãtimire a fost imediat gata sã procure
alinare femeii suferinde. El porunci frigurilor ºi ele au pãrãsit-o. Ea se
ridicã din patul ei de boalã, cu o inimã plinã de bucurie ºi mulþumire, ºi
servea pe Mântuitorul ºi pe ucenicii Sãi.
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Vestea despre aceste minuni ºi vindecãri se rãspândi în tot oraºul;
totuºi vrãjmãºia fariseilor crescu cu atât mai mult pentru aceste fapte
de milostivire. Ei supravegheau cu atenþie miºcãrile lui Isus, pentru a
gãsi o pricinã de învinuire contra Lui. Influenþa lor împiedicã pe mulþi,
de a veni la El în Sabat pentru vindecarea bolilor lor, cãci se temeau sã
nu fie consideraþi cãlcãtori de lege. Dar îndatã ce soarele se ascundea
la apus, avea loc o mare miºcare în oraº. Bolnavii curgeau la El din
toate pãrþile oraºului ºi se adunau în jurul lui Isus. Acei care posedau
destulã putere corporalã, veneau singuri, dar majoritatea erau aduºi la
Marele Doctor de cãtre amicii lor.
Aceºti nenorociþi se aflau în toate stadiile de neputinþã ºi aproape
de moarte. Unii erau istoviþi de friguri, alþii erau paralitici, alþii orbi,
surzi sau ºchiopi. ªi din depãrtare se auzea strigãtul de jale al leprosului:
“Necurat, necurat!” care îºi întindea mâinile sale putrede cãtre Marele
Salvator. Lucrarea lui Isus începea îndatã ce primul suferind era adus
în faþa Sa. Rugãtorii erau vindecaþi printr-un cuvânt de pe buzele Sale
sau printr-o atingere a mâinii Sale. Cu inimile pline de mulþumire ºi
sãnãtoºi la corp ºi suflet, ei se întorceau apoi la ai lor, pe care cu puþin
mai înainte îi pãrãsiserã ca invalizi neputincioºi.
Acei care aduserã la Isus pe suferinzi cu toatã îngrijirea de pe patul
lor de boalã, se înapoiau acum împreunã cu ei, vãrsând lacrimi de bucurie,
ºi dând laudã Mântuitorului. Copiii micuþi primeau aceeaºi consideraþie
amabilã ºi gingaºii suferinzi erau redaþi înapoi într-o sãnãtate înfloritoare
mamelor lor fericite. Aceste dovezi vii ale puterii dumnezeieºti a lui Isus
provocarã o mare agitaþie în acel þinut. Niciodatã pânã aici nu mai vãzuse
Capernaumul asemenea zile. Pretutindeni se auzeau numai glasuri de
triumf ºi de veselie pentru binecuvântãrile primite.

Salvatorul divin, care sãvârºea vindecãri aºa de minunate,
participa la bucuria, pe care El o trezise în sufletele omenirii
suferinde. El vindecase pe orice om, care venise la El sã cearã
ajutor. Marea Sa iubire de oameni era miºcatã pânã în profunzime,
când vedea suferinþele acelora, care veniserã la El, ºi se simþea
fericit, de a le putea reda iarãºi sãnãtatea ºi fericirea.
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cenicii nu se uniserã încã pe deplin cu Isus ca sã fie
conlucrãtori cu El. Ei au fost într-adevãr martori ai multora
din minunile Sale, ºi sufletele lor se luminaserã prin
învãþãturile primite de pe buzele Sale; totuºi ei nu renunþaserã încã în
totul la ocupaþia lor ca pescari. Inimile lor au fost umplute de întristare
când au auzit despre soarta lui Ioan, ºi cugete contradictorii le neliniºteau
sufletele. Dacã activitatea lui Ioan avuse un astfel de sfârºit tragic, care
avea sã fie soarta Maestrului lor, când cãrturarii ºi fariseii aveau atâta
urã pentru El? Pentru ei, în îndoielile ºi temerile lor, era încã mereu o
uºurare de a se întoarce iarãºi la pescuit, pentru a uita pentru un scurt
timp, în ocupaþia lor obiºnuitã, îngrijorarea lor.
Isus le-a dat drumul adesea, ºi le-a dat ocazia de a se recrea în cercul
lor familiar; totuºi, El Însuºi refuza cu blândeþe dar hotãrât cererile lor,
de a-ºi lua ºi El timp de recreaþie. Numai noaptea îºi gãsea El timpul
necesar pentru rugãciune, cãci ziua era consacratã în întregime
învãþãturii ºi faptelor de milostivire. Pe când lumea, pe care El venise
sã o rãscumpere, era afundatã în somn, Mântuitorul înãlþa Tatãlui cereri
de mijlocire pentru oameni, în tãcerea solemnã a munþilor. El petrecea
adesea nopþi întregi în rugãciune ºi meditaþie, pentru ca în zorii zilei
sã-ªi înceapã iarãºi lucrarea Sa activã.
Pentru Mântuitorul pãrea imposibil de a se retrage mãcar pentru un
timp scurt. Era încã de dimineaþã lângã marea Galileii ºi mulþimea se
adunase deja grãmadã în jurul Sãu, iar bolnavii ºi nenorociþii erau aduºi
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la El pentru vindecare. În cele din urmã gloatele s-au îngrãmãdit atât
de mult în jurul Sãu, încât nu mai avea nici loc unde sã stea. De aceea
ceru lui Petru ca sã-L ia în vas, ºi îndatã ce se sui, zise ucenicilor sã se
depãrteze puþin de la mal. Dupã ce se aflã la o oarecare depãrtare faþã
de popor, El putea fi vãzut ºi auzit cu mai multã uºurinþã de mulþime; ºi
de aici de pe vas El predica despre tainele Împãrãþiei lui Dumnezeu.
Vorbirea Sa era simplã ºi serioasã ºi fãcu o impresie adâncã asupra
sufletelor ascultãtorilor.
Dupã ce îºi terminã astfel predica, Isus se adresã lui Petru ºi îi ceru
sã vâsleascã mai departe ºi sã îºi arunce plasele pentru pescuit. Totuºi
Petru era complet descurajat; el era trist nu numai din cauza soartei lui
Ioan Botezãtorul, ºi inima sa îl chinuia cu necredinþã, ci el mai era
amãrât ºi din cauza perspectivelor sale pãmânteºti. El nu avusese succes
la pescuit, ºi noaptea trecutã se muncise tot timpul în zadar. Cu un ton
descurajat el rãspunse la porunca lui Hristos: “Învãþãtorule, toatã
noaptea ne-am trudit, ºi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tãu, voi
arunca mrejele!”
El chemã pe fratele sãu sã-i ajute, ºi amândoi lãsarã plasele la adânc,
dupã porunca lui Isus. Când au încercat sã le tragã afarã, ei nu au fost
în stare sã le ridice singuri, din cauza marii mulþimi de peºti, ºi se
vãzurã nevoiþi sã cheme pe Iacob ºi pe Ioan ca sã le dea ajutor. Când
plasa plinã de peºti se gãsea în cele din urmã pe vas, acesta era încãrcat
aºa de mult, încât se aflau în primejdie de a se scufunda.
Petru vãzuse pe Isus sãvârºind minuni uimitoare, dar nici una nu
fãcuse o impresie atât de adâncã asupra lui, ca aceastã pescuire minunatã
dupã o noapte de decepþie. Necredinþa ºi descurajarea, care chinuiserã
pe ucenici în tot timpul acelei nopþi lungi ºi obositoare, fãcurã acum
loc adoraþiei ºi uimirii. Petru a fost umplut de conºtiinþa puterii
dumnezeieºti a Maestrului ºi a fost ruºinat din cauza necredinþei sale
pãcãtoase de pânã acum. El îºi dãdu seama cã se gãsea în faþa Fiului lui
Dumnezeu, ºi se simþea nevrednic a fi într-o astfel de societate. De
aceea el se aruncã repede la picioarele lui Isus cu cuvintele: “Doamne,
pleacã de la mine, cãci sunt un om pãcãtos.” Dar pe când vorbea astfel,
el strângea în braþe picioarele lui Isus ºi dacã Mântuitorul ar fi încercat
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sã facã cum zicea Petru, atunci cu siguranþã cã n-ar fi fost voios sã-L
lase sã plece.
Isus înþelegea însã sentimentele contradictorii din inima impetuosului
ucenic ºi zise cãtre el: “Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de
oameni.” Cuvinte asemãnãtoare au fost adresate apoi ºi celorlalþi trei
pescari, când se aflau toþi pe mal. Pe când ei îºi dregeau cu zel plasele,
care se rupseserã din cauza marii greutãþi de peºte, Isus le zise: “Veniþi
dupã Mine, ºi vã voi face pescari de oameni.” ªi îndatã ei au pãrãsit
plasele ºi vasele lor, ºi au urmat Salvatorului. Pescarii modeºti au
recunoscut autoritatea dumnezeiascã a lui Isus, ºi au renunþat la ocupaþia
lor obiºnuitã ºi au pãrãsit bunurile pãmânteºti, pentru a da ascultare
poruncii Domnului lor.
Aceºti patru ucenici au fost în viitor legaþi mult mai strâns cu Isus
în umblarea sa pãmânteascã, decât oricare altul. Hristos, Lumina lumii,
era pe deplin în stare, sã facã pe aceºti pescari neînvãþaþi din Galilea
destoinici pentru înalta lor chemare, la care El îi hotãrâse. Cuvintele,
pe care El le rostise cãtre aceºti bãrbaþi simpli erau de cea mai înaltã
însemnãtate; ele trebuiau sã influenþeze lumea pentru totdeauna. Deºi
chemarea din partea lui Isus a acestor pescari sãrmani ºi descurajaþi,
pãrea a fi o faptã cu totul fãrã însemnãtate, totuºi acesta era un
eveniment, care era însoþit de efectele cele mai grandioase ºi era destinat
sã zguduie întreaga lume. Puterea înviorãtoare a lui Dumnezeu luminã
sufletele acelor pescari neînvãþaþi, ºi-i fãcu destoinici, a rãspândi
învãþãturile lui Hristos în lung ºi-n lat. Alþii trebuiau sã continue lucrarea,
pânã ce avea sã ajungã la toate þãrile; sã fie auzitã în orice epocã ºi
multe suflete sã fie câºtigate prin aceasta. Galileenii avea sã devinã
într-adevãr “pescari de oameni”.
Isus nu era împotriva unei adevãrate culturi. Cea mai înaltã culturã,
dacã este sfinþitã prin iubire ºi temere de Dumnezeu, primeºte aprobarea
Sa. Faptul chemãrii pescarilor învãþaþi ca ucenici ai sãi, este întrebuinþat
adesea ca pretext contra culturii. Dar aceºti bãrbaþi au fost supuºi
influenþei Sale înnobilatoare timp de trei ani de zile, ºi Mântuitorul era
Educatorul cel mai desãvârºit pe care L-a cunoscut lumea vreodatã.
Prinþul vieþii nu alese pe cãrturari ºi pe mai mari ca ucenici ai Sãi,
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pentru cã n-au voit sã-L urmeze; de aceea El cheamã oameni modeºti
de la þarã ca ajutoare ale Sale. Cei bogaþi ºi învãþaþi dintre iudei se
simþeau superiori tuturor celorlalþi oameni, pentru înþelepciunea lor
lumeascã ºi îndreptãþirea lor de sine, ºi nu simþeau o necesitate deosebitã
dupã un Mântuitor. Caracterul lor nu putea fi schimbat, ºi nu voiau sã
primeascã învãþãturile lui Hristos. Din contrã pescarii modeºti se
bucurau, a fi în legãturã cu Mântuitorul ºi a deveni lucrãtori ai Sãi.
În drumul Sãu cãtre Ierusalim, Isus vãzu pe Matei ocupat cu încasarea
taxelor de vamã. El era iudeu, dar de când se fãcuse vameº, fraþii sãi îl
dispreþuiau. Jugul roman nutrea neîncetat spiritul de mânie în inimile
poporului iudeu; faptul cã o naþiune dispreþuitã, pãgânã încasa biruri
de la ei, era o neîncetatã amintire, cã puterea ºi mãrirea lor ca naþiune
independentã dispãruserã. Indignarea lor era deci fãrã margini, când
unul din propriul lor popor uita atât de mult superioritatea neamului
sãu, încât primea postul de vameº.
Toþi acei care sprijineau în felul acesta autoritatea romanã, erau
priviþi ca rãsculãtori. Iudeii priveau ca o înjosire a avea vreo împãrtãºire
oarecare cu un vameº. Chiar postul însuºi era considerat deopotrivã cu
împilarea ºi stoarcerea de bani. Totuºi Isus nu Se lãsã influenþat de
prejudecãþile fariseilor. El nu privea la suprafaþã, ci înãuntrul inimii.
Ochiul Sãu dumnezeiesc recunoscu în Matei pe unul pe care îl putea
folosi la întemeierea comunitãþii Sale. Acest bãrbat ascultase la
învãþãturile lui Hristos ºi se simþea atras cãtre El; inima sa bãtea în
adoraþie pentru Salvatorul Sãu, dar nu ajunsese niciodatã la gândul, cã
acest mare Învãþãtor îl va gãsi demn de vreo atenþie, ºi cu atât mai
puþin, sã-l aleagã ca ucenic al Sãu. De aceea mare fu uimirea lui, când
Isus i Se adresã cu cuvintele: “Urmeazã-Mi”.
Fãrã cea mai micã opunere sau întrebare cu privire la paguba
bãneascã care ar rezulta din aceasta, Matei se ridicã, urmã Maestrului
sãu ºi îºi uni strãduinþele sale cu ale celorlalþi câtorva ucenici ai lui
Isus. Vameºul dispreþuit simþea cã Salvatorul îi arãtase o onoare, de
care el nu era vrednic. El nu se sinchisea de afacerea care îi aducea
venit, pe care o schimbase cu sãrãcie ºi lipsã. Pentru el era îndeajuns,
cã avea sã fie în prezenþa lui Isus, cã era în stare sã înveþe înþelepciune
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ºi bunãtate de pe buzele Sale, cã putea fi martor la faptele Sale minunate
ºi avea favoarea sã participe la lucrarea Sa obositoare.
Matei era bogat, ºi totuºi era voios a jertfi totul pentru Maestru. El
avea mulþi amici ºi cunoscuþi, care dorea ca sã devinã urmaºi ai lui
Hristos, ºi cãrora el cãuta sã le ofere o ocazie, pentru a-L întâlni. El era
convins, cã ei vor fi rãpiþi de învãþãtura Sa curatã ºi simplã.
Pentru acest motiv el organizã în casa sa un ospãþ spre onoarea lui
Isus, ºi invitã la acesta pe amicii ºi rudele sale, printre care se aflau
mulþi vameºi. Isus cu ucenicii Sãi primirã invitaþia sa amabilã, ºi El
onorã acel ospãþ cu prezenþa Sa. Cãrturarii ºi fariseii, care supravegheau
neîncetat miºcãrile Sale, nu lãsarã sã le scape aceastã ocazie, de a osândi
lucrarea lui Hristos.
Ei erau foarte revoltaþi cã unul, care se chema iudeu, întreþinea relaþii
cu vameºii. Deºi ei nu voiau sã-L recunoascã drept Mesia ºi lepãdau
învãþãtura Sa, totuºi nu puteau a-ºi închide ochii faþã de faptul, cã El
exercita o mare influenþã asupra poporului; ºi erau tare supãraþi, cã El
ar nesocoti prin exemplul Sãu prejudecãþile ºi prescripþiile lor. Pentru
cã Isus poruncise lui Matei, ca sã-I urmeze, furia lor nu mai cunoºtea
margini. Pentru ce sã dea El atâta onoare unui vameº urât? De aceea ei
atacarã pe ucenici ºi le imputarã, cã mãnâncã cu vameºii ºi pãcãtoºii.
“Pe când ºedea Isus la masã, în casã, iatã cã au venit o mulþime de
vameºi ºi pãcãtoºi, ºi au ºezut la masã cu el ºi cu ucenicii Lui. Fariseii
au vãzut lucrul acesta, ºi au zis ucenicilor Lui: ‘Pentru ce mãnâncã
învãþãtorul vostru cu vameºii ºi cu pãcãtoºii?’” aceastã întrebare a fost
pusã cu un dispreþ rãutãcios. Isus nu aºteptã rãspunsul ucenicilor Sãi,
ci ripostã El Însuºi la atacul lor ironic: “Nu cei sãnãtoºi au trebuinþã de
doctor, ci cei bolnavi. Duceþi-vã de învãþaþi ce înseamnã: ‘milã voiesc
iar nu jertfã!’ cãci n-am venit sã chem la pocãinþã pe cei neprihãniþi, ci
pe cei pãcãtoºi.” Cu aceste cuvinte El explicã modul Sãu de procedare,
comparându-Se cu un doctor, a cãrui lucrare nu este printre cei sãnãtoºi,
ci printre bolnavi. El, care venise sã vindece sufletele bolnave de pãcate,
trebuia sã meargã la acei, care aveau nevoie de milostivirea Sa iertãtoare
ºi de iubirea Sa compãtimitoare.
Aceºti vameºi sãrmani ºi pãcãtoºi, cu toatã pãcãtoºenia lor, simþeau
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totuºi nevoia de pocãinþã ºi de iertare, ºi aparþinea misiunii Sale cereºti,
de a întâmpina asemenea trebuinþe. Deºi aceºti oameni nesocoteau în
aparenþã ceremoniile religioase, totuºi în inimile ºi viaþa lor erau mai
bine pregãtiþi, a deveni creºtini sinceri, decât fariseii ºi preoþii, care
priveau cu dispreþ asupra lor. Mulþi dintre aceºtia posedau un caracter
nobil ºi nu erau în stare, a umbla contra glasului conºtiinþei lor ºi sã
lepede o învãþãturã, pe care mintea lor o recunoºtea ca adevãratã.
Isus venise sã vindece rãnile pãcatului din mijlocul propriului Sãu
popor; totuºi iudeii respinserã de la ei mâna Sa ce li se oferea ca ajutor:
ei cãlcarã în picioare învãþãturile Sale ºi n-au luat seama la faptele
Sale puternice. De aceea Domnul se întoarse cãtre aceia, care voiau sã
asculte la cuvintele Sale. Matei ºi tovarãºii sãi au ascultat somaþia
Maestrului ºi-L urmarã. Vameºul dispreþuit deveni mai târziu unul dintre
cei mai devotaþi vestitori ai Evangheliei. Inima sa lipsitã de egoism se
simþea atrasã cãtre sufletele care aveau nevoie de luminã. El nu respingea
pe pãcãtoºi prin preamãrirea propriei sale evlavii, sau prin comparaþia
acesteia cu starea lor pãcãtoasã; ci îi atrãgea prin compãtimirea sa
adâncã, ducându-le solia preþioasã a lui Hristos. Sforþãrile sale au fost
încununate de succes. Mulþi dintre acei, care au luat parte la acel ospãþ
ºi care au ascultat la învãþãtura dumnezeiascã a lui Isus devenirã unelte
pentru luminarea poporului.
Cuvintele potrivite, pe care Isus le adresã fariseilor din timpul
ospãþului, îi aduse la tãcere, totuºi fãrã sã înlãture prejudecãþile lor, sau
sã înmoaie inimile lor. Ei se depãrtarã spre a se plânge la ucenicii lui
Ioan despre felul de procedare al lui Isus ºi al urmaºilor Sãi. Ei
accentuarã îndeosebi influenþa vãtãmãtoare, pe care El o exercita asupra
poporului, sfidând vechile lor tradiþii ºi vestind lumii o învãþãturã de
milostivire ºi de iubire.
Nemulþumirea urmaºilor lui Ioan a fost trezitã, ºi ei se plânserã la
ucenicii lui Isus asupra Maestrului lor, a Cãrui umblare, ar fi fost, dupã
pãrerea lor, în opoziþie cu învãþãtura lui Ioan. Dacã Ioan era trimis de
Dumnezeu ºi învãþa prin Spiritul Sãu, atunci cum putea fi dreaptã
umblarea lui Isus? Astfel urmaºii Mântuitorului nefiind în stare a
rãspunde la aceste întrebãri, aduserã chestiunea în faþa Maestrului lor.
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“Ei I-au zis: ‘Ucenicii lui Ioan, ca ºi ai Fariseilor, postesc des, ºi fac
rugãciuni, pe când ai Tãi mãnâncã ºi beau.’ El le-a rãspuns: ‘Oare puteþi
face pe nuntaºi sã posteascã în timpul când mirele este cu ei? Vor veni
zile când va fi luat mirele de la ei; atunci vor posti în acela zile.” Luca
5:33-35.
Prin venirea lui Isus pe acest pãmânt, a fost adusã lumina cereascã.
El a venit ca luminãtor ºi salvator al omenirii, ca sã înfrâneze puterea
lui Satan ºi sã libereze pe captivi. La naºterea Sa solii cereºti au adus
pãstorilor modeºti de pe câmpiile Betleemului solia îmbucurãtoare care
le vestea “bucurie mare”: “Slavã lui Dumnezeu în locurile prea înalte,
ºi pace pe pãmânt între oamenii plãcuþi Lui.”
Cel mai mare dar al cerului a fost dat lumii, bucurie celor sãrmani,
cãci Hristos a venit, ca sã-i facã moºtenitori ai Împãrãþiei Sale! Bucurie
pentru cei bogaþi cãci El îi va învãþa, cum sã se foloseascã de comorile
pãmânteºti, spre a-ºi procura bogãþii veºnice în ceruri! Bucurie pentru
cei neºtiutori, cãci El a venit, sã le aducã înþelepciunea dãtãtoare de
mântuire! Bucurie pentru învãþaþi, cãci El vrea sã descopere priceperii
lor taine mult mai adânci, decât au putut pãtrunde ei mai înainte!
Mântuitorul zice: “Dar ferice de ochii voºtri cã vãd; ºi de urechile
voastre cã aud! Adevãrat vã spun cã mulþi proroci ºi oameni neprihãniþi
au dorit sã vadã lucrurile pe care le vedeþi voi, ºi nu le-au vãzut; ºi sã
audã lucrurile pe care le auziþi voi, ºi nu le-au auzit.” Prin trimiterea lui
Hristos au fost descoperite oamenilor adevãruri, care fuseserã ascunse
de la întemeierea lumii.
Orice alt eveniment pãmântesc pare fãrã însemnãtate, când este pus
în comparaþie cu venirea lui Hristos pe pãmânt. Ce ocazie de bucurie
au avut ucenicii, cãci li s-a dat favoarea sã umble ºi sã vorbeascã cu
Maiestatea Cerului! Fericiþi erau acei care aveau în mijlocul lor pe
Prinþul Vieþii ºi primeau zilnic de la El binecuvântãri ºi milostiviri noi.
Pentru ce trebuie sã fie ei triºti ºi sã posteascã? Era mult mai potrivit ca
aceia sã fie triºti, care lepãdau pe Mântuitorul ºi îºi închideau ochii ºi
urechile la învãþãturile Sale dumnezeieºti ºi se întorceau astfel de la
pacea ºi bucuria iubirii ºi adevãrului veºnic. Tezaurul cerului le era
încredinþat lor pentru câtva timp, ºi totuºi ei preferarã sclavia ºi
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întunericul în locul libertãþii ºi luminii venite prin Hristos.
În sinagoga din Nazaret, Isus Se proclamase ca Mântuitor al omenirii.
El zicea: “Duhul Domnului este peste Mine, pentru cã M-a uns sã vestesc
sãracilor Evanghelia; M-a trimis sã tãmãduiesc pe cei cu inima zdrobitã,
sã propovãduiesc robilor de rãzboi slobozirea, ºi orbilor cãpãtarea
vederii; sã dau drumul celor apãsaþi, ºi sã vestesc anul de îndurare al
Domnului.”
Cum puteau posti nuntaºii, pe când Mirele petrecea încã în mijlocul
lor? Dar când El avea sã Se întoarcã iarãºi la cer, ºi sã lase pe ucenicii
Sãi sã ducã singuri lupta cu necredinþa ºi întunericul lumii, atunci avea
sã fie potrivit pentru comunitate, de a posti ºi a se întrista, pânã ce
Domnul avea sã vinã pentru a doua oarã.
Fariseii invidioºi tâlcuiau în rãu, toate faptele Domnului. Tocmai
acele lucruri, care ar fi trebuit sã le miºte inimile ºi sã trezeascã admiraþia
lor, ei le foloseau cu pretext, de a-L acuza de imoralitate. Totuºi aceºti
bãrbaþi care se îndreptãþeau pe ei înºiºi erau mustraþi de atâtea ori de
Isus pentru nelegiuirea lor, ºi le demascase de atâtea ori planurile lor
rele, încât ei nu îndrãzneau sã-i adreseze Lui plângerea lor, ci mergeau
la acei, la care nãdãjduiau sã trezeascã mai cu uºurinþã prejudecãþi ºi
necredinþã. Dacã ucenicii ar fi luat în seamã aceste ºoptiri, atunci ar fi
încetat de a mai urma Mântuitorului. Totuºi aceºtia n-au luat în seamã
aceste învinuiri lipsite de nobleþe ridicate contra Maestrului lor, cum
cã El ar fi lipsit de religiozitate ºi s-ar asocia cu o societate rea. Ei ºtiau
cã aceste pâre rele veneau de la niºte persoane, care erau pline de urã ºi
de rãutate contra Lui.
Mântuitorul mânca cu pãcãtoºii. El le vorbi cuvinte de viaþã, ºi mulþi
Îl primeau ca Mântuitor al lor. Ospãþul lui Hristos era sfânt; iar fariseii
cu postirea lor, din contrã, îºi vor avea plata lor cu fãþarnicii ºi
necredincioºii, când Hristos va veni în mãrirea Sa, pe când cei dispreþuiþi
de ei vor fi adunaþi atunci în Împãrãþia Sa.
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sus Se vedea adesea constrâns a se ascunde de popor; cãci în
dorinþa lor de a fi martori oculari ai minunilor Sale, mulþimea
se înghesuia de obicei atât de mult în jurul Sãu, ºi entuziasmul
general creºtea într-o mãsurã atât de mare, încât era nevoie de mãsuri
de prevedere, spre a nu da preoþilor ºi mai marilor nici o ocazie, de a
trezi în autoritãþile romane teama de vreo rãscoalã.
Niciodatã nu mai cunoscuse lumea o aºa miºcare. Cerul se coborâse
jos la oameni. Toþi cei ce se apropiau de Isus pentru a primi învãþãturã,
recunoºteau harul ºi înþelepciunea Domnului, ºi primeau instrucþiuni
preþioase de la izvorul primordial a toatã cunoºtinþa. Multe suflete,
flãmânzite ºi însetate, care doriserã de mult timp dupã Mântuirea lui
Israel, au fost fãcute acum fericite prin darul unui Mântuitor îndurãtor.
Învãþãtorul mult aºteptat sosise acum, ºi un popor privilegiat trãia sub
splendoarea deplinã a luminii Sale, ºi cu toate acestea mulþi n-o
recunoºteau, sau se întorceau cu nepãsare sau chiar cu necredinþã de la
razele dumnezeieºti.
Isus vindeca multe ºi diferite cazuri de boalã corporalã, în timp ce
sufletelor bolnave le vestea Evanghelia. Foarte multe inimi au fost
eliberate prin El de sclavia tiranã a pãcatului. Credinþa, nãdejdea ºi
fericirea, luau locul necredinþei, descurajãrii ºi deznãdejdii. Totuºi când
cei bolnavi ºi nenorociþi se adresau Mântuitorului pentru ajutor, El le
vindeca mai întâi corpurile bolnave, înainte de a încerca sã lumineze
sufletul întunecat. Dupã ce suferinþele corporale ale bolnavului erau
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înlãturate, atunci cugetele sale puteau mai cu uºurinþã sã fie cãlãuzite
pe calea luminii ºi adevãrului.
Lepra era boala cea mai oribilã ºi mai urâcioasã dintre toate bolile
rãsãritului. Ea era privitã de toate clasele cu mare groazã atât din pricina
caracterului ei molipsitor, cât ºi din cauza efectului ei grozav asupra
victimei. Se lua orice mãsurã posibilã de prevedere, pentru a împiedica
rãspândirea în popor a acestei molime. Cel lepros era declarat ca necurat
la Evrei, izolat de ai sãi ºi exclus de la orice societate sau serviciu divin.
El era osândit a comunica numai cu aceia, care sufereau de aceeaºi boalã.
Departe de amicii ºi rudele sale, el trebuia sã suporte blestemul
acestei boli înfricoºate. Nici o mânã iubitoare nu putea alina durerile
sale. El era obligat, sã anunþe nenorocirea sa, sã-ºi sfâºie veºmintele ºi
sã dea strigãt de avertizare, pentru ca toþi sã poatã evita corpul sãu
necurat ºi putred de rãni. Cuvintele, “necurat, necurat!” rostite pe un
ton plângãtor de pe buzele exilatului singuratic era un semnal, care era
auzit cu fricã ºi spaimã.
În þinutul pe unde lucra Hristos erau multe asemenea fãpturi
nesuferite. Vestea despre Marele Salvator pãtrunse chiar ºi pânã la ei,
în pustiul singuratic, ºi o razã de speranþã a fost trezitã în inimile lor, cã
ar exista mântuire chiar ºi pentru ei, dacã ar putea ajunge pânã în
prezenþa lui Isus. Dar pentru cã intrarea în oraºe ºi sate le era interzisã,
se pãrea cu neputinþã a se apropia de Marele Doctor, al cãrui cerc de
activitate era de fapt în mijlocul poporului obiºnuit.
Unul dintre leproºi era un bãrbat din clasa de sus. Cu cea mai mare
durere ajunse el ºi familia sa la convingerea, cã devenise victima acestei
boli oribile. Cei mai de seamã doctori, dupã o examinare amãnunþitã a
cazului, au fost siliþi în cele din urmã sã mãrturiseascã, cã dibãcia lor
nu e în stare sã-l ajute ºi cã boala sa e incurabilã. Potrivit legii el a fost
cercetat apoi ºi de preoþi, care au declarat de asemenea, cã el e bolnav
de leprã în forma cea mai gravã. Aceste declaraþii îl osândirã la moarte
de viu, departe de amicii sãi ºi de societatea în care el jucase un rol atât
de însemnat. Acei care mai înainte au cãutat favoruri la el ºi care se
bucuraserã de ospitalitatea sa, fugeau acum cu spaimã din faþa sa, ºi el
se vãzu silit sã pãrãseascã patria ca un exilat.
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Isus învãþa la marginea mãrii afarã din raza oraºului, ºi mulþi erau
adunaþi ca sã asculte la cuvintele Sale. Leprosul care auzise din
singurãtatea sa despre lucrãrile puternice ale lui Isus, se apropie, atât
cât îi era permis, de locul unde era Mântuitorul, dorind sã-L vadã. De
la exilarea sa aceastã boalã fãcuse pustiiri îngrozitoare în corpul lui. El
oferea acum o priveliºte nesuferitã, ºi corpul sãu deteriorat era îngrozitor
la privire. Oprindu-se apoi la o oarecare depãrtare, auzi câteva din
cuvintele lui Isus ºi vedea, cum Mântuitorul îºi punea mâinile pe bolnavi,
spre a-i vindeca. El observa cu uimire cum ologii, orbii, paraliticii ºi
alþii, care zãceau loviþi de cele mai diferite boli, erau fãcuþi iarãºi sãnãtoºi
ºi preamãreau pe Dumnezeu pentru scãpare. El se uita la propriul sãu
corp mizerabil ºi se gândea dacã nu cumva Marele Doctor ar fi în stare
sã-l vindece chiar ºi pe el. Cu cât auzea, vedea, ºi medita mai mult la
acest lucru, cu atât mai mare deveni convingerea sa, cã Acesta este cu
adevãrat Salvatorul cel fãgãduit al lumii, cãruia toate lucrurile îi sunt
cu putinþã. Nimeni nu putea sãvârºi asemenea minuni, ca El, care era
împuternicit de Dumnezeu, ºi de aceea leprosul dorea sã ajungã în
prezenþa Sa, pentru a gãsi vindecare.
El nu intenþionase sã punã poporul în primejdie prin apropierea sa;
dar acum sufletul sãu era miºcat atât de puternic, încât trecu în totul cu
vederea restricþiile, care îi erau puse, siguranþa poporului ºi spaima pe
care el o insufla. El nu se mai gândea decât la posibilitatea de a fi eliberat
de plaga sa prin puterea lui Isus. Credinþa sa se apucã cu tãrie de braþul
Salvatorului, ºi el înaintã fãrã sã þinã seama de mulþimea înspãimântatã,
care la apropierea sa fugi, dând loc la cea mai mare confuzie.
Unii au încercat sã-l þinã departe de Isus, dar fãrã succes. Expresiile
de scârbã ºi privirile înspãimântate, pe care le provocase apariþia sa,
rãmaserã fãrã efect asupra lui. El nu vedea decât pe Fiul lui Dumnezeu
ºi nu auzea nimic decât glasul, care aducea vindecare ºi fericire celor
suferinzi ºi nenorociþi. Ajungând în cele din urmã lângã Isus, nenorocitul
îºi exprimã simþãmintele care pânã aici le þinuse ascunse în inimã,
cãzând înaintea Lui ºi strigând: “Dacã vrei, poþi sã mã curãþeºti.” El nu
vorbi decât puþine cuvinte, dar acestea exprimau pe deplin marea sa
nevoie, ºi credea cã Hristos este în stare, sã-i dea viaþã ºi sãnãtate.
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Isus nu cãutã sã fugã de el, ci îi ieºi în întâmpinare. Totuºi poporul
fugi înapoi, ºi chiar ucenicii au fost umpluþi de spaimã ºi ar fi vrut cu
plãcere sã pãzeascã pe Maestrul lor de a se atinge de lepros; cãci dupã
legea lui Moise, toþi cei ce se atingeau de un lepros deveneau ei înºiºi
necuraþi. Totuºi Isus puse liniºtit ºi fãrã teamã mâinile Sale pe rugãtor,
ºi rosti cuvintele: “Fii curãþit”.
Doar au fost rostite aceste cuvinte dãtãtoare de viaþã ºi corpul
muribund ºi intrat în putrefacþie a fost preschimbat într-o fiinþã cu carne
sãnãtoasã, cu nervi simþitori ºi cu muºchi tari. Suprafaþa pielii asprã,
cojitã ºi plinã de leprã dispãru acum, ºi o culoare rumenã, ca ºi pielea
unui copil sãnãtos, apãru în locul celei dintâi. Mulþimea agitatã îºi reveni
din spaima ei ºi se îngrãmãdi acum, ca sã admire aceastã nouã dovadã
a puterii dumnezeieºti.
Isus porunci celui curãþit, sã nu facã cunoscut minunea sãvârºitã
faþã de el, ºi-i zise: “Vezi sã nu spui nimãnui nimic; ci du-te de te aratã
preotului, ºi adu pentru curãþirea ta ce a poruncit Moise, ca mãrturie
pentru ei.” Fericitul om merse astfel cãtre aceiaºi preoþi, care îl
cercetaserã înainte, ºi a cãror hotãrâre îl exilase departe de familia ºi
amicii sãi.
Cu inima plinã de bucurie jertfi el preoþilor, preamãrind numele lui
Isus, care îi dãduse iarãºi sãnãtate. Aceastã mãrturie de netãgãduit
dovedea preoþilor puterea dumnezeiascã a lui Isus, deºi ei refuzau încã
mereu sã-L recunoascã de Mesia. Fariseii susþinuserã, cã învãþãtura Sa
ar sta în contrazicere cu legea lui Moise, ºi cã ar urmãri numai
glorificarea Sa proprie; sfatul lui Isus cãtre leprosul curãþit, de a duce
preoþilor o jertfã conform legii lui Moise, dovedi totuºi poporului, cã
aceste învinuiri erau false.
Preoþilor nu le era permis sã primeascã o jertfã din mâinile unuia
care mai înainte fusese plin de leprã, pânã ce nu-l cercetau cu
deamãnuntul, ºi declarau poporului, cã el este curãþit în totul de boala
molipsitoare, ºi cã poate intra iarãºi în sânul familiei sale ºi al amicilor
sãi fãrã vreo primejdie de molipsire. Cu toatã neplãcerea preotului, de
a atribui lui Isus aceastã vindecare minunatã, totuºi nu putea ocoli o
examinare ºi o decizie. Mulþimea era nerãbdãtoare ca sã afle rezultatul

154

Viaþa lui Isus - E.G.White

acestei cercetãri, ºi când omul a fost declarat curãþit de boalã, ºi a primit
permisiunea sã se întoarcã înapoi la familia ºi la amicii sãi, vâlva deveni
generalã, cãci aºa ceva nu se mai vãzuse niciodatã.
Dar cu tot îndemnul lui Isus dat celui lepros, el vesti acest lucru
pretutindeni. Presupunând cã numai marea modestie a lui Isus i-ar fi
pus aceastã restricþie, el fãcu cunoscut în tot locul puterea dumnezeiascã
a acestui mare Salvator. El nu ºtia, cã orice nouã dovadã despre
trimiterea Sa cereascã nu fãcea decât sã întãreascã ºi mai mult pe preoþi
în intenþia lor de a omorî pe Isus. Bãrbatul reînsãnãtoºit îºi da seama de
valoarea sãnãtãþii. Sângele curat care curgea acum prin venele Sale,
fãcea din el un om nou. El se simþea fericit în deplina sa putere de
bãrbat în cercul familiei sale din nou recâºtigate, ºi nu se putea abþine
de a da onoarea cuvenitã Doctorului care îi dãruise iarãºi viaþa.
Totuºi publicarea acestei vindecãri a avut ca urmare o astfel de
miºcare, încât Isus S-a vãzut silit sã pãrãseascã oraºul. “ªi ei se adunau
la El din toate pãrþile”. Aceste minuni nu erau fãcute pentru vaza
oamenilor, faptele lui Isus stãteau într-un contrast direct cu acelea ale
fariseilor, a cãror ambiþie mare consta în dobândirea laudei de la oameni
ºi a onorurilor pãmânteºti. Isus ºtia bine, cã dacã minunea curãþirii
leprosului va deveni cunoscutã pretutindeni, alte persoane în aceeaºi
situaþie Îl vor cãuta pentru vindecare. Aceasta ar fi putut da loc la
pretextul, cã El ar expune poporul la molipsire. Vrãjmaºii Sãi ar fi
folosit cu plãcere o astfel de ocazie, pentru a-L învinui ºi condamna.
Isus ºtia de asemenea cã mulþi leproºi care aveau sã vinã la El spre
a fi curãþiþi, nu meritau aceastã binefacere a însãnãtoºirii ºi n-ar fi folosit
aceasta spre onoarea ºi preamãrirea lui Dumnezeu. Ei nu aveau o
adevãratã credinþã ºi nici principii nobile, ci numai o dorinþã puternicã,
ca sã fie scãpaþi de pieirea care-i aºtepta. Mântuitorul cunoºtea de
asemenea cã vrãjmaºii Sãi tindeau mereu sã restrângã activitatea Sa ºi
sã abatã poporul de la El. Dacã ei ar fi putut folosi în acest scop cazul
curãþirii leprosului, ar fi fãcut-o. Dar prin faptul cã El dãdu leprosului
sfatul sã aducã jertfa sa preotului, dupã cum prescria legea lui Moise,
El voia sã-i convingã, dacã ei voiau într-adevãr sã se lase convinºi, cã
El nu sta în contrazicere cu legea iudaicã.
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isiunea lui Isus Îl conduse iarãºi la Capernaum. Acolo
ducându-se vestea cã El este în gazdã la Petru, bãrbaþi,
femei ºi copii curgeau la El din toate pãrþile, ca sã audã
pe minunatul Învãþãtor. În vecinãtate se afla un om care devenise cu
totul neputincios din cauza unei paralizii incurabile, ºi el renunþase la
orice speranþã de vindecare. Amicii ºi rudele sale însã auziserã învãþãtura
plãcutã a lui Isus; ei fuseserã martori ai minunilor Sale uimitoare, ºi
ºtiau, cã El nu respingea pe nimeni, ba chiar ºi leproºii nesuferiþi se
puteau apropia de El spre a se înapoia curãþiþi. De aceea ei începurã a
nãdãjdui, cã ºi paraliticul va putea fi restabilit, dacã ar reuºi sã pãtrundã
în faþa lui Isus.
Ei încercarã sã îmbãrbãteze pe suferind, povestindu-i despre puterea
minunatã a lui Isus, de a vindeca orice boalã, despre cuvintele Sale
pline de graþie, pe care le adresa celor deznãdãjduiþi, ºi despre mulþi,
care au fost eliberaþi prin autoritatea Sa înaltã, din puterea lui Satan.
Atunci slãbãnogul auzind aceastã veste îmbucurãtoare, speranþa a fost
trezitã iarãºi în inima sa, cã ºi el va putea fi eliberat de suferinþele sale
grozave. El dorea cu sete sã vadã pe Isus ºi sã se încreadã în El. Totuºi
aducându-ºi aminte cã pricina principalã a suferinþelor sale fusese viaþa
sa destrãbãlatã, nãdejdea îi scãzu de teamã, cã nu va putea fi suferit în
prezenþa acelui Doctor curat ºi sfânt. El iubise plãcerile pãcãtoase; viaþa
sa fusese o continuã cãlcare a legii dumnezeieºti, ºi suferinþele sale
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corporale erau o pedeapsã dreaptã pentru nesocotirea poruncilor lui
Dumnezeu.
Cu mult timp mai înainte cãrturarii ºi fariseii se ocupaserã de cazul
sãu, pentru cã el solicitase interesul ºi înþelegerea lor în speranþa, cã îi
vor aduce alinare spiritului sãu chinuit ºi corpului sãu suferind. Totuºi
ei declaraserã cu sânge rece ºi fãrã inimã cã boala sa e incurabilã, ºi
mãriserã chinurile sale ºi mai mult prin declaraþia, cã el ar suferi dreapta
pedeapsã a lui Dumnezeu pentru fãrãdelegile sale. Era în obiceiul
fariseilor, de a se þine departe de cei bolnavi ºi lipsiþi. Ei presupuneau
cã boala ºi mizeria ar fi întotdeauna o dovadã a mâniei lui Dumnezeu
contra pãcãtosului. ªi totuºi, aceºti bãrbaþi, care se considerau pe ei
înºiºi ca sfinþi ºi cã ar sta sub graþia deosebitã a lui Dumnezeu, erau
adesea, în inimile ºi umblarea lor, mai stricaþi, decât suferinzii sãrmani,
pe care ei îi osândeau.
Slãbãnogul se lãsase pradã disperãrii, pentru cã nu mai vedeau nici
un ajutor din nici o parte, pânã ce vestea despre minunile îndurãtoare
ale lui Hristos trezi iarãºi speranþa în pieptul sãu. Totuºi el se temea cã
nu i se va permite sã pãtrundã pânã la El; simþea cã numai dacã Isus îl
va vedea ºi prin iertarea pãcatelor sale i se va reda iarãºi pacea sufletului,
va fi mulþumit a trãi sau a muri, întocmai dupã cum va fi sfânta voinþã
a lui Dumnezeu. Amicii sãi îl asigurau, cã Isus a vindecat încã pe mulþi
alþii, care în orice privinþã au fost tot aºa de pãcãtoºi ca ºi el însuºi, ºi
prin aceasta a fost îmbãrbãtat în cele din urmã la credinþa, cã ºi propria
sa cerere va fi ascultatã.
El simþea cã nu e nici un timp de pierdut; carnea sa stricatã începuse
deja sã putrezeascã. Dacã putea fi fãcut ceva spre a-l scãpa de la moarte,
atunci trebuia sã se facã fãrã întârziere. Strigãtul disperat al sãrmanului
muribund era: O de aº putea pãtrunde pânã la El! Amicii sãi se strãduiau
cu zel, ca sã-l ajute la împlinirea dorinþelor sale, ºi au fost propuse mai
multe planuri, pentru ajungerea rezultatului dorit, dar nici unul din
acestea nu pãrea a fi realizabil. Bolnavul, deºi era torturat de dureri
corporale, totuºi îºi pãstra priceperea sa spiritualã încã întreagã, ºi
propuse amicilor sãi, ca sã-l ducã pe patul sãu la Isus. Ei se învoirã cu
plãcere la aceasta.
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Dar când s-au apropiat cu el de mulþimea deasã, care se adunase
atât înãuntrul, cât ºi în afara casei în care învãþa Isus, se pãru aproape
cu neputinþã de a-ºi ajunge scopul. Totuºi ei înaintarã cu povara lor
prin mulþime, pânã ce calea a fost închisã cu totul, ºi ei se vãzurã
constrânºi sã se opreascã, înainte de a fi ajuns la distanþa de unde sã
poatã auzi glasul lui Hristos. Isus se afla înãuntrul casei ºi era ca de
obicei înconjurat de ucenicii Sãi; cãci era de mare însemnãtate ca ei sã
audã cuvintele ºi adevãrurile Sale, pe care ei aveau sã le vesteascã mai
târziu prin cuvânt ºi scris în toate þãrile ºi pentru toate timpurile.
Fariseii, doctorii ºi cãrturarii îngâmfaþi erau adunaþi de asemenea
în apropierea Sa. Inimile lor erau pline cu scopuri nelegiuite, ºi erau
însufleþite de dorinþa, de a încurca ºi intimida pe sfântul Învãþãtor, spre
a-L putea osândi la moarte sub învinuirea cã ar fi un amãgitor al
poporului. Geloºi pe El pentru puterea ºi înþelepciunea Sa, ei îºi
ascundeau ura lor adâncã, pentru a putea urmãri de aproape cuvintele
Sale, ºi pentru a-L întreba cu privire la cele mai ciudate chestiuni, în
speranþa cã vor gãsi la El contraziceri sau pãreri eretice, care sã le dea
un pretext de învinuire contra Lui. Ei fuseserã de faþã când Isus vindecã
mâna cea uscatã în Sabat, ºi aceºti bãrbaþi, care pretindeau a fi în mod
deosebit sub favoarea lui Dumnezeu, erau plini de furie, pentru cã El
Se încumetase sã facã aceastã bunã lucrare în ziua Domnului.
În spatele acestor demnitari ai poporului se înghesuia mulþimea
care se adunase aici din diferite motive. Unii simþeau o atracþie
irezistibilã de a asculta la cuvintele lui Isus, deºi nu pricepeau
însemnãtatea lor decât în mod întunecos. Ei nu voiau sã piardã nici o
silabã din rostirile sfinte, ºi în multe cazuri, sãmânþa adevãrului ºi a
vieþii prindea rãdãcinã în inimile lor, pentru a rãsãri mai târziu ºi a
aduce roade binecuvântate. Alþii veneau din curiozitate sau din dorinþa
dupã senzaþional, cu singura intenþie de a vedea ºi auzi ceva nou. Aici
erau reprezentate toate clasele societãþii ºi diferite naþionalitãþi.
Prin aceastã gloatã îngrãmãditã cãutau sã-ºi facã drum purtãtorii
paraliticului; totuºi sforþãrile lor erau zadarnice. Ei arãtarã poporului
necesitatea urgentã a cazului lor, pentru a-i miºca sã le facã loc, totuºi
fãrã succes. Durerile bolnavului devenirã ºi mai mari din cauza acestei

158

Viaþa lui Isus - E.G.White

agitaþii, ºi amicii sãi se temeau cã el avea sã moarã în aceastã scenã de
tulburare. Bolnavul privi în dreapta ºi în stânga cu groazã nespusã. Sã
renunþe oare acum la orice speranþã, când ajutorul mult dorit era atât
de aproape? El simþi cã o decepþie amarã ar fi fost pentru el cu neputinþã
de suportat, de aceea propuse ca sã-l ducã în spatele casei, spre a sparge
acolo acoperiºul ºi sã-l lase jos prin spãrturã în prezenþa imediatã a lui
Isus.
Vãzând amicii lui cã aceasta este ultima perspectivã de prelungire a
vieþii, ºi cã nu mai putea fi dus cu viaþã pânã acasã, i-au ascultat sfatul. Ei
destuparã un loc prin acoperiº ºi coborârã pe bolnav jos la picioarele lui
Isus. Prin aceasta, cuvântarea lui Isus a fost întreruptã ºi Mântuitorul
privi în faþa tristã a suferindului, ºi vãzu în ochii sãi rugãtori îndreptaþi
cãtre El cu o cerere mutã. El înþelege cazul, cã El atrãsese la Sine acest
suflet confuz ºi disperat. Cãci de aceea venise în lume, ca sã insufle
speranþa celor vinovaþi ºi nenorociþi. Ioan Botezãtorul indicase asupra
Lui, ca “Miel al lui Dumnezeu care ridicã pãcatele lumii”. Spiritul
dumnezeiesc al lui Isus miºcase inima acestui pãcãtos sãrman, ºi pe când
era încã acasã, sufletul sãu era convins. El vãzuse, cum prima licãrire de
credinþã se transformase încetul cu încetul într-o convingere puternicã,
cã Isus este singura sa salvare, ºi cum aceastã speranþã devenea din ce în
ce mai tare cu orice sforþare fãcutã de a se apropia de El.
Cel suferind poseda averi materiale; dar acestea nu puteau elibera
sufletul sãu de povara vinovãþiei sale, ºi nici a-i aduce vindecare corpului
sãu bolnav. Totuºi o putere dumnezeiascã îl atrãgea cãtre Amicul
pãcãtoºilor, singurul care putea sã-i ajute. Isus recunoaºte credinþa care
se dovedise prin sforþãrile bolnavului de a pãtrunde pânã în prezenþa
Domnului sãu prin atâtea mari greutãþi, ºi-i zise: “Fiule, pãcatele îþi
sunt iertate!” Aceste cuvinte ridicarã povara întunericului ºi a
deznãdejdii de pe sufletul bolnavului; pacea iubirii desãvârºite ºi a
iertãrii se repauzeazã asupra spiritului sãu ºi se oglindeºte pe faþa sa.
Durerile sale corporale au dispãrut, ºi întreaga sa fiinþã pare schimbatã
în faþa mulþimii uimite. Paraliticul neputincios este vindecat, pãcãtosul
vinovat a dobândit iertare. El primise mãrturia, dupã care dorise atât de
adânc. ªi nu numai aici, ci chiar acasã, pe când se cãise de pãcatele
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sale ºi se încrezuse în puterea lui Isus, de a-l face sãnãtos, harul dãtãtor
de viaþã al Mântuitorului binecuvântase deja inima sa dornicã.
Credinþa simplã a paraliticului primi cuvintele Maestrului ca un dar
al unei noi vieþi. El nu mai exprimã prin cuvinte nici o altã dorinþã,
simþindu-se prea fericit, într-o tãcere mulþumitã. O luminã cereascã
strãlucea pe faþa sa, ºi poporul privea cu admiraþie la aceastã scenã
minunatã. Hristos stãtea în mijlocul lor, cu o maiestate, care Îl ridica
mult mai presus de demnitarii sinagogii ºi de legiuitori. Fariseii ºi mai
marii aºteptaserã cu îngrijorare, ca sã vadã, ce va face Isus în acest caz.
Ei îºi aminteau, cã suferindul ceruse mai întâi de la ei ajutor, ºi cã ei se
ascunseserã în dosul sfinþeniei chemãrii lor ºi-i refuzaserã orice razã de
speranþã. Ei merserã chiar atât de departe, încât îºi exprimaserã indignarea,
cã nu pot sã se osteneascã cu o chestiune atât de neplãcutã. Ei priviserã
cu oroare la chipul sãu gârbovit ºi-i ziserã: “Noi nu putem scãpa pe nimeni
de la moarte, descompunerea corpului a ºi început deja”.
Nemulþumiþi cu chinul pe care i-l provocaserã prin aceasta, ei
declaraserã, cã el ar suferi dreapta pedeapsã a lui Dumnezeu pentru
pãcatele sale. Toate acestea au fost trezite iarãºi în amintirea lor, când
au vãzut în faþa lor pe omul vindecat. Ei observarã de asemenea, cã
poporul care cunoºtea în majoritate aceste fapte, contemplau aceastã
scenã cu cel mai viu interes ºi uimire. Ei se temeau cã-ºi vor pierde
influenþa nu numai asupra mulþimii de faþã, ci ºi asupra tuturor celor ce
aveau sã audã de acest eveniment minunat.
Aceºti bãrbaþi mândri nu schimbau nici un cuvânt între ei; dar
privindu-se unii pe alþii, citeau acelaºi gând exprimat pe faþa fiecãruia.
Trebuia sã facã ceva spre a opri curentul interesului general. Isus
spusese, cã pãcatele paraliticului sunt iertate. Fariseii declaraserã aceste
cuvinte ca o arogare a puterii nemãrginite, ca o hulã împotriva lui
Dumnezeu, ºi gândeau cã ar putea înfãþiºa aceasta înaintea poporului,
ca o crimã, care numai cu moartea ar putea fi ispãºitã. Ei nu-ºi exprimau
aceste cugetãri prin cuvinte, dar aceºti adoratori ai formelor ºi
simbolurilor ziceau în inimile lor: “Acesta este un hulitor de Dumnezeu.
Cine poate ierta pãcatele afarã de Dumnezeu singur?” Ei folosirã
cuvintele lui Hristos, prin care El fãcea cunoscut iertarea divinã, ca un
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mijloc de învinuire contra Sa. Totuºi Isus citea gândurile lor, ºi
îndreptând o privire mustrãtoare contra lor, de care se simþeau pãtrunºi
pânã în adâncul sufletului lor, El le zise: “Pentru ce aveþi astfel de
gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice slãbãnogului:
‘Pãcatele îþi sunt iertate’, sau a zice: ‘Scoalã-te, ridicã-þi patul ºi umblã?’
dar, ca sã ºtiþi cã Fiul omului are putere pe pãmânt sã ierte pãcatele,
‘Þie îþi poruncesc’, a zis El slãbãnogului, ‘scoalã-te, ridicã-þi patul, ºi
du-te acasã’.” Marcu 2:8-11.
Atunci, acel care a fost adus la Isus pe patul sãu de boalã ºi ale cãrui
membre erau incapabile de orice serviciu, se ridicã pe picioarele sale
cu puterea ºi agerimea unui tânãr. Sângele înviorãtor începu sã pulseze
prin arterele sale, cãutându-ºi canalele sale naturale cu o exactitate
desãvârºitã. Organismul omenesc amorþit intrã deodatã în activitate;
culoarea rumenã a sãnãtãþii luã locul palorii morþii. “ªi îndatã slãbãnogul
s-a sculat, ºi-a ridicat patul, ºi a ieºit afarã în faþa tuturor; aºa cã toþi au
rãmas uimiþi, ºi slãveau pe Dumnezeu ºi ziceau: ‘Niciodatã n-am vãzut
aºa ceva!’”
O, iubire minunatã a lui Hristos, care se coboarã ca sã vindece pe
cei nevinovaþi ºi suferinzi! Dumnezeirea care se îndurã de omenirea
suferindã ºi-i alinã durerile! O, ce putere minunatã s-a descoperit cu
aceasta fiilor oamenilor! Cine poate pune la îndoialã solia mântuirii!
Cine poate nesocoti milostivirea unui Mântuitor îndurãtor!
Efectul acestei minuni asupra poporului, era ca ºi când s-ar fi deschis
cerul ºi mãrirea unei lumi mai bune s-ar fi descoperit. Când paraliticul
vindecat trecu prin mulþime preamãrind pe Dumnezeu la orice pas, ºi
ducând cu uºurinþã sarcina sa, poporul se dãdu la o parte, ºi privea cu o
sfialã sfântã asupra lui, ºoptind unii cãtre alþii. “Lucruri minunate am
vãzut azi”. Fariseii erau amuþiþi de consternare ºi covârºiþi de înfrângerea
lor. Ei vedeau, cã aici nu li se oferea nici o ocazie, de a aþâþa mulþimea
cu prejudecãþile ºi gelozia lor. Lucrarea minunatã pentru bãrbatul, pe
care ei în aroganþa lor îl predaserã morþii ºi mâniei lui Dumnezeu, fãcu
o astfel de impresie asupra poporului, încât influenþa acestor mai mari
ai iudeilor a fost uitatã pentru câtva timp. Ei vedeau, cã Hristos poseda
o putere, ºi pretindea cã Îi aparþine Lui, dar pe care ei o atribuiau numai
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lui Dumnezeu. Demnitatea blândã a purtãrii Sale, în legãturã cu faptele
Sale minunate, stãtea într-un contrast izbitor cu propria lor înfãþiºare
trufaºã ºi plinã de îndreptãþirea de sine, încât au fost dezorientaþi ºi
umiliþi, fãrã totuºi a recunoaºte prin aceasta prezenþa unei Fiinþe
superioare.
Dacã fariseii ºi cãrturarii ar fi fost sinceri înaintea lui Dumnezeu,
atunci ar fi cedat acestei dovezi hotãrâtoare, la care ei au fost martori,
cã Isus era cel Fãgãduit al lui Israel. Dar ei erau ferm hotãrâþi, ca nimic
sã nu-i convingã despre acest lucru. Ei stau într-un contrast hotãrât cu
acest Învãþãtor blând ºi modest, care venise din atelierul din Nazaret, ºi
care totuºi, prin faptele Sale minunate, ameninþa sã distrugã demnitatea
ºi poziþia lor. De aceea ei persistarã în ura ºi rãutatea lor ºi se retraserã
pentru a fãuri noi planuri, prin care nãdãjduiau sã osândeascã ºi sã
aducã la tãcere pe Fiul lui Dumnezeu.
Aceºti bãrbaþi primiserã multe ºi repetate dovezi, cã Isus este
Mântuitorul fãgãduit; totuºi nici una din acestea nu era atât de
convingãtoare ºi atât de verosimilã ca aceastã minune a milostivirii.
Dar cu cât erau mai mari dovezile, ce li se ofereau, cã Isus posedã pe
pãmânt puterea de a ierta pãcatele ºi de a vindeca pe bolnavi, cu atât
mai mult se înarmau ei cu urã ºi cu necredinþã, pânã ce Dumnezeu Se
întoarse în cele din urmã de la ei, iar ei se încãtuºarã cu lanþuri fãurite
de ei înºiºi ºi se aruncarã în întunericul lipsit de speranþã. Nu mai existã
nici un mijloc pentru câºtigarea unor astfel de inimi împietrite prin
rãutate ºi necredinþã.
Foarte mulþi sunt astãzi care calcã pe urmele iudeilor necredincioºi.
Dumnezeu le-a dat luminã; dar ei nu vor s-o primeascã. Spiritul Sãu i-a
avertizat; dar ei au fãcut mustrãrile Sale ca pietre de poticnire, de care se
vor împiedica ºi cãdea. Ei au lepãdat milostivirea Sa oferitã ºi au refuzat
sã creadã adevãrul Sãu, pânã ce în cele din urmã au fost lãsaþi de capul
lor ºi pot urma neîmpiedicaþi pe calea care-i duce la pieire.
În casa paraliticului vindecat a fost o mare bucurie, când el s-a întoars
la ai sãi, purtând cu uºurinþã pe umerii sãi patul pe care zãcuse ºi pe
care fusese purtat cu puþin mai înainte. Ei se adunarã în jurul lui cu
lacrimi de bucurie pe obrajii lor, ºi de abia credeau cele ce vedeau cu
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ochii. El sta în faþa lor în deplina sa putere de bãrbat. Aceleaºi braþe, pe
care le ºtiau fãrã viaþã, erau acum gata sã asculte de voinþa sa; carnea
care fusese zbârcitã ºi palidã, exprima acum sãnãtate prin culoarea sa
rumenã. Speranþa se putea citi în orice trãsãturã a feþei sale; orice
întristare ºi descurajare dispãruserã acum, ºi expresia pãcii ºi a fericirii
luã locul semnelor pãcatului ºi suferinþei. Rugãciuni vesele de mulþumire
se ridicau din acea casã, ºi Dumnezeu era preamãrit prin Fiul Sãu, care
dãduse speranþã celui deznãdãjduit ºi putere celui zdrobit. Acest om
era gata cu întreaga sa familie sã-ºi punã viaþa la picioarele lui Isus.
Nici o îndoialã nu mai putea tulbura credinþa lor, nici o necredinþã nu
mai putea zdruncina devotamentul lor faþã de Hristos, care aduse luminã
în întunericul casei lor.
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imic nu deosebea pe iudei atât de mult de naþiunile
învecinate, ºi nu-i caracteriza atât de hotãrât ca adevãraþi
închinãtori ai Creatorului, ca întocmirea Sabatului.
Respectarea acestuia era neîncetat un semn vizibil al legãturii lor cu
Dumnezeu ºi al despãrþirii lor de celelalte popoare. Orice muncã
obiºnuitã pentru întreþinerea vieþii, sau pentru câºtig lumesc, era opritã
în ziua a ºaptea. Potrivit poruncii a patra, Sabatul era consacrat odihnei
ºi serviciului divin. Numai faptele de milã ºi de iubire erau îndeacord
cu intenþia Domnului în aceastã zi. Acestea nu trebuie legate nici de
timp nici de loc. A ajuta celor suferinzi ºi a mângâia pe cei întristaþi
este o faptã de iubire, care face cinste zilei sfinte a lui Dumnezeu.
Lucrarea preoþilor pe care ei o sãvârºeau la aducerea de sacrificii,
era majoratã în Sabat, ºi totuºi prin lucrarea ce se fãcea la serviciul lui
Dumnezeu, ei nu se fãceau vinovaþi de nici o cãlcare a poruncii a patra.
Dar prin depãrtarea de Dumnezeu, Israeliþii pierdurã din ce în ce mai
mult din vedere adevãratul scop al întocmirii Sabatului. Ei devenirã
neglijenþi în þinerea Sabatului ºi nu respectarã prescripþiile date în
aceastã privinþã. Profeþii le vesteau dizgraþia lui Dumnezeu din cauza
profanãrii zilei Sale sfinte. Neemia zice: “Pe vremea aceea am vãzut în
Iuda niºte oameni cãlcând la teasc în ziua Sabatului, aducând snopi,
încãrcând mãgari cu vin, struguri ºi smochine, ºi cu tot felul de lucruri,
ºi aducându-le la Ierusalim în ziua Sabatului. ªi i-am mustrat chiar în
ziua când îºi vindeau mãrfurile.” Neemia 13:15.
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ªi Ieremia le porunceºte: “Luaþi seama în sufletele voastre, sã nu
purtaþi nici o povarã în ziua Sabatului, ºi sã n-o aduceþi înãuntru pe porþile
Ierusalimului. Sã nu scoateþi din casele voastre nici o povarã în ziua
Sabatului, ºi sã nu faceþi nici o lucrare, ci sfinþiþi ziua Sabatului, cum am
poruncit pãrinþilor voºtri.” Ieremia 17:21-22.
Totuºi ei nu au luat seama la avertismentele profeþilor inspiraþi, ºi
s-au depãrtat din ce în ce mai mult de credinþa pãrinþilor lor. În cele din
urmã izbucnirã asupra lor nenorociri, prigoniri ºi sclavie, ca urmare a
nesocotirii prescripþiilor dumnezeieºti.
Îngroziþi prin aceste lovituri ale pedepsei divine, ei s-au întors apoi la
respectarea cea mai asprã a tuturor formelor exterioare prescrise de legea
cea sfântã. Nemulþumiþi numai cu atâta, ei au fãcut chiar adãugãri
împovãrãtoare la aceste ceremonii. Mândria ºi bigoþia lor i-a dus la o
tâlcuire mãrginitã a ordinelor lui Dumnezeu. Cu timpul urmaºii lor s-au
învãluit într-un gard formalist de tradiþii ºi de datini strãmoºeºti, care au
ajuns în curând sã fie privite cu aceeaºi sfinþenie, ca ºi legea originalã.
Aceastã încredere de sine ºi aceste dispoziþii fãcute de ei înºiºi, în legãturã
cu prejudecãþile lor faþã de celelalte naþiuni, i-au fãcut sã se împotriveascã
Spiritului lui Dumnezeu ºi sã se depãrteze din ce în ce mai mult de harul
Sãu.
Aceste pretenþii ºi restricþii erau atât de împovãrãtoare, încât Isus
declarã: “Ei leagã sarcini grele ºi anevoie de purtat, ºi le pun pe umerii
oamenilor”. Conduita falsã a datoriei lor ºi semnele superficiale de
recunoaºtere a evlaviei ºi sfinþeniei lor întunecaserã pretenþiile adevãrate
ºi precise ale lui Dumnezeu. Adevãratul serviciu al inimii a fost neglijat
prin respectarea riguroasã a ceremoniilor exterioare. Îngrãmãdind
prescripþii peste prescripþii, iudeii au sucit poruncile lui Dumnezeu pânã
într-atât, încât pe vremea lui Hristos, când Mântuitorul sãvârºea în Sabat
fapte de milostenie, ei au fost gata sã-L învinuiascã cã ar profana Sabatul.
Grânele erau coapte pentru seceriº, când Mântuitorul ºi ucenicii
Sãi treceau odatã într-un Sabat prin lanurile de grâu. Ucenicii erau
flãmânzi, cãci Maestrul lor îºi continuase lucrarea Sa de învãþãturã ºi
de vindecare pânã la o orã înaintatã, ºi ei au fost un timp îndelungat
fãrã mâncare. De aceea ei au început sã culeagã spice ºi sã mãnânce,
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în armonie cu legea lui Moise, care prescria mãsura de prevedere,
zicând: “Dacã intri în holdele aproapelui tãu, vei putea sã culegi spice
cu mâna, dar secera în holdele aproapelui tãu sã n-o pui.” Deut. 23:25.
Spionii erau totuºi mereu pe urmele lui Isus, ºi cãutau o ocazie de
a-L învinui ºi osândi. Vãzând aceastã faptã a ucenicilor, ei se plânserã
chiar Domnului cu cuvintele: “Uite cã ucenicii Tãi fac ce nu este îngãduit
sã facã în ziua Sabatului.” Matei 12:2. Cu aceasta ei dovedeau
îngustimea vederilor lor cu privire la legea lui Dumnezeu. Totuºi Isus
i-a apãrat pe ucenicii Sãi dupã cum urmeazã: “Oare n-aþi citit ce a fãcut
David, când a flãmânzit, el ºi cei ce erau împreunã cu el? Cum a intrat
în Casa lui Dumnezeu, ºi a mâncat pâinile pentru punerea înaintea
Domnului, pe care nu-i era îngãduit sã le mãnânce nici lui, nici celor ce
erau cu el, ci numai preoþilor?” ªi le-a zis: “Cãci Fiul omului este Domn
ºi al Sabatului.” Matei 12:2-4, 8.
Dacã chiar profanarea Sanctuarului din partea lui David a fost
scuzatã, pentru cã era flãmând tare, ºi dacã fapta sa nu i s-a socotit ca
pãcat, atunci cu cât mai scuzabilã, era simpla comportare a ucenicilor,
cã rupeau spice în Sabat ºi le mâncau. Isus voia sã întipãreascã, atât
ucenicilor cât ºi vrãjmaºilor Sãi, învãþãtura cã servirea lui Dumnezeu
este cea dintâi dintre toate datoriile, ºi dacã cineva e obosit ºi flãmând
din cauza lucrului, atunci îi este permis chiar ºi în Sabat a-ºi satisface
necesitãþile firii sale omeneºti. Aceastã întocmire sfântã nu a fost fãcutã
pentru a provoca durere ºi indispoziþie, în loc de binecuvântare. “Sabatul
a fost fãcut pentru om”, spre a-i aduce odihnã ºi pace, ºi spre a-i aminti
despre opera Creatorului Sãu, iar nu spre a deveni pentru el o povarã
apãsãtoare.
Lucrarea care se sãvârºea în templu în ziua Sabatului, era îndeacord
cu legea jertfelor, ºi totuºi acelaºi lucru dacã ar fi fost sãvârºit într-o
împrejurare obiºnuitã de afaceri, ar fi fost o violare a poruncii
dumnezeieºti. Culegerea ºi mâncarea din produsele câmpului, pentru a
întreþine puterile corporale, care erau necesare pentru a servi lui
Dumnezeu, era permisã conform cu legea. Isus încoronã argumentaþia
Sa, declarându-Se pe Sine ca “Domn al Sabatului” - mai presus de
orice întrebare ºi de orice lege. Acest Judecãtor nemãrginit scuteºte pe
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ucenici de orice mustrare, sprijinindu-Se tocmai pe prescripþiile, de a
cãror violare ei erau învinuiþi.
Dar Isus n-a considerat ca închisã chestiunea, pânã ce n-a fãcut ºi
vrãjmaºilor o mustrare. El declarã, cã ei în orbia lor pierduserã din vedere
adevãratul scop al Sabatului, ºi le zise: “Dacã aþi fi ºtiut ce înseamnã:
‘Milã voiesc, iar nu jertfe’, n-aþi fi osândit pe niºte nevinovaþi.” Matei
12:7. El comparã apoi multele lor obiceiuri fãrã inimã cu adevãrata
credincioºie ºi iubire miloasã, care trebuie sã caracterizeze pe închinãtorii
cei sinceri ai lui Dumnezeu: “Cãci bunãtate voiesc, nu jertfe, ºi cunoºtinþã
de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot! Dar ei au cãlcat legãmântul
ca oricare om de rând; ºi nu Mi-au fost credincioºi atunci.” Osea 6:6-7.
Isus fusese crescut în mijlocul acestui popor, care era plin atât de
mult de bigotism ºi de prejudecãþi; de aceea El ºtia cã pentru vindecarea
în Sabat va fi considerat cãlcãtor al legii. El îºi dãdea bine seama cã
fariseii vor folosi aceste fapte, spre a aþâþa poporul. El ºtia, cã ei vor
folosi aceste fapte de îndurare ca pe niºte motive puternice, de a influenþa
sufletul mulþimii, care în toatã viaþa lor fuseserã legaþi de îngrãdirile ºi
pretenþiile iudaice. Deºi El ºtia toate acestea, totuºi nu-L împiedicarã de
a dãrâma zidul lipsit de raþiune al superstiþiei, cu care era înconjurat
Sabatul, ºi de a învãþa pe oameni, cã iubirea ºi binefacerea sunt permise
în orice zi.
El a intrat în sinagogã ºi vãzu acolo pe un om cu mâna uscatã. Fariseii
Îl pândeau, ca sã vadã, ce va face El în cazul acesta, dacã va vindeca pe
acel om în Sabat sau nu. Singura lor strãduinþã era, de a gãsi o pricinã de
învinuire contra Lui. Isus a privit la omul cu mâna uscatã ºi i-a poruncit
sã treacã în faþã. Apoi întrebã: “Este îngãduit în ziua Sabatului sã faci
bine sau sã faci rãu? Sã scapi viaþa cuiva sau s-o pierzi? Dar ei tãceau.
Atunci, rotindu-ºi privirile cu mânie peste ei, ºi mâhnit de împietrirea
inimii lor, a zis omului: ‘Întinde-þi mâna!’ el a întins-o, ºi mâna i s-a fãcut
sãnãtoasã.” Marcu 3:4-5.
El justificã aceastã lucrare de vindecare a celui cu mâna uscatã ca
fiind în desãvârºitã armonie cu principiile poruncii a patra. Totuºi ei Îl
întrebarã: “Este îngãduit a vindeca în zilele de Sabat?” Atunci Isus le
dãdu un rãspuns lãmurit ºi hotãrât: “Cine este omul acela dintre voi,
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care, dacã are o oaie, ºi-i cade într-o groapã, în ziua Sabatului, sã n-o
apuce ºi s-o scoatã afarã? Cu cât mai de preþ este deci un om decât o
oaie? De aceea este îngãduit a face bine în zilele de Sabat!”
Spionii care erau de faþã n-au îndrãznit sã rãspundã la aceastã întrebare
în faþa mulþimii, de teamã, ca sã nu se încurce, pricinuindu-ºi greutãþi. Ei
ºtiau, cã deºi pe un om îl lãsau mai bine sã sufere ºi sã moarã, decât sã-i
procure o alinare în ziua Domnului; unui animal îi ajutau totuºi imediat,
când se afla în primejdie, cãci altfel stãpânul ar fi suferit o pagubã. În
felul acesta animalul lipsit de raþiune era ridicat mai presus de omul, care
era creat totuºi dupã chipul lui Dumnezeu.
Isus dorea sã îndrepte învãþãturile false ale iudeilor despre Sabat, ºi
sã întipãreascã ºi ucenicilor Sãi adevãrul cã faptele de milostenie sunt
permise în aceastã zi. Prin vindecarea omului cu mâna uscatã în Sabat,
El dãdu la o parte datina iudeilor, ºi lãsã porunca a patra sã aparã în
forma sa originalã. Prin aceastã faptã Sabatul a fost înãlþat dându-se la o
parte restricþiile nefolositoare, care fuseserã îngrãmãdite asupra lui. Fapta
Sa de milostivire onorã aceastã zi, pe când aceia, care se plângeau din
pricina Lui, profanau ei înºiºi Sabatul prin obiceiurile ºi ceremoniile lor
nefolositoare.
Existã în zilele noastre predicatori, care învaþã, cã Fiul lui Dumnezeu
ar fi cãlcat Sabatul, ºi cã ar fi îndreptãþit ºi pe ucenicii Sãi sã facã la fel.
Ei se folosesc de aceleaºi pretexte ca ºi iudeii criticoºi, deºi în aparenþã
pentru alt scop, susþinând cã Hristos ar fi desfiinþat Sabatul.
Isus adresându-Se fariseilor cu întrebarea, dacã se cuvine a face bine
în Sabat sau a face rãu, a scãpa un suflet sau a omorî, le puse prin aceasta
în faþã propriile lor intenþii nelegiuite.
Ei Îl urmãreau îndeaproape pretutindeni, spre a gãsi prilej de învinuire
falsã contra Lui; ei urmãreau viaþa Sa cu o urã ºi rãutate înverºunatã, pe
când El scãpa la mulþi viaþa, umplându-le inima de fericire ºi mulþumire.
Ce era mai bine a face sâmbãta, a omorî un suflet, dupã cum ei intenþionau,
sau a vindeca pe bolnavi, dupã cum fãcea El? Era oare mai drept a nutri
cugete ucigaºe în inimã în ziua cea sfântã a lui Dumnezeu, decât iubire
faþã de toþi oamenii, care se dã pe faþã prin fapte de milã ºi iubire?
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alvatorul lumii cãuta sã simplifice învãþãturile Sale cât de
mult posibil, aºa ca toþi ascultãtorii Sãi sã poatã fi în stare
a-L înþelege. Cã învãþa adesea în oraºe ºi temple, aceasta o
fãcea numai, pentru cã voia sã câºtige o clasã, pe care nu ar fi întâlnito aºa de uºor sub cerul liber; altfel Isus Îºi alegea ca temple ale Sale
câmpurile, dumbrãvile ºi malurile mãrii. Acestea erau ºi cele mai plãcute
locuri ale Sale de meditaþie ºi rugãciune.
El avea motive însemnate, cã se retrãgea în acest templu sublim al
naturii, spre a instrui acolo poporul. În faþa Sa se întindeau priveliºti cu
scene bogate ºi cu obiecte bine cunoscute atât pentru cei de sus, cât ºi
pentru cei de jos. Din acestea El îºi trãgea parabolele Sale, care
simplificau învãþãturile Sale ºi le întipãrea adânc în sufletul
ascultãtorilor Sãi. Pãsãrile cântând pe crengile stufoase, florile mãreþe
ale vãilor, crinul cel nepãtat din sânul mãrii, arborii cu vârfurile lor
falnice înãlþate spre cer, câmpiile fructifere, holdele legãnânde, pãmântul
neroditor, pomul fãrã roade, munþii cei înalþi, râurile murmurânde,
soarele la apus, care face cerul auriu cu razele sale de foc; toate acestea
erau folosite ca mijloc de educaþie, ca simboluri pentru descrierea
frumuseþilor adevãrului dumnezeiesc. El lega operele vizibile ale
Creatorului cu cuvintele vieþii, pe care el le vorbea, ºi cãlãuzea astfel
sufletele de la contemplarea naturii cãtre Autorul acesteia.
Ura iudeilor devenise atât de mare din cauza minunii sãvârºite în
Sabat, cu vindecarea omului cu mâna uscatã, încât Isus Se retrase cu
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ucenicii Sãi într-un alt câmp de lucru mai favorabil. Ei merserã la þãrmul
mãrii Galileii, ºi gloate multe Îl urmarã, cãci aceastã nouã minune
sãvârºitã în Sabat devenise cunoscutã în tot þinutul acela. Pe când Isus
învãþa, mulþi bolnavi ºi posedaþi de spirite rele erau aduºi la El, ºi El îi
vindeca. Inima Sa cea mare ºi iubitoare a fost plinã de o milã divinã
pentru sãrmanii suferinzi, dintre care mulþi cãutau sã se apropie cel
puþin de El, ºi sã se atingã de veºmântul Lui, crezând cã prin aceasta
vor fi vindecaþi. ªi ei nu au fost înºelaþi în aºteptãrile lor, cãci atingerea
fãcutã în credinþã atrase puterea vindecãtoare a Marelui Doctor asupra
lor, ºi suferinþele ºi descurajãrile lor erau transformate în bucurie ºi
rugãciuni de mulþumire. El da afarã ºi multe spirite rele, care la pãrãsirea
victimelor lor recunoºteau pe Hristos, zicând: “Tu eºti Fiul lui
Dumnezeu”.
Poporul din Galilea a fost trezit atât de puternic, încât venea cu
grãmada la Mântuitorul. În cele din urmã gloata s-a înmulþit atât de
mult, încât El abia mai avea loc sã stea în picioare; de aceea S-a urcat
într-un mic vas, care era ancorat la þãrm, ºi de aici El predicã mulþimii
adunate pe þãrm. În felul acesta El lucra neîncetat, învãþând poporul ºi
vindecând pe bolnavi. Dupã ce ziua se terminã, El Se ascundea în
singurãtatea munþilor, spre a comunica cu Tatãl Sãu în liniºte. Isus
petrecea toatã noaptea în rugãciune, pe când ucenicii Sãi dormeau la
poalele muntelui. Cu revãrsarea zorilor, El venea ca sã-i deºtepte.
Ucenicii trebuiau sã primeascã o însãrcinare cu rãspunderi sfinte, care
era deopotrivã numai cu misiunea lui Hristos. Ei aveau sã fie deosebiþi
pentru lucrarea Evangheliei ºi sã fie uniþi cu Isus, aveau sã fie pãrtaºi
la bucuriile ºi suferinþele Sale, sã primeascã învãþãturile Sale ºi sã fie
martori credincioºi ai faptelor Sale puternice, spre a deveni destoinici
ca sã vesteascã lumii cele ce ei învãþaserã. Ei trebuiau sã fie familiarizaþi
atât de mult cu adevãrul, încât Isus sã-i poatã trimite adesea singuri, ca
sã înveþe ºi sã lucreze, întocmai dupã cum El lucra ºi învãþa.
Isus dorea, ca ucenicii Sãi sã dobândeascã în serviciul Evangheliei
o experienþã - cât timp El umbla încã pe pãmânt ºi-i putea mângâia ºi
întãri personal - încât dupã moartea Sa sã fie în stare, a continua cu
succes lucrarea, ºi a pune temelia bisericii creºtine.
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Pe când Isus pregãtea pe ucenicii Sãi spre a fi întãriþi prin
binecuvântare ºi le dãdea instrucþiuni despre datoria lor în marea lucrare
care le sta în faþã, se introduse ºi Iuda între ei. El asigurã pe Isus în
modul cel mai solemn de devotamentul sãu, ºi se oferi ca ucenic al Sãu
zicând: “Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.” Isus nu-l primi nici
cu bucurie, dar nici nu-l respinse, ci îi vorbi miºcat fiind de durere:
“Vulpile au vizuini, ºi pãsãrile cerului au cuiburi; dar Fiul omului nare unde-ªi odihni capul.” Iuda era egoist ºi scopul sãu principal, pentru
care voia sã intre în legãturã cu Hristos, era speranþa cã va câºtiga
avantaje pãmânteºti, care i-ar proveni din aceasta; dar aluzia lui Hristos
la propria Sa sãrãcie, ºi comparaþia situaþiei Sale cu acea a vulpilor ºi a
pãsãrilor, avea de scop sã taie lui Iuda orice speranþã de câºtig
pãmântesc, prin unirea sa cu Hristos. Iuda era un bãrbat cunoscut cu
capacitãþi practice, ºi poseda o influenþã însemnatã. Din aceste motive
ucenicii doreau ca el sã fie luat între ei. Ei îl recomandarã lui Isus în
modul cel mai cãlduros, ca pe cineva, care va putea contribui mult la
propãºirea lucrãrii Sale. De aceea ei erau uimiþi de primirea rece, pe
care i-o fãcu Mântuitorul; dar Domnul citea inima lui Iuda ºi-i cunoºtea
caracterul. ªi totuºi Isus dorea sã lege pe acest bãrbat cu Sine, ca sã
facã cunoºtinþã cu solia Sa dumnezeiascã ºi sã câºtige putere moralã,
spre a-ºi îndrepta defectele caracterului sãu ºi a dobândi o completã
schimbare a inimii, care avea sã-i asigure mântuirea veºnicã. Cu ajutorul
lui Hristos, el ar fi putut dobândi aceasta.
Dacã Isus ar fi respins pe Iuda, atunci ucenicii, care îl priveau cu
atâta simpatie ar fi pus la îndoialã înþelepciunea Maestrului lor. Dar,
primindu-l, Isus evitã aceasta, ºi aduse pe Iuda cel egoist ºi zgârcit în
cea mai favorabilã situaþie, de a dezvolta acele însuºiri ale sufletului ºi
ale inimii, care i-ar fi putut asigura în cele din urmã un loc în împãrãþia
cerurilor. Dar cu toate aceste ocazii preþioase, Iuda îºi alese un drum,
care îl acoperi cu ocarã veºnicã.
Isus adunã pe ucenici în jurul Sãu, Se plecã în genunchi în mijlocul
lor ºi punând mâinile pe capul lor, Se rugã ºi-i binecuvântã pentru sfânta
lor lucrare. Astfel ucenicii Domnului au fost confirmaþi prin
binecuvântare ca vestitori ai Evangheliei. Dupã ce a avut loc aceasta,
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Isus Se întoarse cu cei ce-L însoþeau înapoi la þãrm, unde mulþimea se
adunã deja ca sã-L asculte. Mulþi dintre cei adunaþi acolo veniserã ca
sã fie vindecaþi de o boalã sau alta. Aici Isus vindecã pe bolnavi ºi
mângâie pe cei întristaþi, pânã ce mulþimea crescu atât de mult, încât
malul îngust nici nu-i mai încãpea. De aceea Isus Se urcã pe un platou
de pe muntele din apropiere, unde poporul se putu aºeza. Isus chemã la
Sine pe ucenicii Sãi, pentru ca marile adevãruri, pe care El le vestea sã
fie întipãrite în mod de neºters în mintea lor, ºi pentru ca nimic sã nu
abatã atenþia lor de la cuvintele Sale.
Deºi ucenicii Sãi se aflau strânºi lângã El, ºi cuvintele Sale pãreau
a fi adresate mai mult lor, totuºi ele erau destinate de asemenea sã
pãtrundã inimile ºi conºtiinþa mulþimii adunate acolo din toate clasele.
La fiecare adunare mare de acest fel, poporul aºtepta încã mereu, ca
Isus sã Se declare suveran al unei noi împãrãþii, despre care El vorbea,
care avea sã desfãºoare o mare putere. Iudeii credincioºi aºteptau de la
El, sã-i elibereze de jugul sclaviei lor ºi sã-i ducã iarãºi la gloria lor de
mai înainte. În predica Sa de pe munte, Hristos zãdãrnici însã speranþele
lor într-o mãrire pãmânteascã. El Îºi începu predica Sa cu stabilirea
principiilor care aveau sã hotãrascã în Împãrãþia harului Sãu divin, aºa
cum sunt ele exprimate în diferitele fericiri.
“Ferice de cei sãraci în duh, cãci a lor este Împãrãþia cerurilor!”
Sãraci cu spiritul sunt acei, care nu au nici o pretenþie în meritele lor
personale ºi nu se mândresc cu propriile lor virtuþi. Recunoscându-ºi
totala lor nevrednicie ºi fiind convinºi pânã în profunzime de pãcãtoºenia
lor, ei nu-ºi pun încrederea în ceremoniile exterioare, ci se încred în
Isus, care este drept ºi îndurãtor. Adevãratul creºtin nu se poate înãlþa
decât prin umilinþã. Inimile mândre se strãduiesc în zadar sã
dobândeascã mântuirea prin fapte bune, totuºi acestea nu sunt îndeajuns,
pentru dobândirea vieþii veºnice. Dupã ce omul a fãcut tot ce-i stã în
putere, Hristos trebuie totuºi sã-i socoteascã propria Sa îndreptãþire.
În Hristos, Dumnezeu a dat cel mai preþios dar al cerului, pentru a
rãscumpãra pe om, ºi dupã cum darul este desãvârºit ºi nemãrginit, tot
astfel ºi harul salvator este fãrã margini ºi atotîndestulãtor. Aceastã
declaraþie a lui Hristos lovi îndreptãþirea de sine a fariseilor la rãdãcinã,

172

Viaþa lui Isus - E.G.White

pe când ei se credeau deja bogaþi în înþelepciune spiritualã, ºi nu mai
simþeau nici o nevoie de mai multã luminare. Asemenea oameni, cu
astfel de simþãminte nu puteau avea nici o parte la Împãrãþia cerurilor.
“Ferice de cei ce plâng, cãci ei vor fi mângâiaþi!” Prin rostirea unei
binecuvântãri asupra celor îndureraþi, Isus nu intenþiona sã înveþe pe
oameni, cã ar fi o virtute în aceea, de a fi stãpâniþi neîncetat de tristeþe,
sau cã o întristare ºi jeluire egoistã ar avea în sine meritul de a îndepãrta
mãcar o mânjiturã a pãcatului. Plângerea despre care vorbeºte Hristos,
este o întristare dumnezeiascã pentru pãcatele sãvârºite, ce dã naºtere
unei pocãinþe, care duce la viaþa veºnicã. Mulþi se întristeazã când vina
lor este descoperitã, pentru cã urmãrile umblãrii lor rele i-a adus într-o
situaþie neplãcutã. Aºa a plâns Esau pentru pãcatul de a fi dispreþuit ºi
vândut dreptul sãu de întâi-nãscut; totuºi plângerea sa era pricinuitã de
urmãrile neaºteptate ale acelui pãcat. Aºa se cãi Faraon de rãscularea
sa contra lui Dumnezeu, când se rugã ca plãgile sã fie îndepãrtate de la
el; totuºi inima sa rãmase neschimbatã, ºi el a fost gata sã repete
fãrãdelegea sa la cea dintâi ispitã. O astfel de întristare nu duce la
pocãinþã.
Cel ce este convins într-adevãr de pãcãtoºenia sa, simte cã el ºi-a
petrecut toatã viaþa într-o continuã lipsã de recunoºtinþã. El simte cã a
rãpit pe cel mai bun prieten al sãu de timpul ºi puterea, care au fost
rãscumpãrate pentru dânsul pe un preþ nemãrginit de mare. Tot sufletul
îi este plin de întristare nespusã, cã a nesocotit ºi întristat pe Salvatorul
sãu milos. O astfel de întristare este preþioasã, cãci ea pregãteºte rodul
paºnic al dreptãþii. Cel lumesc poate considera, din punctul sãu de
vedere, aceastã întristare ca o slãbiciune; totuºi ea este puterea, care
leagã pe cel pocãit de Cel Nemãrginit printr-o legãturã de nedespãrþit.
Ea dovedeºte cã îngerii lui Dumnezeu aduc sufletului sãu înapoi
virtuþile, care fuseserã pierdute prin învârtoºarea inimii ºi prin
fãrãdelegi. A-ºi mãrturisi greºelile ºi a se cãi dã dovadã despre excelenþa
unui caracter, care este de asemenea destoinic de a le recunoaºte ºi
îndrepta. Lacrimile celor pocãiþi nu sunt decât norii ºi picãturile de
ploaie, dupã care se aratã lumina soarelui vindecãtor; este tristeþea,
care vesteºte o bucurie, care va fi în suflet un izvor dãtãtor de viaþã.
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Oamenii seamãnã în marele câmp al lui Dumnezeu, cu ostenealã ºi
lacrimi, dar ºi cu o aºteptare rãbdãtoare; ºi vor fi binecuvântaþi, cãci
cerurile se vor deschide, ploaia va cãdea ºi va asigura o recoltã bogatã.
ªi când secerãtorul va veni, îºi va aduna cu bucurie snopii în grânarul
sãu.
“Ferice de cei blânzi, cãci ei vor moºteni pãmântul!” Greutãþile de
pe cãrarea creºtinului pot fi micºorate foarte mult prin acea blândeþe a
caracterului, care se ascunde în Hristos. El invitã pe toþi cei osteniþi ºi
împovãraþi ca sã vinã la El, cãci este blând ºi smerit cu inima, ºi le
fãgãduieºte repaus. Când creºtinul posedã umilinþa Maestrului sãu,
atunci el va trece cu vederea orice dispreþuire, orice refuz ºi orice
împotrivire, la care este expus zilnic, ºi acestea nu vor mai fi în stare sã
arunce o umbrã pe sufletul sãu. Acea blândeþe, pe care Isus o fericea,
îºi are înrâurirea ei în cercul familiar; ea, face cãminul fericit, evitã
certurile, nu dã riposte furioase, ci liniºteºte un spirit iritat ºi se
manifestã printr-o amabilitate, care va fi simþitã de toþi în cercurile lor
desfãtãtoare. Ea liniºteºte spiritul revoltat ºi rãzbunãtor, ºi reflectã
caracterul sublim al lui Hristos.
Pentru creºtini ar fi cu mult mai bine a suferi învinuiri false, decât a
se lãsa torturaþi de gândul rãzbunãrii contra vrãjmaºilor lor. Ura ºi
rãzbunarea sunt infiltrate de Satan ºi nu aduc decât remuºcãri acelor ce
se ocupã cu ele. Smerenia inimii este puterea, care dã creºtinului
biruinþa. Rãsplãtirea sa este moºtenirea mãririi.
“Ferice de cei flãmânzi ºi însetaþi dupã neprihãnire, cãci ei vor fi
sãturaþi!” dupã cum corpul simte necesitatea de hranã vremelnicã pentru
a înlocui puterile consumate, ºi pentru întreþinerea tãriei corporale, tot
astfel trebuie sã doreascã sufletul dupã acea hranã spiritualã, care
înmulþeºte acea putere moralã ºi satisface dorinþa sufletului ºi a inimii.
Dupã cum corpul primeºte neîncetat acea hranã, care întreþine viaþa ºi
puterea, tot astfel ºi sufletul trebuie sã doreascã neîncetat dupã acea
hranã cereascã, care împrumutã omului muºchi ºi nervi spirituali. Dupã
cum cãlãtorul în pustie cerceteazã cu zel dupã un izvor, ºi dupã ce l-a
gãsit îºi potoleºte setea sa arzãtoare cu apa sa rãcoritoare ºi cristalinã,
tot aºa trebuie sã înseteze ºi creºtinul ºi sã caute dupã apa cea curatã a
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vieþii, al cãrei izvor este Hristos. Acolo sufletul poate fi satisfãcut, acolo
agitaþia furioasã, provocatã de lupta vieþii zilnice, se calmeazã, iar spiritul
va gãsi o înviorare continuã. Dar majoritatea ascultãtorilor lui Hristos
nu înseta decât dupã avantaje ºi onoruri lumeºti; mai cu seamã fariseii,
a cãror înãlþare de sine le îngrãdea calea, ºi-i împiedica sã tindã dupã o
desãvârºire mai mare, decât aceea dupã care ei nãzuiserã mai înainte.
Dupã propria lor pãrere ei credeau cã ar fi ajuns punctul culminant al
dreptãþii desãvârºite. Totuºi printre ascultãtori erau mulþi, care ascultau
cu mulþumire învãþãturile lui Isus, ºi cãutau din acel timp sã-ºi punã
viaþa în armonie cu învãþãturile Sale.
“Ferice de cei milostivi, cãci ei vor avea parte de milã!” Cu aceasta
Isus combãtea aroganþa ºi intoleranþa tiranã a iudeilor. Atât preoþii cât
ºi poporul, tindeau de obicei dupã dominaþie, certându-se cu toþi cei de
altã pãrere, ºi dãdeau pe faþã o mare sensibilitate faþã de orice criticare
a faptelor lor. De aceea Isus zicea fariseilor: “Dar vai de voi, Fariseilor!
Pentru cã voi daþi zeciuialã din izmã, din rutã ºi din toate zarzavaturile,
ºi daþi uitãrii dreptatea ºi dragostea de Dumnezeu.” Luca 11:42.
Mântuitorul voia sã întipãreascã în urmaºii Sãi o învãþãturã de milã,
aºa încât ei sã nu aibã lipsã de acea compãtimire, care sufere împreunã
cu cei suferinzi ºi-i sprijinã, ºi care evitã în acelaºi timp a exagera
greºelile altora.
“Ferice de cei cu inima curatã, cãci ei vor vedea pe Dumnezeu!”
Iudeii erau atât de riguroºi cu privire la curãþia ceremonialã, încât
prescripþiile lor în aceastã privinþã deveniserã o povarã de nesuferit.
Sufletele erau atât de umplute cu prescripþii, cu opriri ºi cu fricã de
necurãþirea exterioarã, încât pierdurã din vedere necesitatea curãþirii
intenþiilor ºi a înnobilãrii sentimentelor. Ei nu observarã mânjitura, pe
care egoismul, nedreptatea ºi rãutatea o lãsaserã în urmã asupra
sufletului.
Isus declarã, cã acei care sunt curaþi cu inima, vor vedea pe
Dumnezeu. Ei aveau sã-L cunoascã pe El în persoana Fiului Sãu, care
fusese trimis în lume pentru mântuirea neamului omenesc. Sufletele
lor, curãþite ºi ocupate cu cugete nobile, vor descoperi mai lãmurit pe
Creator în operele fãcute de mâna Sa puternicã, în lucruri frumoase ºi
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mãreþe care alcãtuiesc Universul. Atunci ei vor trãi în prezenþa Celui
Atotputernic, în tot timpul hãrãzit lor de El, în lumea creaþiunii Sale. Ei
vor vedea însã pe Dumnezeu ºi în starea lor viitoare, nemuritoare, dupã
cum avea Adam favoarea de a umbla ºi vorbi cu Creatorul sãu în grãdina
Eden. Cei curaþi cu inima vãd chiar acum pe Dumnezeu, deºi ca “printro oglindã în chip întunecos; dar atunci, Îl vom vedea faþã în faþã”.
“Ferice de cei împãciuitori, cãci ei vor fi chemaþi fii ai lui
Dumnezeu!” Tatãl nostru ceresc este un Dumnezeu al pãcii. Când El a
creat pe om, îi destinã un loc de pace ºi siguranþã. Totul era fericire ºi
armonie în grãdina Eden. Acei care vor deveni pãrtaºi de fire
dumnezeiascã, vor iubi pacea ºi mulþumirea; ei vor practica virtuþile,
care le asigurã acele succese. Ei vor cãuta sã îmblânzeascã mânia ºi sã
evite sensibilitatea, spiritul de criticã ºi toate patimile rele, care aduc
gâlceavã ºi ceartã. Cu cât oamenii se unesc mai mult cu lumea ºi primesc
cãile ei, cu atât mai puþin vor avea ei din adevãratele elemente ale pãcii
în inima lor, ºi cu atât mai plini vor fi de amãrãciunea certurilor
pãmânteºti, de gelozie ºi de cugete rele unii faþã de alþii, cãrora nu le
trebuie decât anumite împrejurãri, pentru a se dezvolta spre fapte rele.
Acei, a cãror supãrare e provocatã de cele mai neînsemnate pricini, ºi
care pândesc cuvintele ºi faptele altora, spre a le face cunoscut în ascuns
acolo, unde pot provoca duºmãnie, sunt tocmai contrariul celor iubitori
de pace, care sunt numiþi fii ai lui Dumnezeu.
În relaþiile sale cu oamenii, adevãratul creºtin va evita toate cuvintele,
care dau loc la supãrãri ºi certuri nefolositoare. Întreg cerul trãieºte în
pace, iar acei, care sunt strâns legaþi cu Hristos, vor fi în armonie cu
cerul. Isus declarã: “În lume veþi avea necazuri” dar “în Mine veþi avea
pace”. Toþi acei ce se þin de Mântuitorul, nu vor fi nici neliniºtiþi, nici
nemulþumiþi. Ei vor deveni pãrtaºi naturii lui Hristos, ºi se vor strãdui
dupã modelul Sãu în viaþa lor.
Mulþimea a fost uimitã de aceastã învãþãturã, care se abãtea atât de
mult de la prescripþiile ºi exemplul cãrturarilor ºi fariseilor. Poporul
primise de la ei ideea, cã fericirea ar consta în posedarea lucrurilor
acestei lumi, ºi cã renumele ºi onoarea oamenilor ar fi foarte vrednice
de dorit. Le plãcea foarte mult sã fie numiþi “Rabi”, ºi sã fie lãudaþi de
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popor ca fiind foarte înþelepþi ºi evlavioºi, ºi sã facã paradã în public cu
virtuþile lor. Cãci aceasta era privitã ca încoronare a fericirii. Isus însã
declarã în faþa acelei mari adunãri, cã avantajul pãmântesc ºi onoarea
pãmânteascã sunt singura rãsplãtire, pe care asemenea persoane o vor
primi vreodatã. Isus vorbea cu precizie, ºi o putere convingãtoare însoþea
cuvintele Sale. Poporul a fost adus la tãcere ºi un simþãmânt de teamã
îl cuprinse. Ei priveau îndoielnici unii la alþii. Care va putea fi mântuit
dintre ei, dacã învãþãtura acestui om va fi adevãratã? Mulþi au fost
convinºi în inimile lor, cã acest învãþãtor ciudat era însufleþit de Spiritul
lui Dumnezeu ºi cã cuvintele rostite erau de origine dumnezeiascã.
Aceste instrucþiuni erau date îndeosebi spre binele ucenicilor, a cãror
vieþi trebuiau sã fie cãlãuzite de principiile învãþate prin acestea.
Misiunea lor avea sã fie, de a transmite lumii cunoºtinþa dumnezeiascã,
pe care Mântuitorul le-o fãcuse cunoscut lor. Ei au fost însãrcinaþi a
vesti Evanghelia în lung ºi-n lat printre popoarele tuturor þãrilor; de
aceea era de cea mai mare însemnãtate, ca toate învãþãturile lui Hristos
sã le fie lãmurite mai întâi lor, sã le fie întipãrite în minte ºi sã fie
exprimate prin umblarea lor. Orice adevãr trebuie pãstrat în inimile ºi
simþurile lor pentru a fi folosite în viitor.
Dupã ce Isus declarã poporului, în ce constã adevãrata fericire ºi
cum poate fi dobânditã, le vorbi apoi ºi mai lãmurit despre datoria
ucenicilor Sãi, ca învãþãtori aleºi de a conduce pe alþii pe cãrarea
dreptãþii ºi a vieþii veºnice. El ºtia, cã ei aveau sã fie adesea înºelaþi ºi
descurajaþi, cã aveau sã întâmpine împotriviri ºi insulte ºi mãrturia lor
avea sã fie lepãdatã. Ochiul Sãu pãtrunzãtor privea înainte în viitor la
anii lor de activitate ºi vedea suferinþele ºi maltratãrile, de care aveau
sã fie însoþite eforturile lor, de a duce oamenilor mântuirea. El ºtia
foarte bine cã aceºti bãrbaþi simpli, care ascultau cu atenþie la cuvintele
Sale, aveau sã sufere calomnii, chinuri, închisoare ºi chiar moarte, ºi
de aceea continuã zicând: “Ferice de cei prigoniþi din pricina
neprihãnirii, cãci a lor este Împãrãþia cerurilor! Ferice va fi de voi când,
din pricina Mea, oamenii vã vor ocãrî, vã vor prigoni, ºi vor spune tot
felul de lucruri rele ºi neadevãrate împotriva voastrã! Bucuraþi-vã ºi
veseliþi-vã, pentru cã rãsplata voastrã este mare în ceruri; cãci tot aºa
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au prigonit pe prorocii, care au fost înainte de voi.” Isus le arãtã cu
aceasta, cã chiar în timpul când ei vor avea sã sufere mult pentru cauza
Sa, ei trebuie sã se bucure ºi sã recunoascã, cã strâmtorarea lor le va fi
spre bine, pentru cã cugetele ºi pornirile lor vor fi prin aceasta abãtute
de la pãmânt ºi îndreptate cãtre cer. El îi învãþã, cã pierderile ºi decepþiile
lor vor fi schimbate în adevãrate câºtiguri, cã cercãrile grele ale credinþei
ºi rãbdãrii lor trebuie primite cu bucurie, iar nu temute ºi evitate. Aceste
întristãri sunt mijloace active ale lui Dumnezeu, de a-i face destoinici
pentru lucrarea lor caracteristicã ºi vor contribui la o rãsplãtire preþioasã,
care îi aºteaptã în cer. El le accentuã cã nu trebuie sã-ºi piardã încrederea
din cauza prigonirilor oamenilor, sã nu cadã în deznãdejde ºi sã nu se
plângã pentru soarta lor asprã, ci sã-ºi aminteascã neîncetat cã ºi alþi
oameni drepþi au suferit pentru credinþa lor în trecut. Ei trebuie sã
vesteascã cu credincioºie solia ºi s-o trãiascã, fiind conºtienþi de datoriile
lor faþã de lume ºi neurmãrind altceva decât numai aprobarea lui
Dumnezeu, fãrã teamã de oameni ºi fãrã dorinþa dupã favoruri lumeºti.
Acele lucruri care par cele mai greu de purtat pentru creºtini se
dovedesc foarte adesea de cea mai mare binecuvântare pentru el.
Imputele ºi calomniile au fost încã de pe vremuri soarta acelora care
sunt credincioºi în împlinirea datoriilor lor. Un caracter neprihãnit, chiar
dacã renumele sãu va fi atacat prin calomnii ºi denaturãri, îºi va pãzi
totuºi curãþia virtuþii sale ºi valoarea sa moralã. Fie cã e cãlcat în pulbere,
fie ridicat la cer, purtarea creºtinului trebuie sã rãmânã aceeaºi, ºi
conºtiinþa mândrã a nevinovãþiei sale va fi adevãrata sa rãsplãtire.
Prigonirile din partea vrãjmaºilor pun la încercare fundamentul, pe care
se întemeiazã într-adevãr chemarea. Mai curând sau mai târziu se va
descoperi în faþa lumii, dacã vorbirile sale se întemeiazã pe adevãr, sau
dacã sunt sãgeþi otrãvite ale rãutãþii ºi ale rãzbunãrii. Statornicia în
serviciul lui Dumnezeu este calea cea mai sigurã pentru rezolvarea
unor astfel de chestiuni. De aceea Isus dorea, ca poporul Sãu sã fie cu
prevedere, ºi sã nu dea vrãjmaºilor cauzei Sale nici un motiv pentru a
condamna sfânta lor credinþã. Nici-o faptã rea sã nu mânjeascã curãþia
ei. Dacã toate dovezile sunt fãrã succes, calomniatorii recurg adesea la
atacuri personale asupra servilor lui Dumnezeu, dar limbile lor
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mincinoase aduc în cele din urmã blestemul tot asupra lor înºiºi. La
sfârºit, Dumnezeu va îndreptãþi pe ai Sãi, va onora pe cei fãrã vinã ºii va ascunde în coliba Sa faþã de atacurile limbilor clevetitoare.
Servii lui Dumnezeu au avut de suferit întotdeauna ocãri; dar marea
lucrare va fi continuatã, în mijlocul prigonirilor, captivitãþii, a loviturilor
ºi chiar a morþii. Caracterul prigonitorilor s-a schimbat în decursul
diferitelor timpuri, dar spiritul care se aflã la baza lor este acelaºi, care,
cu câteva secole mai înainte, biciuia, chinuia ºi omora pe aleºii lui
Dumnezeu.
Niciodatã n-a fost vreun om calomniat cu atâta tiranie de oameni,
ca Fiul lui Dumnezeu. La orice pas era întâmpinat cu reproºuri amare,
El era urât fãrã motiv. Fariseii aveau chiar oameni plãtiþi care rãspândeau
din oraº în oraº minciunile, pe care ei înºiºi le nãscociserã, spre a distruge
influenþa lui Hristos. ªi totuºi El stãtea liniºtit în faþa lor, declarându-le
cã ºi calomniile sunt o parte din moºtenirea unui creºtin, ºi arãtând
urmaºilor Sãi cum sã se poarte faþã de sãgeþile rãutãþii. El îi îndeamnã
sã nu se descurajeze în prigoniri, ºi le zice: “Bucuraþi-vã ºi veseliþi-vã,
… cãci tot aºa au prigonit pe prorocii, care au fost înainte de voi.” Isus
continuã apoi, sã întipãreascã în minþile ucenicilor Sãi rãspunderea
raportului lor faþã de lume. El zice: “Voi sunteþi sarea pãmântului. Dar
dacã sarea îºi pierde gustul, prin ce îºi va cãpãta iarãºi puterea de a
sãra? Atunci nu mai este bunã la nimic decât sã fie lepãdatã afarã, ºi
cãlcatã în picioare de oameni.” Poporul putea vedea sarea cea albã ºi
sclipitoare, care era aruncatã pe stradã, pentru cã îºi pierduse puterea
ei ºi de aceea devenise nefolositoare. Isus luã sarea ca exemplu pentru
a ilustra viaþa creºtinã ºi influenþa învãþãturilor Sale asupra lumii. Dacã
n-ar mai fi fost puþini drepþi care sã locuiascã pe pãmânt, atunci mânia
lui Dumnezeu nu s-ar mai fi reþinut nici o clipã de la pedepsirea imediatã
a nelegiuiþilor. Totuºi rugãciunile ºi faptele bune ale poporului lui
Dumnezeu pãstreazã lumea; ei sunt “un miros de viaþã”. Dar dacã
creºtinii poartã numai numele de mãrturisitori ai lui Hristos, dacã ei nu
posedã nici caractere virtuoase, ºi nu duc nici o viaþã temãtoare de
Dumnezeu, atunci ei se aseamãnã cu sarea, care ºi-a pierdut puterea.
Influenþa lor este rea, ei sunt mai rãi decât necredincioºii. Era obiceiul
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lui Isus de a lua obiectele care se aflau sub ochii ascultãtorilor, ºi a le
folosi ca simboluri pentru vestirea adevãrurilor Sale. Poporul se adunase
încã dis de dimineaþã, soarele strãlucitor, care se urca tot mai sus ºi mai
sus pe cerul albastru, gonea ultimele umbre ale vãilor ºi ale cãrãrilor
adânci ºi înguste ale munþilor. Lumina soarelui inundã câmpiile cu
strãlucirea sa; suprafaþa liniºtitã a mãrii reflecta lumina aurie ºi oglindea
norii trandafirii ai dimineþii. Orice floare îmbobocitã ºi înfloritã ºi orice
ramurã înfrunzitã scânteia de picãturi de rouã. Natura zâmbea sub
binecuvântarea unei noi zile, iar pãsãrelele fãceau sã rãsune cântãrile
lor dulci dintre crengile pomilor. Mântuitorul privea mulþimea adunatã
în faþa Sa ºi apoi la soarele dimineþii, ºi zise ucenicilor Sãi: “Voi sunteþi
lumina lumii”. Acest tablou era cât se poate de potrivit. Dupã cum
soarele lumineazã câmpul cu razele sale înviorãtoare ºi împrãºtie
umbrele nopþii, tot astfel ºi ucenicii trebuiau sã rãspândeascã lumina
adevãrului ºi prin aceasta sã împrãºtie întunericul moral, care zãcea
asupra lumii. În lumina strãlucitoare a dimineþii, oraºele ºi satele, care
erau situate pe colinele învecinate ieºeau lãmurit în evidenþã ºi
contribuiau la înfrumuseþarea tabloului plãcut. Îndreptându-le atenþia
la aceste lucruri, Isus zice: “o cetate aºezatã pe un munte nu poate sã
rãmânã ascunsã. ªi oamenii n-aprind lumina ca s-o punã sub obroc, ci
o pun în sfeºnic ºi lumineazã tuturor celor din casã. Tot aºa sã lumineze
ºi lumina voastrã înaintea oamenilor, ca ei sã vadã faptele voastre bune,
ºi sã slãveascã pe Tatãl vostru, care este în ceruri.” Cu aceste cuvinte,
Isus învãþã pe ucenicii Sãi, cã dacã vor sã conducã pe alþii pe cãrarea
dreptãþii, atunci exemplul lor trebuie sã fie bun, iar faptele lor sã reflecte
lumina adevãrului.
Pretutindeni în jurul nostru, corupþia moralã ia proporþii ºi întunericul
acoperã lumea; totuºi ucenicii lui Hristos sunt înfãþiºaþi ca niºte lumini
aprinse, care lumineazã în noaptea întunecoasã. Aceste raze dau pe
faþã primejdiile, care stau în calea pãcãtosului, ºi indicã la calea cea
adevãratã spre dreptate ºi siguranþã. Dar dacã acei, care pretind a fi
urmaºi ai lui Hristos, ºi care posedã lumina adevãrului, nu se strãduiesc
a prezenta ºi altora marile adevãruri într-un mod potrivit, atunci cei
care lâncezesc în întunericul rãtãcirii nu pot vedea nici o frumuseþe în
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ele. Dacã într-o noapte întunecoasã cineva lumineazã cuiva calea cu o
luminã oarecare, ºi mergând înainte devine neglijent, ºi pune propria
sa persoanã între luminã ºi între acela, pe care el îl conduce, atunci,
prin lumina sustrasã deodatã, întunericul devine cu atât mai mare pe
cale. Tocmai aºa se întâmplã cu mulþi care cautã sã expunã altora
adevãrul lui Dumnezeu; ei întunecã lumina preþioasã cu propria lor
umblare pãcãtoasã, care bate la ochi cu urâciunea ei, ºi din acest motiv
se întorc mulþi de la adevãr. Caracterele mãrturisitorilor lui Hristos
trebuie sã fie atât de vrednice de admirat ºi faptele lor atât de fãrã
prihanã, încât lumea sã se simtã atrasã la o religie, care aduce astfel de
roade ale dreptãþii. În felul acesta mulþi vor fi provocaþi, a cerceta
principiile învãþãturilor lor ºi a le primi, pentru cã umblarea vieþii
reprezentanþilor ei lumineazã cu atâta sfinþenie, încât ei stau într-un
anumit grad ca pãzitori însãrcinaþi sã dea alarma de incendiu pentru fiii
acestei lumi.
Fariseii se izolau de lume ºi de aceea le era imposibil a exercita
vreo influenþã asupra poporului, din contrã Isus numea pe ucenicii Sãi
“fii luminii”. Învãþãturile ºi exemplul lor au destinaþia de a îndepãrta
rãtãcirea, ºi toate naþiunile ºi popoarele vor trebui sã simtã influenþa
lor. Religia Bibliei nu este destinatã a sta închisã între douã scoarþe de
carte sau între zidurile unei biserici. Ea nu trebuie amintitã numai
ocazional, câteodatã, când convine intereselor noastre proprii ºi apoi
sã fie pusã iarãºi cu grijã la o parte, ci ea trebuie sã sfinþeascã viaþa
zilnicã ºi sã fie manifestatã în orice acþiune de afaceri, cum ºi în toate
relaþiile sociale de viaþã. O astfel de religie stã într-un contrast izbitor
cu aceea a fariseilor, care constã numai în respectarea exterioarã a
regulilor ºi formelor, dar care nu exercitã nici o influenþã înnobilatoare
asupra vieþii lor.
Isus era supravegheat în ascuns de spioni, care erau gata a întoarce
contra Lui orice cuvânt, pe care El l-ar fi rostit fãrã chibzuinþã.
Mântuitorul cunoaºte foarte bine prejudecãþile din mintea multora dintre
ascultãtorii Sãi. De aceea El nu zise nimic, din ceea ce ar fi putut
zdruncina credinþa iudeilor în religia ºi întocmirile lui Moise. Acelaºi
glas, care a fãcut cunoscut legea moralã ºi ceremonialã, care forma
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temelia întregului sistem iudaic, a rostit ºi instrucþiunile de pe munte.
Marele respect ce-l avea faþã de lege ºi profeþi fãcea pe Isus sã caute sã
rupã zidurile prescripþiilor superstiþioase, cu care iudeii se înconjurau.
El dorea ca ei nu numai sã respecte legea, ci sã-ºi dezvolte mai departe
principiile acestei legi ºi învãþãturile profeþilor.
Isus mustrã cu asprime tâlcuirile false cu care iudeii explicau legea;
dar în acelaºi timp pãzi cu îngrijire pe ucenicii Sãi faþã de primejdia, de
a renunþa la adevãrurile principale, care fuseserã încredinþate iudeilor.
Isus nu venise ca sã distrugã încrederea în instrucþiunile pe care El
Însuºi li le dãduse prin Moise în pustie. În timp ce le accentua totuºi
respectul cuvenit faþã de acea lege, El dorea în acelaºi timp sã-i conducã
la adevãruri mai înalte ºi la o cunoºtinþã mai bunã, aºa încât ei sã umble
într-o luminã mai strãlucitoare.
Când Isus explicã ucenicilor Sãi datoria cu privire la faptele de
dreptate, fariseii recunoscurã cã învãþãturile Sale osândeau umblarea
vieþii lor ºi, pentru ca sã poatã trezi în popor o prejudecatã contra Marelui
Învãþãtor, ei ºopteau unul la altul, cã învãþãturile lui Isus ar fi în
contrazicere cu legea lui Moise, cãci El, n-ar fi amintit niciodatã despre
acea lege. Astfel, ei cãutau sã trezeascã indignarea poporului contra lui
Hristos. Dar Isus recunoscu imediat intenþia lor, ºi, în prezenþa mulþimii
colosale ºi cu un glas ºi mai limpede ºi mai sonor, El le declarã spre
marea indispoziþie a vrãjmaºilor Sãi: “Sã nu credeþi cã am venit sã stric
Legea sau Prorocii; am venit nu sã stric, ci sã împlinesc. Cãci adevãrat
vã spun, câtã vreme nu va trece cerul ºi pãmântul, nu va trece o iotã sau
o frânturã de slovã din Lege, înainte ca sã se fi întâmplat toate lucrurile.”
Matei 5:17-18. Cu aceste cuvinte Isus rãstoarnã învinuirea fariseilor.
Misiunea Sa în lume consta din aceea, de a îndreptãþi pretenþiile acestei
legi sfinte, de a cãrei cãlcare ei Îl învinuiau.
Dacã ar fi fost posibil ca legea lui Dumnezeu sã fie schimbatã sau
desfiinþatã, atunci Hristos n-ar fi avut nevoie sã vinã la o lume cãzutã,
ca sã suporte urmãrile cãlcãrii acestei legi din partea oamenilor. Isus
veni, ca sã explice raportul dintre om ºi legea lui Dumnezeu ºi în acelaºi
timp sã lãmureascã prescripþiile acesteia prin modelul Sãu de ascultare.
Mai departe El declarã: “Aºa cã oricine va strica una din cele mai mici
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din aceste porunci, ºi va învãþa pe oameni aºa, va fi chemat cel mai mic
în Împãrãþia cerurilor; dar oricine le va pãzi, ºi va învãþa pe alþii sã le
pãzeascã, va fi chemat mare în împãrãþia cerurilor.” Prin aceasta Isus
explicã valabilitatea legii. Isus osândeºte pe acei, care nesocotesc
poruncile lui Dumnezeu, ºi prin exemplul ºi învãþãtura lor provoacã ºi
pe alþii sã facã la fel. Aceºtia sunt fii ai celui rãu, care a fost cel dintâi
rãsculãtor contra legii lui Dumnezeu. În felul acesta Isus Îºi dovedi în
modul cel mai precis adoraþia pe care El o are faþã de legea Tatãlui Sãu,
ºi osândeºte umblarea exterioarã a fariseilor, care deºi erau riguroºi în
respectarea exterioarã a acelei legi, totuºi în inimile ºi viaþa lor erau
stricaþi; de aceea El le adreseazã urmãtoarele cuvinte: “Cãci vã spun
cã, dacã neprihãnirea voastrã nu va întrece neprihãnirea cãrturarilor ºi
a fariseilor, cu nici un chip nu veþi intra în Împãrãþia cerurilor.”
Dreptatea pretinsã aici consta în armonizare inimii ºi a vieþii cu
voinþa descoperitã a lui Dumnezeu. Isus învaþã cã legea lui Dumnezeu
trebuie sã guverneze cugetele ºi intenþiile sufletului. Adevãrata temere
de Dumnezeu înnobileazã cugetele ºi faptele; dar numai când am ajuns
aceastã þintã, formele exterioare ale religiei vor fi îndeacord cu curãþia
lãuntricã a creºtinului; numai atunci ceremoniile cerute de serviciul lui
Dumnezeu, nu vor fi niºte obiceiuri fãrã însemnãtate, cum erau acelea
ale fariseilor cu sfinþenia lor prefãcutã.
Mulþi învãþãtori religioºi din zilele noastre calcã ei înºiºi poruncile
lui Dumnezeu ºi învaþã ºi pe alþii sã facã la fel. În locul acestor sfinte
porunci ei învaþã cu îndrãznealã obiceiurile ºi tradiþiile oamenilor, fãrã
a þine seama de mãrturia directã a lui Hristos, cã unii ca aceºtia vor fi
cei mai mici în Împãrãþia cerurilor. Isus declarã mulþimii adunate,
fariseilor, care cãutau sã-L tragã la rãspundere pentru nerespectarea
legii, ºi poporului din toate timpurile, cã prescripþiile lui Iehova sunt
neschimbãtoare ºi veºnice.
Zvonul despre un omor tâlhãresc în þinutul muntos al Capernaumului
se rãspândise pretutindeni, ºi ca urmare la aceasta se observã o indignare
ºi o groazã generalã printre ascultãtorii adunaþi aici. Învãþãtorul divin
se folosi de aceastã împrejurare, spre a expune o învãþãturã importantã.
El zise:
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“Aþi auzit cã s-a zis celor din vechime: ‘Sã nu ucizi; oricine va ucide,
va cãdea sub pedeapsa judecãþii.’ Dar Eu vã spun cã ori ºi cine se
mânie pe fratele sãu, va cãdea sub pedeapsa judecãþii; ºi oricine va zice
fratelui sãi: ‘Prostule!’ va cãdea sub pedeapsa Soborului; iar oricine îi
va zice: ‘Nebunule’, va cãdea sub pedeapsa focului gheenei.” Cu aceasta
Isus descrie omorul ca existând mai întâi în cuget. Acea rãutate ºi dorinþã
de rãzbunare, care simte plãcere în fapte de violenþã, este deja în sine
un omor. Isus merge încã mai departe ºi zice: “ori ºi cine se mânie pe
fratele sãu, va cãdea sub pedeapsa judecãþii”.
Totuºi existã o mânie care nu este de naturã pãcãtoasã. O anumitã
indignare sfântã este îndreptãþitã în anumite împrejurãri chiar ºi la
urmaºii lui Hristos. Când vãd cã Dumnezeu este dezonorat, fãcându-se
abuz de numele Sãu; când vãd cã cei ce pretind a servi Lui aduc ruºine
asupra cauzei adevãrului Sãu, ºi când vãd pe cei nevinovaþi cã sunt
apãsaþi ºi prigoniþi, atunci sufletul lor este cuprins de o indignare dreaptã;
o astfel de mânie, care provine dintr-un sentiment fin moral, nu este
pãcat. Printre ascultãtori se aflau unii, care doreau sã fie salutaþi ca
fericiþi pentru dreptatea lor, pentru cã nu comiseserã nici o crimã
ordinarã, în timp ce în inimile lor nutreau simþãminte care nu se
deosebeau de cele care duc pe omorâtor la fapta sa oribilã. ªi totuºi
aceºti oameni fac paradã de evlavia lor ºi se conformeazã pretenþiilor
exterioare ale religiei. Acestora li se adreseazã Isus mai întâi cu
cuvintele: “Aºa cã, dacã îþi aduci darul la altar, ºi acolo îþi aduci aminte
cã fratele tãu are ceva împotriva ta, lasã-þi darul acolo înaintea altarului,
ºi du-te întâi ºi împacã-te cu fratele tãu; apoi vino ºi adu-þi darul.” El
aratã deci cã crimele îºi au originea în inimã, iar acei care dau loc urii
ºi rãzbunãrii înãuntrul lor, au cãlcat deja cu picioarele lor pe calea
omorului, iar darurile lor nu mai sunt plãcute lui Dumnezeu. Singura
salvare constã în aceea, de a stârpi orice amãrãciune ºi orice urã din
inimã. Dar Mântuitorul merge încã mai departe, declarând cã, dacã
cineva are ceva împotriva noastrã, noi trebuie sã ne dãm osteneala,
spre a-i uºura inima ºi dacã e posibil sã izgonim din sufletul lui acele
simþãminte, cãci altfel darul nostru de jertfã nu este plãcut lui Dumnezeu.
Aceastã învãþãturã este de o însemnãtate deosebitã pentru poporul
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lui Dumnezeu din timpul nostru. Foarte mulþi sunt zeloºi în serviciul lor
religios, în timp ce între ei ºi fraþii lor existã certuri nenorocite, pe care
le-ar putea aplana; a cãror împãciuire le-o cere chiar Dumnezeu, înainte
de a primi serviciul lor. Mântuitorul a lãmurit atât de limpede datoria
creºtinului în aceastã privinþã, încât în nici unul n-ar trebui sã se mai
ridice vreo îndoialã cu privire la îndatorirea sa.
În timp ce Isus era ocupat cu predarea învãþãturilor Sale, câteva
bãrci de petrecere pluteau pe apã, ºi fiecare dintre cei de faþã ºtia, cã
acei trândavi ce erau în ele nu aveau nume bun. Poporul care asculta se
aºtepta acum cã Isus va ameninþa cu asprime aceastã clasã de oameni,
dar aude cu uimire declaraþia Sa: “Aþi auzit cã s-a zis celor din vechime:
‘Sã nu preacurveºti’. Dar Eu vã spun cã ori ºi cine se uitã la o femeie,
ca s-o pofteascã, a ºi preacurvit cu ea în inima lui.” Acei care priviserã
acele persoane, dedate la petreceri necuviincioase, ca fiind foarte
pãcãtoase, se uimesc de declaraþia lui Isus, cã toþi cei ce nutresc cugete
desfrânate în inimile lor, sunt în fond tot aºa de vinovaþi, ca ºi cei ce
calcã fãrã conºtiinþã porunca a ºaptea. Isus mustrã obiºnuinþa rea a
bãrbaþilor de pe atunci, de a se despãrþi de femeile lor pentru cauze
neînsemnate. Asemenea despãrþiri aduseserã foarte adesea mari mizerii
ºi chiar crime. Isus combate cauza principalã a relaþiilor prea slabe
dintre soþi, osândind patimile pãcãtoase, care privesc cãsãtoria ca o
piedicã a satisfacerii voluptãþii lor. Hristos dorea sã îngrãdeascã
cãsãtoria cu restricþii drepte, aºa încât nici o despãrþire legalã dintre
bãrbat ºi femeie sã nu mai fie posibilã, afarã numai pentru motiv de
desfrânare.
Mulþi dintre cei ce gândeau cã poruncile lui Dumnezeu ar interzice
numai crimele comise în faptã, recunoscurã acum, cã legea lui
Dumnezeu trebuie urmatã atât dupã spirit, cât ºi dupã literã. Isus trece
astfel în revistã fiecare poruncã, lãmurind însemnãtatea adâncã ºi
adevãratã a cerinþelor lor, ºi demascã rãtãcirea fatalã a iudeilor, în
respectarea lor pur exterioarã. Isus zice în privinþa pãmântului: “Felul
vostru de vorbire sã fie: ‘Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte,
vine de la cel rãu.” Porunca a treia osândeºte jurãmântul nelegiuit, dar
spiritul acestei prescripþii se întinde mai departe, interzicându-se prin
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aceasta, ca numele lui Dumnezeu sã fie întrebuinþat în mod nerespectuos
în conversaþii. Foarte mulþi chiar pretinºi urmaºi ai lui Hristos, sunt
obiºnuiþi a întrebuinþa cu uºurinþã numele lui Dumnezeu, ºi chiar în
rugãciunile ºi îndrumãrile lor, Numele Cel Prea Înalt este rostit adesea
fãrã respectul cuvenit.
Un detaºament de soldaþi romani era tãbãrât în apropiere de malul
mãrii, ºi Isus a fost întrerupt printr-un sunet puternic de trompetã, care
da soldaþilor semnalul de adunare pe câmpie. Ei se adunarã în ordinea
obiºnuitã, plecându-se respectuos în faþa drapelului roman, care era
înfipt în faþa lor. Iudeii priveau cu amãrãciune la aceastã scenã, care le
amintea despre propria lor umilire naþionalã. Soli cu ordine de armatã,
se trimit la diferitele posturi îndepãrtate. Având a urca dealul cel înalt,
care se întindea pânã la malul mãrii, ei vin în apropiere de mulþimea
care asculta pe Isus, ºi silesc pe câþiva dintre þãranii iudei, de a duce în
locul lor poverile pânã deasupra dealului. Þãranii cautã sã se apere faþã
de aceastã apãsare, ºi se întorc cu cuvinte aspre contra prigonitorilor
lor; în cele din urmã ei sunt constrânºi a asculta de soldaþi ºi sã
îndeplineascã serviciul umil pretins de la ei. Aceastã paradã a autoritãþii
romane umple poporul de indignare, ºi ei sunt setoºi sã audã, ce va
rosti marele Învãþãtor cu privire la aceastã faptã tiranã a apãsãtorilor.
Isus privi acea întâmplare ruºinoasã cu mâhnire, pentru pãcatele, care
aduseserã pe iudei la o astfel de robie. El observã de asemenea ura ºi
rãzbunarea care era exprimatã pe feþele lor, ºi ºtiau cât de mult doreau
ei dupã puterea, de a nimici pe apãsãtorii lor, de aceea zise plin de
tristeþe: “Aþi auzit cã s-a zis: ‘Ochi pentru ochi, ºi dinte pentru dinte.’
Dar Eu vã spun: Sã nu vã împotriviþi celui ce vã face rãu. Ci, oricui te
loveºte peste obrazul drept, întoarce-i ºi pe celãlalt. Oriºicui vrea sã se
judece cu tine sã-þi ia haina, lasã-i ºi cãmaºa. Dacã te sileºte cineva sã
mergi cu el o milã de loc, mergi cu el douã. Celui ce-þi cere, dã-i; ºi nu
întoarce spatele celui ce vrea sã se împrumute de la tine.”
Exemplul lui Isus era o confirmare practicã a învãþãturilor expuse;
înfruntarea ºi prigonirea nu L-au fãcut niciodatã sã recurgã la rãzbunare.
Totuºi aceasta era o cuvântare asprã pentru iudeii rãzbunãtori, ºi ei
murmurau între ei contra Lui. Dar Isus Se exprimã apoi ºi mai lãmurit,
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zicând: “Aþi auzit cã s-a zis: ‘Sã iubeºti pe aproapele tãu, ºi sã urãºti pe
vrãjmaºul tãu.’ Dar Eu vã spun: Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri, binecuvântaþi
pe cei ce vã blastãmã, faceþi bine celor ce vã urãsc, ºi rugaþi-vã pentru
cei ce vã asupresc ºi vã prigonesc, ca sã fiþi fii ai Tatãlui vostru care
este în ceruri; cãci El face sã rãsarã soarele Sãu peste cei rãi ºi peste cei
buni, ºi dã ploaie peste cei drepþi ºi peste cei nedrepþi. Dacã iubiþi
numai pe cei ce vã iubesc, ce rãsplatã mai aºteptaþi? Nu fac aºa ºi
vameºii? ªi dacã îmbrãþiºaþi cu dragoste numai pe fraþii voºtri, ce lucru
neobiºnuit faceþi? Oare pãgânii nu fac la fel?”
Manifestarea urii nu va birui niciodatã rãutatea vrãjmaºilor noºtri.
Totuºi iubirea ºi bunãtatea dau naºtere iar la iubire ºi bunãtate. Deºi
Dumnezeu rãsplãteºte cu credincioºie virtutea ºi pedepseºte viciul, totuºi
El nu retrage deocamdatã binecuvântãrile Sale de la cei nelegiuiþi, deºi
ei dezonoreazã numele Sãu zilnic. El lasã soarele ºi ploaia peste cei drepþi
ºi peste cei nedrepþi, ºi le dã prosperitate pãmânteascã la fel, ºi la unul ºi
la altul. Dacã Dumnezeu Cel prea sfânt aratã atâta indulgenþã ºi atâta
bunãvoinþã faþã de cei rãsculãtori ºi idolatri, cu cât este deci mai necesar,
ca omul pãcãtos sã dea pe faþã acelaºi sentiment faþã de semenul sãu. În
loc sã blesteme pe insultãtorii sãi, din contrã datoria sa este, sã-i întoarcã
de la calea lor cea rea, tratându-i cu o bunãtate ºi indulgenþã, care sã se
asemene cu cea a lui Hristos, faþã de prigonitorii Sãi. Isus învãþã pe urmaºii
Sãi, sã stãruie a da pe faþã o bunãvoinþã creºtinã faþã de toþi cei cu care
vin în contact; ei nu trebuie sã uite faptele de milostenie, ci sã fie faþã de
cei lipsiþi mai binefãcãtori decât cei din lume. Copiii lui Dumnezeu trebuie
sã dea pe faþã acel spirit, care domneºte în cer, iar nu caracterul cel strâmt
ºi egoist al spiritului lumesc. Numai desãvârºirea singurã corespunde
conduitei creºtine. Dupã cum Dumnezeu Însuºi este desãvârºit în sfera
Sa înãlþatã, tot astfel ºi copiii Sãi trebuie sã fie desãvârºiþi în cercul lor
modest, în care se aflã. Numai în felul acesta, ei vor putea fi gãsiþi vrednici
de a se bucura de împãrtãºirea cu fiinþele neprihãnite din Împãrãþia
cerurilor. De aceea Hristos adreseazã urmaºilor Sãi urmãtoarele cuvinte,
care stabilesc mãsura de conduitã a caracterului creºtin: “Voi fiþi dar
desãvârºiþi, dupã cum ºi Tatãl vostru cel ceresc este desãvârºit.”
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sus petrecuse toatã noaptea în rugãciune, în dimineaþa urmãtoare
devreme, El merse la þãrmul mãrii, ca sã caute pe ucenicii Sãi,
care pescuiau aproape de þãrm. Totuºi El nu a putut sta mult
nederanjat, cãci îndatã ce se fãcut cunoscut, cã Isus se aflã la þãrmul
mãrii, mulþimea curgea la El. Numãrul crescu atât de mult, încât El a
fost înghesuit din toate pãrþile. Pe când învãþa mulþimea se îngrãmãdise
atât de des, încât El Se vãzu silit sã se urce într-un vas, pe care îl lãsã sã
se depãrteze puþin de la mal, ºi apoi continuã cu învãþãturile Sale.
Poporul avea acum ocazia de a-L vedea ºi auzi mai bine.
El Se servea adesea de acest procedeu, spre a scãpa de îngrãmãdirea
mulþimii zeloase, care cãuta sã pãtrundã pânã la El. În felul acesta El
putea sã le comunice fãrã întrerupere învãþãturile însemnate pe care ei
trebuiau sã le audã. Dintr-o barcã simplã de pescar, Mântuitorul învãþã
astfel pe poporul care asculta pe mal cuvintele vieþii. El era rãbdãtor
faþã de toþi cei care luptau cu ispitele, milos ºi bun faþã de cei întristaþi
ºi descurajaþi. Cuvintele Sale gãseau rãsunet în multe inimi, iar lumina
îndrumãrilor Sale divine fericea pe multe suflete care pânã aici
lânceziserã în întuneric.
O, ce priveliºte era aceasta pentru contemplarea îngerilor! Suveranul
lor ceresc, stând într-o barcã modestã de pescar, legãnat încoace ºi
încolo de apa neliniºtitã, predicând mântuirea unei mulþimi ascultãtoare,
care se înghesuise pânã la marginea apei! Adoratul Cerului, stând sub
cerul liber, vestea poporului de rând sublima Sa învãþãturã despre
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mântuire. ªi totuºi El nu putea gãsi un anturaj mai mãreþ pentru ostenelile
Sale. Lacul, munþii, câmpiile întinse, lumina soarelui care inundã pãmântul
- toate acestea le folosea marele Învãþãtor spre a întipãri adevãrurile
preþioase în inima omeneascã.
În faþa ochilor mulþimii se afla semãnãtorul ºi secerãtorul la un loc,
unul aruncând sãmânþa iar celãlalt secerând recolta timpurie. Vãile
roditoare ºi coastele colinelor erau pline de frumuseþe plãcutã. La þãrm
se vãd stâncile goale ºi pãsãrelele cântãtoare umplu atmosfera cu
cântãrile lor melodice. Peºtiºorii se joacã pe deasupra apei. Isus foloseºte
aceastã ocazie, pentru a trage învãþãturã din natura ce-L înconjoarã,
care trebuia sã pãtrundã în inimile ascultãtorilor. El întrebuinþeazã scena
ce se desfãºoarã în faþa ochilor pentru ilustrarea învãþãturilor Sale, aºa
ca în viitor privirea acestor obiecte sã le aducã tot mereu în amintire
marile adevãruri, pe care Isus le trãgea din ele. De aici înainte, ele
trebuiau sã-i îndrume zilnic la instrucþiunile preþioase, pe care
ascultãtorii le primiserã de la El.
Stând astfel ºi privind la scena cea vie din faþa Lui, Isus spune acea
pildã, care ne-a fost transmisã prin toate timpurile, ºi care ºi astãzi
sunã încã tot aºa de curat ºi de frumos în simplitatea ei nealteratã, ca ºi
pe vremuri, cu optsprezece (acum douãzeci) secole mai înainte, când a
fost rostitã în acea dimineaþã la marea Galileii.
“Ascultaþi! Iatã, semãnãtorul a ieºit sã semene. Pe când semãna, o
parte din sãmânþã a cãzut lângã drum: au venit pãsãrile ºi au mâncat-o.
O altã parte a cãzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pãmânt: a
rãsãrit îndatã, pentrucã n-a dat de un pãmânt adânc; dar, când a rãsãrit
soarele, s-a pãlit; ºi, pentru cã n-avea rãdãcinã, s-a uscat. O altã parte a
cãzut între spini; spinii au crescut, au înecat-o, ºi n-a dat roadã. O altã
parte a cãzut în pãmânt bun: a dat roadã, care se înãlþa ºi creºtea; ºi a
adus: una treizeci, alta ºaizeci, ºi alta o sutã”. Apoi a zis: cine are urechi
de auzit, sã audã.” Marcu 4:3-9.
Aceastã ilustrare potrivitã a rãspândirii Evangheliei Fiului lui
Dumnezeu trezi cel mai viu interes în popor. Vorbitorul captivã minþile
ascultãtorilor Sãi. Sufletele lor au fost aþâþate, ºi foarte multe inimi
erau pline de entuziasm pentru o þintã nouã în viaþã. Toþi erau rãpiþi de
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învãþãtura Sa care în acelaºi timp era atât de înnobilatoare în principiile
ei ºi totuºi atât de uºor de înþeles. Înalta þinutã spiritualã, pe care Isus
le-o punea în faþã, spre a fi ajunsã, pãrea în cel mai înalt grad vrednicã
de dorit. Dar cât de repede aveau sã disparã impresiile primite astfel
din sufletele multora, când aveau sã vinã iarãºi în contact cu lumea.
Pãcatele, care sub lumina sfântã a prezenþei Maestrului pãreau atât de
urâcioase, se întorceau iarãºi în inimile lor rãtãcitoare. Anturajul
defavorabil, ºi grijile ºi ispitele lumeºti îi face sã se scufunde iarãºi în
indiferenþã.
Alþi ascultãtori din contrã, începurã încã din acel moment sã ducã o
viaþã sfântã, punând zilnic în practicã principiile învãþãturii lui Hristos.
Obiectul de bazã al cuvântãrii Sale, pe care El îl ilustra prin exemple
luate din naturã, nu avea sã fie ºters niciodatã din sufletul lor. Þarina
cu diferitele ei soiuri de pãmânt, care în multe locuri nu produceau
decât spini ºi buruieni, ºirul de stânci care nu avea decât o scoarþã
subþire de pãmânt pe deasupra, semãnãtorul cu sãmânþa sa, toate acestea
care stau toate în faþa lor, imprimau cuvintele Sale în mintea lor, cum
nimic altceva n-ar fi fost în stare sã facã.
Împrejurãrile amintite provocarã pe Isus sã spunã parabola despre
semãnãtor. Poporul care Îl urma, se simþea înºelat, cã El nu întemeia
nici o împãrãþie nouã. Ei aºteptaserã mult timp un Mântuitor, care sã-i
facã o naþiune mãreaþã, ºi acum când au vãzut cã aºteptãrile lor nu se
împlinesc, ei refuzarã sã-l primeascã pe Isus ca Mântuitor al lor. Chiar
ucenicii Sãi aleºi devenirã nerãbdãtori, pentru cã El nu-ªi însuºea nici
o autoritate lumeascã, ºi chiar rudele Sale erau înºelate ºi Îl lepãdau. Ei
îi ziserã: “Pleacã de aici, ºi du-Te în Iudea, ca sã vadã ºi ucenicii Tãi
lucrãrile, pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns, când cautã sã
se facã cunoscut: dacã faci aceste lucruri aratã-Te lumii.” Ioan 7:3, 4.
Urmaºii Sãi erau întristaþi, cã cei învãþaþi ºi bogaþi, nu se arãtau cei
mai voioºi, de a recunoaºte pe Isus ca Salvator al lor. Ei simþeau pata
de ruºine, de care era mânjit Maestrul lor, pentru cã numai cei sãraci ºi
amãrâþi, cum ºi clasele de jos în general deveneau urmaºi ai Sãi. Pentru
ce, se întrebau ei, cãrturarii ºi fariseii - tâlcuitorii din ºcolile profetice
- nu-L recunoºteau ca pe mult aºteptatul Mesia? Pilda Sa trebuie sã
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serveascã ca rãspuns acestei îndoieli ºi necredinþe? Dupã ce mulþimea
se împrãºtie, cei doisprezece se adunarã în jurul Lui împreunã cu alþi
credincioºi, ºi-L rugarã sã le explice aceastã pildã: “ ‘Vouã’, le-a zis
El, ‘v-a fost dat sã cunoaºteþi taina Împãrãþiei lui Dumnezeu; dar pentru
cei ce sunt afarã din numãrul vostru, toate lucrurile sunt înfãþiºate în
pilde; pentru ca, ‘mãcar cã privesc, sã priveascã ºi sã nu vadã, ºi mãcar
cã aud, sã audã ºi sã nu înþeleagã, ca nu cumva sã se întoarcã la
Dumnezeu, ºi sã li se ierte pãcatele.’ El le-a mai zis: ‘Nu înþelegeþi
pilda aceasta? Cum veþi înþelege atunci toate celelalte pilde?” Marcu
4:11-13. Cu aceste cuvinte El declarã, cã pildele Sale au scopul sã
trezeascã inimile ascultãtorilor la cugetare. Dacã ei ar fi dorit o explicaþie
mai de aproape a cuvintelor Sale, atunci ei ar fi putut sã cearã de la El
lãmuriri, cum fãceau ucenicii, ºi ar fi primit.
Fariseii înþelegeau pilda, dar se fãceau cã nu ar pricepe însemnãtatea
ei. Ei îºi închideau ochii, ca sã nu vadã, ºi urechile, ca nu cumva sã
audã; de aceea inimile lor nu puteau fi câºtigate. Ei aveau sã-ºi primeascã
rãsplata pentru neºtiinþa lor voitã ºi pentru orbia lor intenþionatã. Un
motiv pentru care Mântuitorul învãþa adesea în pilde, consta în aceea,
cã spionii iudeilor Îl supravegheau neîncetat, pentru a gãsi o pricinã de
învinuire contra Lui. Isus intenþiona sã demaºte sfinþenia lor prefãcutã
ºi pãcãtoºenia lor, fãrã a Se expune la primejdia, de a fi arestat ºi
încarcerat de ei, ºi de a fi întrerupt astfel de la lucrarea, pe care El
venise s-o îndeplineascã.
Cu ajutorul parabolelor, El putea vesti adevãruri tãietoare, ºi sã dea
pe faþã nelegiuirea lor fãrã a se teme de legile lor. Ei puteau cu uºurinþã
trage singuri concluzia, ºi sã cunoascã pãrerea Sa, ºi totuºi nu puteau
sã-L osândeascã pentru cã Se folosise în predica Sa de un simplu simbol.
Cuvintele lui Isus conþineau un reproº împotriva ucenicilor Sãi, din
cauza spiritului lor greoi, de a înþelege sensul cuvântãrilor Sale; cãci
prin parabola despre semãnãtor, El ilustrã învãþãtura, pe care El venise
s-o dea lumii. Dacã ei nu pricepeau niºte lucruri atât de uºor de înþeles,
cum aveau sã fie ei în stare sã pãtrundã acele adevãruri, pe care El avea
sã le expunã încã în pilde? El zise mai departe, cã acelora, care Îl urmau
cu credincioºie, ºi ascultau de El, le va descoperi taine ºi mai mari cu
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privire la Împãrãþia lui Dumnezeu, decât acelora, care nu fãceau parte
din societatea lor. Ei trebuiau sã deschidã sufletele lor la instrucþiunile
Sale, ºi sã fie gata ca sã creadã.
Acei, care îºi împietreau inimile din iubire de podoabe ºi ceremonii,
nu doreau sã înþeleagã învãþãturile Sale, ºi nici nu simþeau necesitatea,
de a lãsa harul lui Dumnezeu ca sã lucreze în inimile lor. Aceastã clasã
a rãmas în neºtiinþã din propria lor alegere. Acei care primeau pe Hristos,
Izvorul luminii ºi al adevãrului, înþelegeau cuvintele Sale ºi dobândeau
o cunoºtinþã practicã cu privire la Împãrãþia lui Dumnezeu. Dar toþi
acei care din vreun motiv oarecare neglijau ocazia lor prezentã, de a
face cunoºtinþã cu adevãrul, ºi nu fãceau eforturi mintale de a pãtrunde
lucrurile cum trebuie, ci lepãdau mãrturia propriilor lor ochi ºi urechi,
rãmâneau în întuneric; cãci deºi vedeau, nu recunoºteau, ºi cu toate cã
auzeau, totuºi nu înþelegeau. Adevãrul lui Dumnezeu pretindea prea
multã tãgãduire de sine ºi curãþie personalã, ºi de aceea inimile lor
fireºti nu se simþeau atrase, ºi se lãsau încuiate într-o evlavie formalistã
ºi în necredinþã.
Marele Învãþãtor binecuvântã pe ucenicii Sãi, pentru cã vedeau ºi
auzeau cu ochii ºi cu urechile credinþei. El zise: “Mulþi proroci ºi oameni
neprihãniþi au dorit sã vadã lucrurile pe care le vedeþi voi, … ºi sã audã
lucrurile pe care le auziþi voi.” Isus explicã apoi ucenicilor Sãi diferitele
clase arãtate în parabolã.
Hristos, Semãnãtorul, împrãºtie sãmânþa. Aici erau cei lumeºti, ale
cãror inimi erau tari ca ºi drumul bãtut ºi neprimitoare de învãþãtura
înþelepciunii divine. Ei nu iubeau pe Dumnezeu, ºi urmau propriilor
lor porniri fireºti. Mulþi sunt într-adevãr convinºi, auzind învãþãturile
însemnate ale lui Hristos; ei cred în cuvintele Sale ºi se hotãrãsc, sã
ducã o viaþã sfântã, dar când Satana vine cu ºoptirile sale rele, ei cedeazã,
înainte ca sãmânþa cea bunã sã aibã timp ca sã se dezvolte.
Dacã terenul inimii lor ar fi fost zdrobit printr-o cãinþã sincerã de
pãcatele lor, atunci ei ar fi recunoscut, cât de nelegiuitã era iubirea lor
egoistã, lumeascã, mândria ºi lãcomia lor, ºi atunci ar fi îndepãrtat
aceasta din inima lor. Sãmânþa adevãrului ar fi pãtruns atunci mai adânc
în ogorul fraged, pregãtit în inimã pentru acest scop, care ar fi rãsãrit ºi
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adus rod. Obiceiurile rele stãpâniserã însã felul lor de viaþã atât de mult,
încât intenþiile lor bune se transformau în nimic în faþa glasului ispititorului.
“Sunt acei în care este semãnat Cuvântul; dar dupã ce l-au auzit, vine
Satana îndatã, ºi ia cuvântul semãnat în ei.”
Existã mai departe ºi de aceia, care primesc cu bucurie adevãrurile
preþioase; ei sunt foarte zeloºi ºi sunt uimiþi cã nu toþi pot vedea lucrurile,
care sunt atât de lãmurite pentru ei. Ei sfãtuiesc pe alþii ca sã primeascã
în inimile lor învãþãtura, care umplut de mulþumire inimile lor. Ei sunt
gata sã osândeascã repede, pe cei zãbavnici, ºi pe cei care cumpãnesc
cu îngrijire faptele pozitive ºi care examineazã adevãrul din orice punct
de vedere. Ei îi numesc pe aceºtia reci cu inima ºi necredincioºi. În
timp de cercare asemenea persoane entuziaste se poticnesc ºi cad. Ei
n-au luat crucea ca o parte din viaþa lor religioasã ºi de aceea, slãbindule zelul, se întorc de la ea, ºi refuzã ca s-o ducã mai departe.
Cât timp viaþa unor astfel de persoane se scurge lin, cât timp calea
lor nu e îngrãditã de nimic, ºi toate lucrurile se desfãºoarã potrivit
pornirilor lor, ei par a fi creºtini sinceri. Dar în proba de foc a încercãrilor,
curajul lor scade; ei nu pot suporta pentru cauza adevãrului nici un
reproº. Planta înfloritoare care se dezvoltase din sãmânþa cea bunã se
ofileºte ºi moare pentru cã îi lipseºte rãdãcina, care ar putea-o pãstra în
timp de secetã. Tocmai ceea ce ar fi trebuit sã provoace o pãtrundere
mai adâncã a vinelor ºi o creºtere mai puternicã, usucã acum ºi omoarã
întreaga plantã. La fel este ºi cu arºiþa soarelui vara, în timp ce pe
holda sãnãtoasã o întãreºte ºi o coace, pe aceea care deºi fragedã ºi
verde, totuºi nu posedã rãdãcinã destul de adâncã, pentru cã vinele ei
gingaºe nu pot pãtrunde prin pãmântul tare ºi pietros, o ofileºte ºi o
distruge.
Aceste persoane ar fi în stare a-ºi cultiva terenul inimii lor ºi a-l
îmbogãþi, numai dacã ar voi, ºi atunci adevãrul ar prinde o rãdãcinã
mai adâncã; totuºi o astfel de lucrare este în legãturã cu multã rãbdare
ºi tãgãduire de sine. Îi costã prea multe sforþãri, de a face o schimbare
radicalã a vieþii. Ei se simt uºor insultaþi când li se fac observaþii, ºi
sunt gata sã strige împreunã cu ucenicii, care pãrãsiserã pe Isus zicând:
“Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?” “Tot aºa cei
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înfãþiºaþi prin sãmânþa cãzutã în locuri stâncoase, sunt acei care, când
aud Cuvântul, îl primesc îndatã cu bucurie; dar n-au rãdãcinã în ei, ci
þin pânã la o vreme; ºi cum vine un necaz sau o prigonire din pricina
cuvântului, se leapãdã îndatã de el.”
Isus expune mai departe sãmânþa care cade pe marginea drumului,
în locuri neglijate, care sunt acoperite cu buruieni. Acestea înãbuºe
planta preþioasã, care rãsare printre ele; ea se piperniceºte ºi în cele din
urmã se distruge. În multe inimi glasul adevãrului gãseºte rãsunet; totuºi
el nu e primit ºi îngrijit cum trebuie. Mulþi îi dau într-adevãr un loc în
terenul inimii lor fireºti, fãrã sã pregãteascã însã ogorul pentru aceasta,
ºi sã stârpeascã buruienile otrãvitoare, care erau ieºite pe el, ºi sã vegheze
întotdeauna, spre a le distruge, în cazul în care ele ar rãsãri iarãºi. Grijile
vieþii, atracþiile bogãþiei, dorinþa dupã lucruri oprite, înlãturã iubirea
de dreptate, înainte ca sãmânþa bunã sã poatã aduce rod. Mândria,
patimile, iubirea de sine ºi iubirea de lume, în legãturã cu invidia ºi
ura, nu sunt tovarãºii adevãrului lui Dumnezeu. Întocmai dupã cum e
necesar, a pregãti bine terenul, care altãdatã fusese acoperit cu buruieni,
tot astfel este necesar pentru creºtin, de a fi zelos în stãpânirea defectelor,
care îl ameninþã cu pieire veºnicã. Sforþãrile rãbdãtoare ºi sincere în
numele ºi cu ajutorul lui Isus, pot înlãtura pornirea rea a inimii fireºti.
Dar acei, care au lãsat ca credinþa lor sã fie biruitã de influenþele lui
Satan, ajung într-o stare ºi mai rea decât erau înainte de auzirea
cuvântului vieþii. “Alþii sunt cei înfãþiºaþi prin sãmânþa cãzutã între
spini; aceºtia sunt cei ce aud Cuvântul; dar nãvãlesc în ei grijile lumii,
înºelãciunea bogãþiilor ºi poftele altor lucruri, care îneacã Cuvântul,
ºi-l fac astfel neroditor.”
Puþine inimi sunt asemenea pãmântului bun ºi bine muncit, ºi primesc
sãmânþa adevãrului, ca sã aducã roade bogate spre onoarea lui
Dumnezeu. Totuºi Isus gãseºte ºi câþiva creºtini credincioºi, bogaþi în
fapte bune ºi sinceri în strãduinþele lor. “Alþii apoi sunt înfãþiºaþi prin
sãmânþa cãzutã în pãmânt bun. Aceºtia sunt cei ce aud Cuvântul, îl
primesc, ºi fac roadã: unul treizeci, altul ºaizeci ºi altul o sutã.”
În acest fel Isus descrie într-o parabolã scurtã ºi simplã, caracterele
acelora, pe care El venise ca sã-i înveþe. Cel lumesc, cel rãutãcios ºi cel
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împietrit - toate aceste clase sunt înfãþiºate ascultãtorilor. Cu aceasta,
El rãspunde la întrebarea, pe care noi o auzim adesea în zilele noastre:
De ce a avut atât de puþin succes lucrarea lui Hristos în timpul slujirii
Sale personale pe pãmânt? Minuni de bunãtate ºi de milostivire
caracterizeazã viaþa Sa; dar deºi El vindeca pe bolnavi ºi gonea spiritele
rele, care urmãreau pe oameni, totuºi lucrarea de a birui ºi îndrepta
pornirile rele ale firii lor, o lãsã pe seama lor proprie. El îi instrui, cum
sã-ºi uneascã sforþãrile lor omeneºti cu puterea Sa dumnezeiascã, ca
prin tãria Sa sã poatã triumfa asupra pãcatelor, de care ei erau stãpâniþi.
Aceastã experienþã era necesarã, spre a da caracterului creºtin o
tãrie moralã ºi de a-l face destoinic pentru cer. Isus nu sãvârºea nici o
minune cu scopul de a face pe oameni sã creadã în El. Aceasta a fost
lãsatã pe seama voinþei lor proprii, de a-L primi sau lepãda. Nici o
putere directã nu trebuia sã-i constrângã la ascultare, care ar fi distrus
libertatea moralã datã omului de Dumnezeu. Parabola despre semãnãtor
ne aratã înclinaþiile inimii omeneºti ºi diferitele clase cu care Hristos
venea în contact; El explicã de asemenea motivele, pentru care
activitatea Sa nu era însoþitã imediat de succese mai mari.
Parabolele lui Isus trebuiau sã trezeascã un spirit de cercetare, care
avea ca urmare o expunere ºi mai limpede a adevãrului. Astfel în timp
ce El lãmurea pe ucenicii Sãi cu privire la însemnãtatea cuvintelor Sale,
poporul se adunã iarãºi în jurul Sãu, ºi învãþãturile Sale prinseserã
rãdãcini în inimile multora din ascultãtorii Sãi. Aceste cuvântãri ale lui
Isus nu erau destinate numai pentru o clasã de oameni inculþi, ci erau
de faþã multe persoane înþelepte ºi culte, care erau în stare sã facã critica
cea mai asprã. Cãrturarii, fariseii, învãþaþii, mai marii, legiuitori ºi
reprezentanþii tuturor naþiunilor, se aflau printre ascultãtorii Sãi; ºi totuºi
nici unul din toatã marea adunare nu era în stare sã contrazicã cuvintele
lui Hristos.

Alte parabole

195

Alte parabole

Î

n popor domnea o mare curiozitate ºi se ridicau multe întrebãri
cu privire la împãrãþia vestitã de Hristos, pe care totuºi nu o
puteau vedea cu ochii lor trupeºti. Isus cunoºtea orice greutate,
care neliniºtea sufletul ascultãtorilor Sãi, ºi când mulþimea se adunã
iarãºi în jurul Sãu, El continuã ca sã-i înveþe prin parabole. “El le-a mai
zis: ‘Oare lumina este adusã ca sã fie pusã sub baniþã, sau sub pat? Nu
este dusã ca sã fie pusã în sfeºnic? Cãci nu este nimic ascuns care sã nu
fie descoperit, ºi nimic tãinuit, care nu va ieºi la luminã. Dacã are cineva
urechi de auzit, sã audã.’ El le-a mai zis: ‘Luaþi seama la ce auziþi. Cu
ce mãsurã veþi mãsura, vi se va mãsura: ºi vi se va da ºi mai mult. Cãci
celui ce are, i se va da; dar de la cel ce n-are, se va lua ºi ce are.” Marcu
4:21-25.
Isus întrebuinþã lumina ca un simbol al învãþãturilor Sale, care
lumineazã de asemenea sufletele celor care le primesc. Aceastã luminã
nu trebuie sã fie ascunsã faþã de lume, ci sã facã fericiþi ºi sã lumineze
cu razele sale pe toþi cei ce o respectã. Instrucþiunea, pe care o primeau
acei ce ascultau la Isus, trebuia sã fie rãspânditã de ei mai departe ºi sã
fie transmisã astfel generaþiilor viitoare. El declarã de asemenea cã
nimic nu este ascuns, care sã nu fie dat pe faþã. Orice ar fi în inimã, mai
curând sau mai târziu se va da pe faþã prin fapte; ºi acestea vor hotãrî,
dacã sãmânþa semãnatã a prins rãdãcinã în inimile lor ºi a adus fruct
bun, sau dacã spinii ºi buruienile au câºtigat supremaþia. Ei îi îndeamnã
sã-L asculte ºi sã-L înþeleagã. Prin folosirea privilegiilor date lor, ei îºi
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vor asigura nu numai propria lor mântuire, ci ºi alþii vor fi fãcuþi fericiþi
prin ei.
ªi cunoºtinþa dobânditã avea sã fie în raport cu atenþia sincerã, cu
care ei aveau sã asculte la instrucþiunile Sale. Toþi cei ce doreau serios
sã înþeleagã învãþãturile Sale, aveau sã fie satisfãcuþi în totul; privilegiile
lor cereºti aveau sã sporeascã, ºi lumina lor avea sã devinã tot mai
strãlucitoare pânã sã se facã ziuã deplinã. Dar acei, care nu doreau
dupã lumina adevãrului, aveau sã umble în întuneric, ºi sã fie biruiþi de
ispitirile puternice ale lui Satan. Ei aveau sã-ºi piardã demnitatea ºi
stãpânirea de sine, cum ºi puþina cunoºtinþã, cu care ei se mândreau,
când declarau cã nu au nevoie de Hristos, ºi defãimau conducerea
Aceluia, care a pãrãsit tronul din cer, ºi a venit ca sã-i salveze.
În timp ce învãþãtorul divin urmãreºte mai departe firul cuvântãrii
Sale, El rosteºte încã o parabolã, în care zice: “Cu Împãrãþia lui
Dumnezeu este ca atunci când aruncã un om sãmânþa în pãmânt; fie cã
doarme noaptea, fie cã stã treaz ziua: sãmânþa încolþeºte ºi creºte fãrã
sã ºtie el cum. Pãmântul rodeºte singur; întâi un fir verde, apoi spic,
dupã aceea grâu deplin în spic; ºi când este copt rodul, pune îndatã
secera, pentru cã a venit seceriºul.” Sãmânþa despre care se vorbeºte
aici este cuvântul lui Dumnezeu, care fiind semãnat în inimã va aduce
rod, prin harul lui Dumnezeu, curând sau mai târziu. Când adevãrul
prinde rãdãcinã în inimã, atunci el va fi trezit la viaþã cu timpul ºi va
aduce rod. Dezvoltarea vieþii ºi a caracterului vor arãta natura ºi
cantitatea seminþei semãnate. Totuºi pentru a cultiva ºi a forma aceasta,
se cere o muncã de o viaþã întreagã. Principiile adevãrului, dupã ce au
fost plantate odatã în suflet, trebuie puse în practicã la îndeplinirea
datoriilor zilnice. Dezvoltarea caracterului creºtin este treptatã - ca ºi
progresul plantei naturale - prin diferite trepte de creºtere. Nu este însã
mai puþin adevãrat, cã acest progres trebuie sã fie neîncetat, cãci atât în
naturã cât ºi în har, planta sãditã sau creºte sau moare.
Zi dupã zi, influenþa sfinþitoare a Spiritului lui Dumnezeu, conduce
aproape neobservat pe acei, care iubesc cãile adevãrului, ºi-i aduce tot
mai aproape de dreptatea desãvârºitã, pânã ce în cele din urmã sufletul
se coace pentru seceriº, ºi dupã terminarea lucrãrii vieþii lor, Dumnezeu
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îºi adunã recolta Sa. Nu existã nici o perioadã în viaþa creºtinã, în care
sã nu mai fie încã mult de învãþat, sau o desãvârºire ºi mai mare de
ajuns. Sfinþirea este o lucrare de o viaþã întreagã. Mai întâi pai verde,
apoi spic ºi dupã aceea grâu deplin în spic, ºi în cele din urmã coacerea
ºi seceriºul; cãci dupã ce rodul s-a împlinit, atunci este gata pentru
seceriº.
Aceastã ilustraþie oferã contrastul cel mai izbitor faþã de starea
iudeilor. Religia lor era rece ºi formalistã. Spiritul Sfânt nu avea loc în
inimile lor, de aceea ei au fost împietriþi din ce în ce mai mult, cãzurã
în bigotism ºi se depãrtarã din ce în ce mai mult de prezenþa Domnului,
în loc ca sã creascã în har, ºi sã facã progrese în cunoºtinþa lui Dumnezeu.
Fariseii îngâmfaþi ºi cu spirit de criticã priveau asupra marii mulþimi
adunate, ca sã asculte la Isus, ºi observarã cu dispreþ cât de puþini Îl
recunoºteau ca Mesia. Mulþi bãrbaþi culþi ºi cu influenþã erau de faþã,
care veniserã, ca sã asculte pe Profetul, al cãrui renume rãsunã în lung
ºi-n lat. Unii dintre aceºtia priveau înmãrmuriþi ºi plini de curiozitate
la mulþimea, care se compunea din toate clasele sociale, ºi din cele mai
diferite naþionalitãþi. Aici se aflau sãracii, neºtiutorii, cerºetorii
zdrenþãroºi, tâlharii cu semnele vinovãþiei pe feþele lor, bolnavii, ologii,
desfrânaþii, cei de sus ºi de jos, bogaþi ºi lipsiþi - toþi se înghesuiau unii
într-alþii ca sã poatã câºtiga un loc, de unde sã audã cuvintele lui Isus.
Fariseii priveau la aceastã scenã ºi se întrebau în necredinþa lor:
Oare din astfel de elemente sã se compunã împãrãþia lui Dumnezeu?
Isus citea cugetele lor, ºi le rãspunse printr-o altã pildã: “El a mai zis:
‘Cu ce vom asemãna Împãrãþia lui Dumnezeu, sau prin ce pildã o vom
înfãþiºa? Se aseamãnã cu un grãunte de muºtar, care, când este semãnat
în pãmânt, este cea mai micã dintre toate seminþele de pe pãmânt; dar,
dupã ce a fost semãnat, creºte ºi se face mai mare decât toate
zarzavaturile, ºi face ramuri mari, aºa cã pãsãrile cerului îºi pot face
cuiburi la umbra lui.’” Arborele de muºtar se întinde în lung ºi-n lat cu
ramurile sale puternice deasupra ierbii ºi buruienilor ºi se leagãnã uºor
în vânt. Pãsãrelele se jucau sãrind din creangã în creangã ºi cântau din
coroana sa stufoasã. ªi totuºi sãmânþa, din care lua naºtere acest pom
puternic, era cea mai micã dintre toate seminþele. Mai întâi ieºea din
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pãmânt un vlãstar gingaº; dar pentru cã acesta poseda o mare putere
de viaþã, creºtea ºi prospera, pânã ce ajungea o mãrime deplinã, încât
pãsãrile puteau locui sub umbra sa.
Astfel poporul privind la pomul de muºtar, care dovedea o creºtere
atât de puternicã, prin acest tablou, de care Isus se folosea pentru
ilustrarea adevãrului învãþãturilor Sale, rãmânea în sufletul lor o
impresie durabilã. Cu aceasta El declarã, cã Împãrãþia Sa nu va fi
întemeiatã prin puterea armelor ºi rãzboi, ci cã ea avea sã se dezvolte
în mod treptat. Deºi începutul era mic, totuºi va creºte ºi va întãri, pânã
ce ca ºi sãmânþa de muºtar, va ajunge în cele din urmã, prin mai multe
trepte neobservate de progres, la o înãlþime maiestuoasã. Cu chipul
acesta, Isus Se foloseºte de aceastã sãmânþã micã ºi neînsemnatã, ca sã
explice adevãrurile Sale puternice. Cel mai neînsemnat lucru, pentru
Marele Învãþãtor nu este atât de fãrã importanþã, încât sã nu-i dea atenþie.
Nu puþini erau adunaþi acolo, a cãror experienþã creºtinã se începea în
acea zi, ºi care aveau sã fie asemenea cu simbolul arãtat, crescând în
tãrie ºi frumuseþe, cãlcaþi adesea în picioare ºi totuºi dezvoltându-se
cu tãrie. Aceastã comparaþie avea sã fie întipãritã în sufletele a sute de
oameni, care aºteptau la cuvintele lui Isus. Niciodatã nu aveau sã
priveascã ei în viitor la pomul de muºtar, care creºtea atât de falnic în
acel þinut, fãrã ca sã-ºi aminteascã de aceastã pildã a Mântuitorului, ºi
inimile lor aveau sã-ºi aducã aminte neîncetat de învãþãtura Sa cu privire
la influenþa misterioasã a harului dumnezeiesc asupra sufletului
omenesc, cum ºi la puterea înviorãtoare a cuvântului Sãu în viaþa zilnicã.
“Le-a spus o altã pildã ºi anume: ‘Împãrãþia cerurilor se aseamãnã
cu un aluat, pe care l-a luat o femeie ºi l-a pus în trei mãsuri de fãinã de
grâu, pânã s-a dospit toatã plãmãdeala.’” Matei 13:33. Aluatul în fãinã
reprezintã lucrarea progresândã a harului dumnezeiesc în inimile
omeneºti. Aluatul nu era încã de la început în fãinã; dar dupã ce a fost
introdus în ea, a dat loc la o fermentaþie, care a avut ca efect de a
transforma în totul toatã plãmãdeala. Tot astfel ºi principiile adevãrului
lui Dumnezeu, care sunt ascunse în inima unui om, transformã întreaga
sa naturã ºi influenþeazã umblarea vieþii sale. Sentimentele ºi simpatiile
vor fi sfinþite ºi sufletul înnobilat. Corporal, omul poate fi acelaºi; dar
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lãuntric el este preschimbat prin principiile dumnezeieºti, care cãlãuzesc
de aici înainte viaþa sa.
Iarãºi se foloseºte Isus de câmpul desfãºurat în faþa Sa, de semãnãtori
ºi de secerãtori, pentru a ilustra în mod lãmurit adevãrurile Sale. El
zice: “Împãrãþia cerurilor se aseamãnã cu un om care a semãnat o
sãmânþã bunã în þarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit
vrãjmaºul lui, a semãnat neghinã între grâu, ºi a plecat. Când au rãsãrit
firele de grâu ºi au fãcut rod, a ieºit la ivealã ºi neghina.” Matei 13:2426.
Neghina era pentru plugar foarte supãrãtoare, deoarece creºtea odatã
cu sãmânþa cea bunã. Existã primejdia, ca rãdãcina grâului sã fie
vãtãmatã, ºi sã se distrugã firele crude, dacã neghina va fi smulsã cu
dibãcie; în afarã de aceasta, la începutul creºterii, grâul se aseamãnã
atât de mult cu neghina, încât era greu de fãcut o deosebire între ele.
Când slugile stãpânului întrebarã, de unde vine neghina, cãci ei nu
semãnaserã decât grâu bun, el le zise, cã un vrãjmaº a semãnat aceasta,
ca sã vatãme grâul. Ei întrebarã apoi dacã trebuie sã smulgã neghina ºi
s-o deosebeascã astfel de grâu. Dar El zise: “‘Nu’, le-a zis el, ‘ca nu
cumva, smulgând neghina, sã smulgeþi ºi grâul împreunã cu ea. Lãsaþile sã creascã amândouã împreunã pânã la seceriº; ºi, la vremea
seceriºului, voi spune secerãtorilor: ‘Smulgeþi întâi neghina, ºi legaþi-o
în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeþi-l în grânarul meu.’” Matei
13:29-30.
Vrãjmaºul care seamãnã sãmânþa urâcioasã, este un simbol al
activitãþii lui Satan asupra sufletului omenesc. Hristos este Semãnãtorul,
care seamãnã grâul preþios în ogorul inimii. Dar vrãjmaºul sufletelor
se furiºeazã înãuntru ºi aruncã sãmânþa cea rea. Aceºti germeni ai
rãtãcirii rãsar ºi aduc roade vãtãmãtoare, înãbuºind în acelaºi timp ºi
plantele preþioase din apropiere ºi nimicindu-le. Ogorul care trebuie sã
aducã roade bune pentru întreþinerea omului, devine pustiu, pe când
sãmânþa pãcatului se întinde de aici ºi la alte câmpuri.
Creºterea neghinei printre grâu are ca scop, sã trezeascã o atenþie
deosebitã, ºi sã facã ca produsele sã fie supuse la o criticã asprã: prin
aceasta câmpul ar putea fi privit ca fãrã valoare de cãtre un observator
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superficial, cãruia îi place sã descopere rãul, iar semãnãtorul ar fi mustrat
de acesta, pentru cã ar fi amestecat sãmânþa cea bunã cu cea rea pentru
scopurile sale rele. La fel se întâmplã ºi cu învãþãtorii mincinoºi ºi
fãþarnici, care pretind a urma lui Isus. Ei aduc ruºine asupra cauzei
creºtinismului, ºi fac ca lumea sã se îndoiascã de adevãrurile lui Hristos.
Dupã cum existenþa neghinei printre grâu lucreazã împotriva intereselor
semãnãtorului, tot astfel ºi existenþa pãcatului în mijlocul poporului
lui Dumnezeu zãdãrniceºte, pânã la un grad anumit, planul lui Isus de
a salva pe oamenii cãzuþi în puterea lui Satan, ºi de a face ca terenul
neroditor al inimii omeneºti sã fie iarãºi roditor de fapte bune.
Cât timp grâul era verde, neghina semãna atât de mult cu grâul,
încât lucrãtorii ar fi fost induºi uºor în eroare, ºi ar fi putut smulge ºi
planta cea bunã împreunã. Dar când câmpul s-a copt pentru seceriº,
atunci buruienile fãrã valoare nu mai arãtau nici o asemãnare cu grâul,
care se pleca sub greutatea spicelor sale pline ºi coapte. Atunci neghina
a fost stârpitã ºi distrusã, pe când grâul preþios a fost adunat în grânare.
Pãcãtoºii care ridicã pretenþii false de evlavie, sunt câtva timp la un loc
cu adevãraþii urmaºi ai lui Hristos, ºi aceastã aparenþã exterioarã a
creºtinismului are de scop sã amãgeascã pe mulþi. Dar la timpul
seceriºului lumii nu va mai fi nici o asemãnare între cei buni ºi cei rãi.
Atunci nelegiuiþii vor fi deosebiþi de cei drepþi, pentru ca de aici încolo
sã nu le mai facã nici o apãsare.
Dupã ce Isus dãdu drumul mulþimii, ºi Se retrase împreunã cu
ucenicii Sãi într-o casã, ei Îl rugarã, ca sã le explice acea pildã, ºi El le
rãspunse: “Cel ce seamãnã sãmânþa bunã, este Fiul omului. Þarina este
lumea; sãmânþa bunã, sunt fiii Împãrãþiei; neghina sunt fiii Celui rãu.
Vrãjmaºul, care a semãnat-o, este Diavolul; seceriºul este sfârºitul
veacului; secerãtorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina ºi se
arde în foc, aºa va fi ºi la sfârºitul veacului. Fiul omului va trimite pe
îngerii Sãi, ºi ei vor smulge din Împãrãþia Lui toate lucrurile, care sunt
pricinã de pãcãtuire ºi pe cei ce sãvârºesc fãrãdelegea, ºi-i vor arunca
în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul ºi scrâºnirea dinþilor. Atunci cei
neprihãniþi vor strãluci ca soarele în Împãrãþia Tatãlui lor. Cine are
urechi de auzit, sã audã.” Matei 13:37-43.
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Aceste cuvinte ale lui Hristos sunt fãrã însemnãtate pentru acei,
care aºteaptã un Mileniu pãmântesc, în care sã se converteascã toþi
oamenii. Dar Isus spune lãmurit, cã grâul ºi neghina vor creºte împreunã
pânã la seceriº, care este sfârºitul lumii. Atunci neghina va fi adunatã
de pe câmp, ea nu va fi transformatã în grâu
printr-o minune
dumnezeiascã. Din contrã va rãmâne tot neghinã ºi ca atare va fi aruncatã
în foc, unde va fi nimicitã în totul.
În explicarea parabolei, Isus vorbeºte ucenicilor Sãi cu o mare
precizie despre deosebirea dintre felul cum vor fi trataþi cei nelegiuiþi
ºi cei drepþi, la timpul când oamenii vor fi judecaþi dupã faptele lor.
Transportându-Se cu spiritul la timpul sfârºitului, El corijeazã
învãþãturile false ale acelora care cautã sã inducã poporul în eroare. El
voia sã înveþe pe oameni, cã Dumnezeu care plouã foc asupra cetãþilor
din câmpia Iordanului, ºi le distruse pentru nelegiuirea lor, va pedepsi
cu siguranþã ºi pe pãcãtoºi. El þine soarta oamenilor ºi a popoarelor în
mâinile Sale, ºi nu se lasã a fi luat în râs mereu. Isus Însuºi declarã, cã
existã un mai mare pãcat decât acela, care a adus distrugerea asupra
Sodomei ºi Gomorei; este pãcatul acelora, care vãd pe Fiul lui
Dumnezeu ºi aud învãþãturile Sale, ºi totuºi se întorc de la El ºi
dispreþuiesc mila Sa care li se oferã. Din contrã cei drepþi vor fi rãsplãtiþi
cu viaþã veºnicã.
Isus vorbi cu aceastã ocazie multe pilde cãtre popor, spre a întipãri
adevãrurile Sale mai adânc în memoria lor. Misiunea Mântuitorului
nostru în aceastã lume era, sã aducã la luminã taine ascunse, pe care
oamenii trecãtori nu le-ar fi pãtruns niciodatã, ºi sfaturi dumnezeieºti
pe care mintea omeneascã singurã nu este în stare, a le lãmuri. “Prorocii
care au prorocit despre harul care vã era pãstrat vouã, au fãcut din
mântuirea aceasta þinta cercetãrilor ºi cãutãrilor lor stãruitoare. Ei
cercetau sã vadã ce vreme ºi ce împrejurãri avea în vedere Duhul lui
Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos ºi
slava de care aveau sã fie urmate. Lor le-a fost descoperit cã nu pentru
ei înºiºi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit
acum cei ce v-au propovãduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din
cer ºi în care chiar îngerii doresc sã priveascã.” 1 Petru 1:10-12. Fiul
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lui Dumnezeu veni ca sã fie o luminã lumii, sã arate minuni fiilor oamenilor,
pe care chiar îngerii au cãutat zadarnic sã le pãtrundã. El explicã cu
rãbdare transformarea minunatã a muritorilor pãcãtoºi, în fii ai lui
Dumnezeu ºi împreunã moºtenitori ai Împãrãþiei Cerurilor. Cãderea în
pãcat deschise uºa la tot felul de suferinþe ºi mizerie, pânã ce noaptea
spiritualã acoperi pãmântul asemenea unui vãl funebru; dar Isus,
Salvatorul aduce pe om iarãºi în legãturã cu Creatorul sãu ºi îl face
creaturã nouã dupã chipul lui Dumnezeu.
Mântuitorul Îºi continuã parabolele Sale pentru învãþãtura poporului
ºi zice: “Împãrãþia cerurilor se mai aseamãnã cu o comoarã ascunsã
într-o þarinã. Omul care o gãseºte, o ascunde; ºi, de bucuria ei, se duce
ºi vinde tot ce are, ºi cumpãrã þarina aceea. Împãrãþia cerurilor se mai
aseamãnã cu un negustor care cautã mãrgãritare frumoase. ªi, când
gãseºte un mãrgãritar de mare preþ, se duce de vinde tot ce are, ºi-l
cumpãrã.” Mat. 13:44-45.
În acele zile existau mulþi care cãutau dupã comori, care erau
presupuse ca aflându-se în pãmânt, în anumite locuri, unde altãdatã
fuseserã oraºe mari. Nu era deloc ceva neobiºnuit, ca pe marile drumuri
din acele þinuturi, pe unde învãþa Isus, sã întâlneascã cineva persoane,
care veniserã de la mare depãrtare, ºi se aflau în trecere cãtre acele
locuri, unde se credea cã s-ar afla comori. Dorinþa dupã bogãþii mari îi
provoca sã facã aceastã cãlãtorie, care era legatã de multe primejdii. Ei
pãrãsirã ocupaþia lor de afaceri, spre a se devota unei întreprinderi,
care foarte rar era încoronatã de succes. ªi chiar dacã gãsea o micã
comoarã, îºi dublau încã sforþãrile lor în nãdejdea de a descoperi bogãþii
ºi mai mari. Isus fãcea aluzie la o astfel de clasã de oameni, cãci în
acest fel El explica comorile misterioase ale harului Sãu, care dupã ce
au atras odatã inima omului, trezesc în ea dorinþa dupã dobândirea
unei desãvârºiri tot mai mari ºi a unor binecuvântãri tot mai bogate. Cu
cât omul face mai mult cunoºtinþã cu pacea lui Dumnezeu, cu atât mai
adânc doreºte el sã bea din izvorul iubirii Sale. Setea dupã dreptate,
dorinþa arzãtoare dupã comori, devine din ce în ce mai mare.
Pentru a câºtiga o comoarã mare, care s-ar crede cã ar fi ascunsã
într-un câmp, sau o piatrã preþioasã, de o valoare nepreþuit de mare, îºi
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cheltuieºte un om toatã averea sa, spre a pune stãpânire pe acel câmp,
sau a cumpãra acea piatrã preþioasã, cu speranþa cã în mâinile sale ea
va creºte în valoare ºi îi va aduce mult dorita bogãþie. Tocmai aºa e ºi
creºtinul, care doreºte sã dobândeascã bogãþiile cereºti, trebuie sã lase
la o parte toate consideraþiile, care sunt împotriva mântuirii sale veºnice,
ºi sã se strãduiascã cu tot sufletul numai dupã bogãþiile iubirii lui Hristos.
Talentele, mijloacele ºi toate puterile sale, trebuie folosite într-un aºa
mod, încât sã poatã dobândi aprobarea lui Dumnezeu. Isus îndreptã
atenþia ascultãtorilor Sãi asupra bogãþiilor nesfârºite, care sunt ascunse
acolo, unde pot fi cãutate de toþi, cu asigurarea succesului ºi fãrã teamã,
cã se va plânge vreodatã despre munca sa în zadar. El însuºi Se coborî
din cer ca sã stimuleze cãutarea. Toþi oamenii stau pe picior de egalitate,
de sus ºi de jos, bogaþi ºi sãraci, ºi nimeni nu va cãuta în zadar. Ascultarea
de sfânta Sa voinþã este singura condiþie a succesului, ºi cercetãtorul
zelos poate vinde foarte bine tot ce are, pentru a ajunge în posesia
binecuvântãrii iubirii dumnezeieºti, a mãrgãritarului de mare preþ.
În adunarea care asculta la învãþãtura lui Isus se aflau ºi mulþi pescari;
de aceea El le prezentã adevãrul Sãu în mod direct în faþa ochilor,
printr-o pildã luatã din viaþa lor zilnicã. El le zise: “Împãrãþia cerurilor
se mai aseamãnã cu un nãvod aruncat în mare, care prinde tot felul de
peºti. Dupã ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, ºed jos, aleg în vase
ce este bun, ºi aruncã afarã ce este rãu. Tot aºa va fi ºi la sfârºitul
veacului. Îngerii vor ieºi, vor despãrþi pe cei rãi din mijlocul celor buni,
ºi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul ºi scrâºnirea
dinþilor.” Matei 13:47-50. De asemenea ºi aici se întipãreºte în mintea
ascultãtorilor despãrþirea nelegiuiþilor de cei drepþi la sfârºitul lumii, ºi
anume într-un limbaj, care nu poate fi înþeles greºit.
Isus avea o intenþie înþeleaptã în istorisirea atâtor pilde diferite,
pentru lãmurirea unuia ºi aceluiaºi adevãr însemnat. Toate clasele erau
adunate înaintea Lui, cãci El Se afla într-un loc, unde se întruniserã
oamenii cei mai diferiþi în branºele lor sau în cãlãtoriile lor. Dupã ce se
folosi de mai multe ilustraþii, reuºi sã câºtige unele inimi. Parabola cu
semãnãtorul, cum ºi acea despre grâu ºi neghinã atinge pe toþi.
Câmpurile stãteau în faþa lor, ºi lucrãtorii împrãºtiau sãmânþa, sau
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adunau recolta timpurie. De asemenea ºi pomul de muºtar, care creºte
atât de falnic în acel þinut, era o învãþãturã pentru toþi.
Dar spre a face ca adevãrurile sã pãtrundã ºi mai adânc, El le mai
spuse ºi alte pilde, care se potriveau pentru diferite cazuri. Cel cãutãtor
dupã bogãþii reprezintã o clasã mare, asupra cãrora parabola Sa despre
comoarã nu se putea sã nu facã o impresie adâncã. Iar aluatul ascuns în
fãinã era o ilustraþie care putea fi înþeleasã într-adevãr de toþi, dar mai
cu seamã de femeile, care cunoºteau aºa de bine efectul aluatului asupra
fãinii; ele au fost astfel în stare de a trage concluzia dintre efectul
aluatului ºi influenþa harului lui Dumnezeu asupra inimii omeneºti.
Isus nu trecea cu vederea pe nimeni cu învãþãturile Sale, ºi chiar cel
mai neînsemnat om era amintit cu cea mai gingaºã milã.
Mântuitorul întrebã pe ucenicii Sãi, dacã au înþeles toate acele
parabole. Ei rãspunserã: “Da, Doamne”. Iar El le-a zis: “De aceea orice
cãrturar, care a învãþat ce trebuie despre Împãrãþia cerurilor, se aseamãnã
cu un gospodar, care scoate din visteria lui lucruri noi ºi lucruri vechi.”
Matei 13:52. Prin aceastã pildã, Isus explicã ucenicilor Sãi rãspunderea
acelora, a cãror datorie este, de a rãspândi în lume lumina, pe care au
primit-o de la El. Vechiul Testament era pe atunci întreaga Sfântã
Scripturã, totuºi ea nu a fost scrisã numai pentru timpul acela; ci a fost
destinatã pentru toate timpurile ºi toate popoarele. Isus dorea, ca
rãspânditorii învãþãturilor Sale sã cerceteze cu îngrijire Vechiul Testament dupã acea luminã, care stabileºte identitatea Sa ca Mesia cel
fãgãduit prin profeþi, ºi lãmureºte mai dinainte misiunea Sa de pe
pãmânt. Vechiul ºi Noul Testament sunt de nedespãrþit, cãci amândouã
conþin învãþãtura lui Hristos. Învãþãturile Iudeilor, care nu primesc decât
Vechiul Testament, nu sunt spre mântuire veºnicã, pentru cã leapãdã
pe Mântuitorul, a Cãrui viaþã ºi activitate era o împlinire a legii ºi a
profeþilor. Tot astfel ºi învãþãtura acelora care dau la o parte Vechiul
Testament, nu duce la mântuire, pentru cã prin aceasta ei leapãdã ceea
ce este mãrturia directã a lui Isus. Scepticii încep sã lepede parþial
Vechiul Testament, ºi astfel numai un pas mai lipseºte, spre a tãgãdui
ºi valabilitatea Noului Testament, ºi în felul acesta sã le arunce pe
amândouã.
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Iudeii au puþinã influenþã asupra creºtinilor, de a le arãta însemnãtatea
poruncilor, inclusiv a legii obligatorii despre Sabat; ºi aceasta pentru
cã deºi predicã vechile comori ale adevãrului, totuºi pe cele noi, pe
care le-am primit prin învãþãtura directã a lui Isus, le leapãdã. Pe de
altã parte, motivul principal, pentru care creºtinii nu reuºesc sã facã pe
iudei ca sã primeascã învãþãtura lui Hristos, ca glas al înþelepciunii
divine, constã în aceea, cã ei trateazã cu dispreþ comorile Vechiului
Testament, care nu conþine altceva decât învãþãturile de mai înainte ale
Fiului lui Dumnezeu prin Moise. El leapãdã legea vestitã pe Sinai, ºi
tot aºa ºi Sabatul poruncii a patra, care a fost instituit încã din grãdina
Eden. Adevãratul predicator al Evangheliei, care urmeazã învãþãturile
lui Hristos, va cãuta sã dobândeascã o învãþãturã temeinicã atât a
Vechiului, cât ºi a Noului Testament, aºa încât el sã le poatã prezenta
poporului în adevãrata lor luminã ca un tot de nedespãrþit - sprijininduse ºi lãmurindu-se unul pe altul. În felul acesta, dupã cum Isus instruieºte
pe ucenicii Sãi, ei vor scoate din comoarã nou ºi vechi.
Trecând în revistã cu mintea diferitele teritorii în care Isus lucrase,
sufletul Sãu a fost umplut de compãtimire pentru acei împrãºtiaþi, care
Îl primiserã ca Salvator al lor, ºi priveau la El ca pâine a vieþii. Ei îi
pãreau ca niºte oi, care aveau sã fie lãsaþi fãrã pãstor, când El avea sã se
urce la cer. Înainte de suferinþele ºi de moartea Sa, El trebui sã
însãrcineze pe ucenicii Sãi, aºa ca credincioºii Sãi sã priveascã la ei ca
învãþãtori trimiºi de sus, ºi în timpul viitor de întuneric ºi de descurajare
sã nu fie fãrã sfãtuitor. Chemând apoi pe cei doisprezece ucenici la
Sine, le zise: “Mare este seceriºul, dar puþini sunt lucrãtorii! Rugaþi dar
pe Domnul seceriºului sã scoatã lucrãtori la seceriºul Lui.” Pânã aici
ucenicii nu avuseserã decât puþinã experienþã în rãspândirea adevãrurilor
practice primite de la Domnul; totuºi ei fuseserã tovarãºii Sãi timp de
mai multe luni de zile, ºi El îi trimisese ocazional, ca sã lucreze pentru
un scurt timp independenþi, spre a-i pregãti pentru misiunea lor viitoare,
când El nu mai avea sã fie printre ei. Dar acum El îi deosebi doi câte
doi, ºi-i trimise în diferite direcþii. El le dãdu darul de a face minuni;
totuºi ei nu trebuiau în nici un caz sã întrebuinþeze aceastã putere pentru
înãlþarea lor proprie ºi pentru avantajul lor personal. Ei aveau sã
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lipseascã numai câteva zile, ºi de aceastã datã nu trebuiau sã meargã la
strãini, ci la fraþii lor, care sã le pregãteascã calea, aºa încât ei sã poatã
gãsi intrare la poporul, dintre care mulþi doreau sã facã cunoºtinþã mai
de aproape cu învãþãturile lui Hristos.
Trimiþând astfel pe ucenicii Sãi, Isus îi instrui ca la intrarea lor întrun oraº sã se intereseze de acei care se bucurau de un nume bun, ºi în
timpul, cât aveau sã lucreze în acel þinut, sã gãzduiascã la ei; cãci
influenþa unor astfel de persoane ar fi fost în folosul cauzei. Dar dacã
ucenicii nu aveau sã fie primiþi de acei, cãtre care ei mergeau, ei trebuiau
sã scuture chiar ºi praful de pe picioarele lor faþã de casa care li se
închidea, sau oraºul, care refuza sã primeascã solia lor. Acest procedeu
trebuia sã întipãreascã poporului însemnãtatea vestirii Evangheliei, cum
ºi faptul, cã solia nu putea fi dispreþuitã sau lepãdatã fãrã pedepsire.
Marele Învãþãtor declarã ucenicilor Sãi cu o accentuare solemnã, cã la
ziua judecãþii va fi mai uºor Sodomei ºi Gomorei, decât acelui oraº,
care refuzã sã asculte.
Isus îndrumã pe ucenicii Sãi, sã facã cunoscut ºi altora aceste adevãruri,
pe care El Însuºi le comunicase lor; El le zice: “Ce vã spun Eu la întuneric,
voi sã spuneþi la luminã; ºi ce auziþi ºoptindu-se la ureche, sã propovãduiþi
de pe acoperiºul caselor.” Cunoscând bine împotrivirea ºi prigonirea, la
care aveau sã fie expuºi în slujba pe care ei aveau s-o înceapã, El îi
întãreºte pentru lucrarea lor, cu asigurarea, cã Dumnezeu va veghea asupra
lor în toate primejdiile ºi ostenelile lor viitoare. Ei nu trebuie sã þinã
seama de împotrivirile oamenilor, ci sã caute sã placã în toate lui
Dumnezeu, în ale Cãrui mâini ei se aflau: “Nu vã temeþi de cei ce ucid
trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeþi-vã mai degrabã de Cel ce
poate sã piardã ºi sufletul ºi trupul în gheenã.”
Ei trebuie sã meargã cu mãrturia adevãrului ºi soarta lor s-o lase în
mâna Tatãlui lor ceresc. Isus îi mângâie cu asigurarea purtãrii de grijã
divine, care vegheazã asupra vieþii lor, ºi zice: “Nu se vând oare douã
vrãbii la un ban? Totuºi, nici una din ele nu cade pe pãmânt fãrã voia
Tatãlui vostru. Cât despre voi, pânã ºi perii din cap, toþi vã sunt numãraþi.
Deci sã nu vã temeþi; voi sunteþi mai de preþ decât multe vrãbii.” Matei
10:29-31.
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ªi în cele din urmã el încoroneazã instrucþiunile ºi îmbãrbãtãrile Sale
cu asigurarea mãreaþã a rãsplãtirii veºnice pentru toþi cei ce primesc pe
Fiul lui Dumnezeu ºi urmeazã învãþãtura Sa, ºi cu ameninþarea pedepsei
pentru toþi cei ce o leapãdã: “De aceea pe oriºicine Mã va mãrturisi
înaintea oamenilor, îl voi mãrturisi ºi Eu înaintea Tatãlui Meu care este
în ceruri; dar de oricine se va lepãda de Mine înaintea oamenilor, Mã
voi lepãda ºi Eu înaintea Tatãlui Meu care este în ceruri.” Matei 10:3233.
În felul acesta, Mântuitorul însãrcinã pe ucenicii Sãi, sã meargã în
lume, ca sã vesteascã cuvântul Sãu, sã vindece pe bolnavi ºi sã mângâie
pe cei întristaþi, aºa dupã cum El fãcuse înaintea ochilor lor; ºi ei ieºirã
ºi lucrarã dupã prescripþiile Sale.
Misiunea servilor lui Dumnezeu este astãzi de aceeaºi mare
însemnãtate, ca ºi aceea a apostolilor, când Hristos îi trimisese cu aceste
cuvinte solemne de învãþãturã. Primirea sau lepãdarea soliei lui Hristos
va fi însoþitã de acele rezultate, la care se referea Învãþãtorul cu acea
ocazie solemnã, când însãrcinã pe ucenicii Sãi sã vesteascã cuvântul
Sãu la toate popoarele.
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LiniStirea furtunii
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sus învãþase ºi vindecase toatã ziua fãrã întrerupere, ºi dorea
dupã un loc de retragere ºi odihnã pentru Sine ºi pentru ucenicii
Sãi. De aceea El îi invitã sã-L însoþeascã cãtre cealaltã parte a
lacului. Totuºi înainte de a intra în vas, se apropie de El un cãrturar, a
cãrui minte întunecatã luase aceasta în sens literal, credea cã Isus ar
avea intenþia sã îmbogãþeascã pe urmaºii Sãi cu bunuri pãmânteºti. De
aceea El îi vorbi cu zel, zicându-I ca ºi Iuda: “Învãþãtorule, îþi voi urma
oriunde vei merge”. Mântuitorul citea cugetele nevrednice care ocupau
mintea lui, de aceea îi rãspunse cu aceleaºi cuvinte, pe care le adresase
lui Iuda: “Vulpile au vizuini, ºi pãsãrile cerului au cuiburi; dar Fiul
omului n-are unde sã-ºi plece capul.” Acest învãþãtor iudeu avea în
vedere numai folosul sãu personal, pentru care se oferi sã urmeze lui
Isus. El nãdãjduia, cã Mântuitorul, Îºi va întemeia în curând Împãrãþia
Sa pe pãmânt, ºi bogãþia ºi poziþia, de care aveau sã se împãrtãºeascã
ucenicii Sãi, ar fi comorile despre care vorbise Isus. Dar numai un
suflet orbit prin zgârcenie ºi plãcere lumeascã, putea interpreta atât de
fals cuvintele Mântuitorului.
Dacã sãrãcia lui Hristos ºi faptul, cã cei sãraci ºi de jos alcãtuiau
numãrul urmaºilor Sãi, nu i-ar fi fãcut sã se poticneascã, atunci foarte
mulþi s-ar fi unit cu El ºi ar fi preamãrit numele Sãu. Dacã El ar fi dat
onoare ºi bogãþie acelora, care deveneau ucenici ai Sãi, atunci cu câtã
bucurie I-ar fi adus omagii fariseii, preoþii ºi cãrturarii cei mândri. Chiar
în zilele noastre mulþi ar primi adevãrul, dacã nici o tãgãduire de sine
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n-ar fi în legãturã cu aceasta. Dacã ei ar putea avea odatã cu Hristos ºi
lumea, ar voi cu plãcere sã intre în rândurile urmaºilor Sãi. Dar a-L
urma în înjosirea Sa, fãrã perspective de rãsplãtiri pãmânteºti, este mai
mult decât poate suporta credinþa lor slabã. Ei se întorc întristaþi,
întocmai ca ºi cãrturarul la mustrarea lui Isus.
Dupã ce Isus dãdu drumul mulþimii, El pluti împreunã cu ucenicii
Sãi cãtre cealaltã parte a lacului, aceasta putea fi numai o pustie; tocmai
pentru aceasta, ei nãdãjduiau cã vor putea sã se odihneascã puþin de
ostenelile lor; întrucât aici aveau sã fie departe de locuinþele omeneºti.
Dar când ei pornirã le urmarã mai multe bãrci pline cu oameni, care
doreau sã audã mai de aproape lãmuriri despre învãþãtura lui Hristos.
Mântuitorul era obosit de munca Sa asprã îndelungatã, iar acum
fiind scutit pentru câtva timp de pretenþiile mulþimii, se culcã pe
scândura goalã a bãrcii de pescar ºi adormi. Curând dupã aceasta se
schimbã vremea, care pânã aici fusese liniºtitã ºi plãcutã. Norii
întunecoºi se adunarã pe cer ºi o furtunã violentã izbucni asupra lacului,
cum se întâmplã adesea în acele pãrþi. Soarele apusese, ºi întunericul
nopþii acoperea apa. Valuri furioase se nãpusteau contra bãrcii, ºi
ameninþau în orice clipã s-o înghitã. Barca era când azvârlitã pe vârful
unui munte de apã, când coborâtã deodatã în adâncul vãii între valuri,
aºa cã ea devenise un obiect de joc al valurilor. În cele din urmã se
observã cã vasul cãpãtase o spãrturã ºi începu repede a se umple cu
apã. Ca urmare la aceasta, se dãdu naºtere la o confuzie generalã, în
mijlocul întunecimii ºi al urletului valurilor înfuriate. Pescarii puternici
ºi curajoºi erau destoinici în conducerea vasului; dar cu toatã experienþa
lor cu privire la capriciul schimbãtor al mãrii, ei nu ºtiau ce sã mai facã
în aceastã furtunã grozavã ºi inimile lor se umplurã de deznãdejde,
când observarã cã vasul se scufundã din ce în ce mai mult.
Ei fuseserã atât de ocupaþi în sforþãrile lor de a se salva pe ei înºiºi,
ºi de a þine vasul deasupra apei, încât uitaserã în totul prezenþa lui Isus.
Dupã ce pierdurã însã curajul, ºi se credeau pierduþi, îºi amintirã cã El
era Cel care le poruncise sã plece pe mare. În spaima lor de moarte, se
adresarã Lui, aducându-ºi aminte cã El îi mai scãpase o datã dintr-o
primejdie asemãnãtoare. Ei strigarã: Învãþãtorule, Învãþãtorule, dar
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urletul furtunii întrece glasurile lor ºi nu primesc nici un rãspuns. Valurile
nãvãlesc grãmadã asupra lor ºi fiecare dintre ele îi ameninþã cu pieirea.
Cuprinºi de disperare, ei strigã iarãºi, dar nu primesc nici un rãspuns,
decât numai urletul furtunii turbate. I-a pãrãsit oare Maestrul lor? S-a
îndepãrtat El pe valurile spumegânde spre a-i lãsa pradã soartei lor
proprii? Ei îºi mai amintirã cã altãdatã El mai umblase pe apã, spre ai salva de la moarte. I-a lãsat El acum ca sã-i înghitã valurile? Ei Îl
cautã plini de spaimã, cãci nu mai pot face singuri nimic pentru salvarea
lor. Furtuna a devenit atât de aprigã, încât toate sforþãrile lor de a cârmui
vasul sunt zadarnice; singura lor speranþã este doar în Isus. Deodatã Îl
întrezãresc la lumina strãlucitoare a unui fulger, scufundat în somn
adânc, fãrã a Se lãsa tulburat de vuietul ºi de zgomotul furtunii ºi al
valurilor.
Ei aleargã la El ºi plecându-se peste chipul Sãu întins pe platformã,
Îl strigã reproºându-I: “Învãþãtorule, nu-Þi pasã cã pierim?” inimile lor
sunt mâhnite, cã El putea sta atât de liniºtit, pe când ei erau ameninþaþi
de primejdie ºi moarte, ºi ei se luptaserã atât de greu împotriva furtunii
înfuriate. Acest strigãt de disperare trezeºte pe Mântuitorul din somnul
Sãu înviorãtor. Pe când ucenicii alergau înapoi la lopeþile lor, spre a
mai face ultima sforþare, Isus Se ridicã în picioare. Cu o maiestate divinã
El sta în vasul modest de pescar înconjurat de furtuna înfuriatã, în timp
ce valurile izbucnesc asupra platformei, iar fulgerele strãlucitoare fac
sã lumineze faþa Sa liniºtitã ºi fãrã teamã. El ridicã mâna Sa pe care o
folosise de atâtea ori în fapte de milostenie, ºi zice cãtre marea înfuriatã:
“Taci, fii liniºtitã!” Furtuna se liniºteºte ºi valurile nãvalnice se opresc.
Norii dispar, ºi stelele încep iarãºi sã lumineze; vasul stã nemiºcat pe
apa liniºtitã. Întorcându-Se apoi cãtre ucenicii Sãi, îi mustrã cu cuvintele:
“Pentru ce sunteþi aºa de fricoºi? Tot n-aveþi credinþã?”
O tãcere adâncã cuprinse deodatã pe ucenici. Nici un cuvânt n-a
mai fost rostit; nici chiar Petru cel atât de înflãcãrat nu încercã, sã-ºi
exprime în cuvinte respectul sfânt care îi umplea inima. Vasele care
porniserã sã însoþeascã pe Isus se gãsiserã în aceeaºi primejdie, ca ºi
vasul ucenicilor. Frica ºi în cele din urmã deznãdejdea a cuprins pe
oamenii din ele, porunca lui Isus restabili totuºi liniºtea acolo, unde cu o
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clipã mai înainte domnise agitaþia. Orice teamã fugise, cãci primejdia
trecuse acum. Furia furtunii apropiase vasele unele de altele, aºa încât
toþi puteau privi de la bord minunea lui Isus. În timpul tãcerii care
urmã dupã liniºtirea furtunii, ei ºopteau unii altora: “Cine este acesta
de Îl ascultã chiar ºi vântul ºi marea?” Niciodatã aceastã scenã atât de
impresionantã nu a fost uitatã de spectatori. ªi maiestatea ei minunatã
nu va înceta niciodatã de a umple pe fiii lui Dumnezeu cu respect ºi
adoraþie sfântã.
Când El a fost deºteptat brusc de cãtre pescarii înspãimântaþi,
Mântuitorul nu Se temea pentru Sine Însuºi; El Se îngrijora pentru
ucenicii Sãi, care nu se încrezuserã într-Însul în timp de primejdie. El
mustrã teama lor care da pe faþã necredinþa lor. Ei ar fi trebuit sã se
adreseze Lui la cel dintâi semn de primejdie, ºi El i-ar fi scãpat de
îngrijorarea lor. În strãduinþa lor de a se salva, ei uitarã totuºi cã Isus
era la bord. Câþi se luptã singuri în ispitele vieþii lor, în mijlocul
încurcãturilor ºi primejdiilor, contra furtunilor de împotriviri ºi uitã, cã
existã Unul care le poate ajuta. Ei se încred în propria lor tãrie ºi
destoinicie, pânã ce înºelaþi ºi descurajaþi strigã cãtre El, ca sã-i salveze.
Deºi le mustrã cu întristare necredinþa ºi încrederea lor în sine, totuºi
El ascultã încã mereu la strigãtul lor plin de ardoare, spre a le da ajutorul
necesar.
Deveniþi o minge de joc a valurilor furioase ale adâncului, cãlãtorii
obosiþi ar trebui sã-ºi aminteascã, cã Isus se aflã pe mare în aceeaºi
primejdie; cã glasul Sãu porunci furtunii grozave, sã se opreascã; cã
elementele agitate au ascultat de porunca Sa ºi credincioºii au fost
salvaþi. Când apele înfuriate izbucnesc peste barca noastrã ce pare a se
scufunda, ºi fulgerul ne lumineazã adesea valurile spumegânde, care
ne ameninþã cu pieirea în fiecare clipã, ne putem aminti în primejdia
noastrã, cã ºi Isus se aflã la bord. El aude strigãtul nostru de disperare,
ºi nu va pãrãsi niciodatã pe cei ce îºi pun încrederea lor în El.
Fie pe uscat sau pe mare, fie dormind sau în stare de veghe, numai
dacã avem în inimile noastre pe Salvatorul nostru, nu trebuie a ne teme
de nimic. Strigãtul credincios va primi rãspuns întotdeauna. Vom fi
mustraþi poate, cã nu L-am cãutat imediat la începutul cercãrii, totuºi El
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va asculta cererea noastrã umilã, când obosim în sforþãrile noastre, de a
ne salva prin propria noastrã putere. O credinþã vie în Salvatorul va
alina valurile vieþii ºi ne va elibera de primejdii, într-un mod, pe care
Mântuitorul îl gãseºte ca cel mai bun.
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oaptea primejdioasã de pe mare trecuse, ºi dimineaþa de
timpuriu, Isus ºi ucenicii Sãi împreunã cu acei care le
urmaserã, debarcarã de cealaltã parte a mãrii. Dar îndatã
ce pãºirã pe uscat, le ieºirã înainte doi demonizaþi plini de mare furie,
ca ºi când ar fi intenþionat, sã-i sfâºie în bucãþi. Crâmpeie de lanþuri, pe
care le rupseserã la evadarea lor din închisoare, atârnau încã de corpurile
lor. Ei se tãiau ºi se bãteau cu pietre ascuþite ºi cu alte obiecte, pe care
le puteau arunca. Locuinþa lor era în gropi ºi nici un cãlãtor nu mai era
sigur sã mai treacã pe acolo; cãci ei obiºnuiau a se nãpusti cu furia
spiritelor rele asupra acestora ºi chiar sã-i ºi omoare dacã puteau. Ochii
lor aveau o uitãturã sãlbaticã de sub pãrul lor lung ºi ciufulit, ºi semãnau
mai mult a animale sãlbatice, decât a fiinþe omeneºti.
Când ucenicii ºi ceilalþi vãzurã aceste fiinþe oribile alergând cãtre
ei, fugirã toþi plini de spaimã. Dar observarã îndatã cã Isus nu era cu ei
ºi se întoarserã deci înapoi, ca sã afle despre soarta Lui. Ei Îl zãrirã
stând liniºtit pe locul unde Îl lãsarã. Acela, care liniºtise furtuna, care
dãduse deja mai înainte piept cu Satana ºi-l biruise, nu fugea de spiritele
rele. Când aceºti bãrbaþi, scrâºnind din dinþi ºi cu gura plinã de spumã
se apropiarã de El pânã la câþiva paºi, Isus ridicã acea mânã, care
poruncise valurilor sã se liniºteascã ºi acei bãrbaþi nu puturã sã se apropie
mai mult de El. Ei stau înfuriaþi în faþa Lui, dar fãrã putere.
Cu o voce poruncitoare, El ordonã apoi spiritelor necurate sã-i
pãrãseascã. Cuvintele lui Isus pãtrunserã destul de adânc în sufletul
întunecat al acelor bãrbaþi, spre a-i face sã înþeleagã, cã în faþa lor se
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afla Unul, care putea sã-i elibereze de spiritele rele, care îi chinuiau.
Dar încercând a-ºi deschide gurile ca sã cearã ajutorul harului Sãu,
spiritul cel rãu vorbi prin ei ºi ei strigarã cu tãrie: “Ce am eu a face cu
Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în Numele lui
Dumnezeu, sã nu mã chinuieºti!”
ªi Isus îl întrebã: “Care-þi este numele?” Iar el îi zise: “Numele meu
este ‘Legiune’ cãci suntem mulþi”. Folosindu-se de aceºti oameni
chinuiþi ca mijlocitori ai comunicãrilor lor cu Isus, aceste spirite Îl
rugarã, ca sã nu le goneascã din acel þinut, ci sã le lase sã intre în turma
de porci, care pãºunau în apropiere. Dorinþa lor a fost acceptatã; ºi
îndatã ce se fãcu aceasta, porcii se aruncarã într-un adânc prãpãstios
ºi se înecarã în mare. Lumina rãsãri iarãºi în sufletul demonizaþilor
vindecaþi. Din ochii lor strãlucea priceperea, de care fuseserã strãini
timp îndelungat. Feþele care au fost schimbate mult timp în chipul lui
Satan, se îmblânzirã deodatã, mâinile mânjite cu sânge devenirã liniºtite,
iar acei bãrbaþi lãudau pe Dumnezeu pentru salvarea lor din sclavia
spiritelor rele.
Cu cererea lui, de a se permite spiritelor rele sã intre în porci, Satan
intenþiona sã facã lui Isus greutãþi în acel þinut. Prin pierderea porcilor
se fãcu proprietarilor lor o pagubã însemnatã; iar vrãjmaºul nu se înºelã
deloc în gândul sãu, cã prin aceastã împrejurare va face ca Isus sã nu
fie simpatizat în acele împrejurimi. Pãzitorii porcilor priviserã cu uimire
la toate cele petrecute ºi observaserã, cum acei nebuni furioºi devenirã
liniºtiþi ºi cu mintea seninã ºi cum întreaga turmã de porci se aruncã
apoi deodatã în mare ºi se înecã. Ei erau rãspunzãtori faþã de proprietari
pentru aceastã pagubã ºi alergarã imediat sã ducã vestea stãpânilor lor
ºi sã spunã la toþi oamenii cele întâmplate. Aceastã distrugere a
proprietãþii lor pãrea a fi pentru stãpâni de o mai mare valoare, decât
faptul îmbucurãtor, cã doi nebuni îºi recãpãtaserã iarãºi mintea, ºi nu
mai primejduiau pe oamenii, care se apropiau de acel loc, ºi nu mai
aveau nevoie sã mai fie puºi în lanþuri ºi legãturi.
Pentru aceºti oameni egoiºti era indiferent, cã aceºti nenorociþi au
fost liberaþi, ºi ºedeau acum liniºtiþi ºi înþelegãtori la picioarele lui Isus,
cu inimile pline de mulþumire, ascultând la cuvintele învãþãturii Sale, ºi
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preamãrind numele Aceluia, care îi fãcuse sãnãtoºi. Lor nu le pãsa
decât de proprietatea lor pierdutã ºi se temeau cã prezenþa acestui Strãin
în mijlocul lor le-ar putea aduce nenorociri încã ºi mai mari. Spaima se
rãspândi în lung ºi-n lat, iar cetãþenii se temeau cã vor fi ruinaþi financiar.
De aceea o mare mulþime merse la Isus ºi-L rugã, jeluindu-se de paguba
lor, ca sã pãrãseascã vecinãtatea lor. Ei priveau cu nepãsare la acei
nebuni vindecaþi, care conversau acum cu Isus într-un mod priceput, ºi
pe care îi cunoºteau foarte bine, cãci fuseserã mult timp spaima satului.
Vindecarea minunatã a acestor bãrbaþi pãrea a avea pentru ei o
însemnãtate mult mai micã, decât propriile lor interese egoiste. Ei erau
îngrijoraþi de paguba ce li se fãcuse, ºi gândul cã Isus va petrece mai
mult timp la ei îi umplea de teamã. De aceea Îl rugarã sã pãrãseascã
þãrmul lor. Mântuitorul Se conformã dorinþei lor, ºi porni imediat
împreunã cu ucenicii Sãi, ºi-i lãsã astfel pradã egoismului ºi necredinþei
lor.
Locuitorii aveau în faþa lor dovezi vii despre puterea ºi milostivirea
Aceluia, pe care ei Îl goneau din mijlocul lor. Ei vedeau cã acei nebuni
îºi recãpãtaserã mintea la loc, totuºi se temeau aºa de mult, de vreo
pagubã oarecare, aºa încât Mântuitorul, care biruise înaintea ochilor
lor pe stãpânitorul întunericului, fu tratat cu dezinteres. Ei gonirã astfel
darul preþios al cerului de la porþile lor, ºi se împotrivirã în orbia lor
vizitei Sale de milostivire. Într-adevãr noi nu mai avem ocazie ca sã
respingem de la noi persoana lui Hristos, dupã cum au fãcut Gadarenii;
totuºi existã mulþi în timpul nostru, care refuzã sã urmeze învãþãturile
Sale, pentru cã prin aceasta trebuie sã jertfeascã interese pãmânteºti.
Foarte mulþi îºi întorc inimile de la Isus, de teamã cã prezenþa Sa le-ar
putea pricinui vreo pagubã bãneascã. Ca ºi Gadarenii egoiºti ei
dispreþuiesc harul Sãu, ºi gonesc în mod nemilos Spiritul Sãu de la ei.
La aceºtia se referã cuvintele Sale: “Nu puteþi sluji lui Dumnezeu ºi lui
Mamona”.
Mulþi gândesc poate cã procedeul lui Isus în aceastã chestiune ar fi
împiedicat poporul acelui þinut, de a primi învãþãturile Sale, cã aceastã
dovadã neliniºtitoare a puterii Sale, i-ar fi îndepãrtat de la El ºi i-ar fi
pus în poziþia, de a nu mai putea fi atraºi sub influenþa Sa. Totuºi cei ce
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gândesc astfel nu cunosc planurile Salvatorului. Pe vremea când
Gadarenii apelau la Isus, ca sã pãrãseascã þãrmul lor, Îi fu adresatã o
cerere ºi din partea celor doi nebuni vindecaþi. Aceastã din urmã cerere
însã consta în aceea, ca sã le fie îngãduit a însoþi pe Salvatorul lor, în
prezenþa Sa ei se simþeau siguri faþã de spiritele rele, care îi chinuiserã
ºi le distruseserã puterea bãrbãþiei lor. Ei rãmaserã lângã El, când voi
sã Se urce în vas, îngenunchiarã la picioarele Sale ºi-L rugarã sã-i ia
cu El ºi sã-i înveþe adevãrul Sãu. Dar Isus le porunci sã se întoarcã
acasã la prietenii lor, ºi sã le vesteascã, ce lucruri mari a fãcut Domnul
pentru ei.
Aºadar ei au fost însãrcinaþi cu o lucrare importantã, - sã meargã în
patria lor pãgânã ºi sã transmitã ºi amicilor lor lumina, pe care o
primiserã de la Isus. Ei ar fi putut invoca motivul cã ar fi o cerere prea
grea pentru ei de a se despãrþi de Binefãcãtorul lor, imediat la începutul
experienþei lor, ºi cã ar dori mai bine sã rãmânã cu El, în loc sã fie
expuºi la încercãri ºi greutãþi, de care cu siguranþã nu puteau fi scutiþi
în calea prescrisã lor de El. Ei ar fi mai putut de asemenea pretexta, cã
lunga lor absenþã din societate, i-ar fi fãcut incapabili a-ºi aduce la
îndeplinire lucrarea cerutã.
Dar îndatã ce Isus le prescrise cãrarea datoriei, ei au fost voioºi a
porni pe ea. Ei au dus lumina despre Mântuitorul nu numai la propriile
lor familii ºi vecini, ci vestirã puterea lui Isus, de a salva pe oameni,
pretutindeni în þinutul celor zece oraºe de pãgâni, istorisind despre
lucrarea Sa minunatã de a izgoni spiritele rele.
Poporul acelui þinut refuzase sã primeascã pe Mântuitorul, pentru cã
fusese cauza distrugerii proprietãþii lor, ºi totuºi ei nu au fost lãsaþi cu
totul în întuneric; cãci ei nu comiseserã pãcatul de a lepãda învãþãtura
Sa, pentru cã nici nu o auziserã, când Îl rugarã, sã pãrãseascã þãrmul lor.
Cuvintele Sale de viaþã nu ajunseserã încã la urechile lor. De aceea El
însãrcinã pe acei, care cu puþin mai înainte fuseserã unelte ale lui Satan,
ca sã ducã lumina, pe care o primiserã de la El, ºi acelui popor întunecat.
Acei, care fuseserã atâta timp reprezentanþi ai stãpânitorului întunericului,
devenirã astfel vestitori ai adevãrului ºi slujitori ai Fiului lui Dumnezeu.
Oamenii au fost uimiþi, când au auzit aceastã veste minunatã. Interesul
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lor a fost trezit ºi ei se strãduiau cu zel, ca sã participe la aceastã împãrãþie,
despre care învãþa Isus. Nimic n-ar fi putut trezi atât de adânc pe poporul
acestei þãri, ca acest eveniment, care avusese loc în mijlocul lor. Ei nu
se îngrijiserã însã decât de avantajele acestei lumi, ºi prea puþin se
gândiserã la mântuirea lor veºnicã. Isus Se îngrijea mult mai mult de
adevãrata lor fericire, decât se îngrijeau ei înºiºi. El acceptã dorinþa
demonului, ºi urmarea a fost distrugerea proprietãþilor lor.
Aceastã pagubã provocã indignarea poporului, ºi scoase pe Isus în
vileag numaidecât. Deºi Îl rugarã, ca sã-i pãrãseascã, totuºi ei vãzurã ºi
auzirã pe bãrbaþii, pe care el îi vindecase. Când aceste persoane, care
fuseserã spaima comunitãþii, devenirã soli ai adevãrului, ºi vesteau
mântuirea prin Isus, exercitau o influenþã puternicã, de a convinge
poporul acelui þinut, cã Isus este Fiul lui Dumnezeu.
Ei fãcurã pe Isus sã pãrãseascã þãrmul lor, pentru cã se temeau de o
pãgubire ºi mai departe a proprietãþii lor, deºi acei care cãlãtoriserã cu
El pe mare, le istorisiserã despre primejdia din noaptea trecutã ºi despre
liniºtirea minunatã a furtunii prin cuvântul lui Isus. Ochii lor orbiþi de
simþul lumesc nu priveau decât la mãrimea pagubei lor. Ei refuzarã sã
aibã între ei pe unul, care prin ridicarea degetului Sãu stãpâni elementele,
dãdu afarã demonii ºi vindecã pe bolnavi ºi pe slãbãnogi prin cuvântul
Sãu, sau printr-o simplã atingere cu mâna Sa. Dovezile vizibile ale
puterii lui Satan erau între ei. Prinþul luminii se întâlni cu prinþul
întunericului, ºi toþi cei de faþã recunoscurã puterea supremã a Unuia
asupra celuilalt. Dar cu toate cã vedeau aceasta, ei rugarã totuºi pe Fiul
lui Dumnezeu, ca sã-i pãrãseascã. El le acceptã dorinþa, cãci El nu Se
impunea nimãnui cu de-a sila, unde nu era primit cu bunã-voinþã.
Satan este dumnezeul acestei lumi; influenþa sa cautã sã corupã
simþurile, sã conducã sufletul omenesc la fapte rele ºi sã ducã victima
la violenþã ºi crimã. El seamãnã dezbinare ºi întunecã priceperea.
Lucrarea lui Hristos constã în aceea de a sfãrâma puterea celui rãu
asupra fiilor oamenilor. ªi totuºi cât de mulþi sunt în orice împrejurare
a vieþii, acasã, la ocupaþie ºi în bisericã, care refuzã pe Isus de la uºile
lor, în timp ce monstrului urâcios îi dau voie ca sã intre.
Nu e nici o minune, cã pe pãmânt se rãspândesc violenþe ºi crime, ºi
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cã întunericul moral acoperã oraºele ºi locuinþele oamenilor asemenea
unui vãl funebru. Satan stãpâneºte multe familii, popoare ºi biserici. El
vegheazã la semnele corupþiei morale, ºi cautã în ascuns sã ducã pe
oameni prin ispitiri ademenitoare la rele tot mai mari, pânã ce în cele
din urmã ajung la o stricãciune totalã. Unica siguranþã constã în veghere
ºi rugãciune împotriva atacurilor lui; cãci în zilele din urmã el aleargã
încoace ºi încolo rãcnind ca un leu ºi cãutând pe cine sã înghitã. Prezenþa
lui Isus este un scut contra atacurilor lui. Soarele Dreptãþii dã pe faþã
urâciunea vrãjmaºului sufletelor, ºi el fuge din prezenþa dumnezeiascã.
Mulþi pretinºi creºtini din timpul nostru îndepãrteazã pe Isus din
prezenþa lor, pentru avantaje pãmânteºti. Ei poate nu repetã exact
aceleaºi cuvinte ale Gadarenilor, dar faptele lor aratã lãmurit, cã ei nu
cautã faþa Sa în diferitele lor ocupaþii. Lumea crede cã nu mai are nevoie
de milostivirea Sa. Alergarea dupã câºtig înãbuºe iubirea pentru Hristos.
Ei nu iau seama la avertismentele lui Dumnezeu ºi dispreþuiesc
mustrãrile Sale, astfel cã prin rãutatea ºi planurile lor egoiste, silesc
într-adevãr pe Salvatorul lor binecuvântat sã-i pãrãseascã.
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ând Isus, împreunã cu ucenicii Sãi, porni înapoi pe mare, Îl
aºteptau mulþi ºi toþi priveau cu bucurie spre întâmpinarea
lui. Când sosirea Sa fu fãcutã cunoscut în general, poporul
se adunã în mare numãr, ca sã asculte la învãþãturile Sale. Acolo se
aflau bogaþii ºi sãracii, cei de sus ºi de jos, fariseii ºi cãrturarii, toþi
dorind cu zel ca sã audã cuvintele Sale ºi sã vadã minunile Sale. Ca de
obicei se aflau printre ei mulþi bolnavi ºi chinuiþi de multe suferinþe,
care implorau mila Sa.
Obosit ºi istovit în lucrarea de învãþare ºi vindecare, Isus pãrãsi în
cele din urmã mulþimea, spre a merge ca sã prânzeascã în casa lui Levi.
Poporul însã se îngrãmãdea la uºã, aducând pe bolnavi, pe ologi ºi pe
cei posedaþi de spirite rele ca sã fie vindecaþi. Aºezându-se în cele din
urmã la masã, un mai mare al sinagogii, cu nume Iair a venit ºi cãzând
la picioarele Sale, L-a rugat zicând: “Fetiþa mea trage sã moarã; roguTe vino de-Þi pune mâinile peste ea, ca sã se facã sãnãtoasã ºi sã
trãiascã.”
Tatãl era în mare întristare, cãci fiica sa fusese sortitã morþii de
doctorii cei mai învãþaþi. Isus rãspunse imediat la cererea mult
încercatului tatã ºi plecã cu el la casa lui. Ucenicii erau uimiþi de
rãspunsul voios la dorinþa mândrului fruntaº. Deºi el locuia în apropiere,
totuºi ei nu puteau înainta decât încet; cãci poporul se îngrãmãdea din
toate pãrþile, zeloºi ca sã vadã pe marele Învãþãtor, care provocase o
agitaþie atât de mare, ºi sã implore atenþia ºi ajutorul Sãu. Îngrijoratul
tatã îºi fãcu loc prin mulþime, temându-se sã nu ajungã prea târziu.
Totuºi lui Isus Îi era milã de popor, compãtimindu-i pentru întunericul
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spiritual ºi pentru suferinþele lor corporale; de aceea El Se oprea din
când în când, ca sã le ajute la nevoile lor. Câteodatã mulþimea Îl ridica
aproape de la pãmânt.
Printre cei ce doreau dupã ajutor se afla ºi o femeie sãrmanã, care
suferea deja de doisprezece ani de o boalã, care îi fãcea viaþa o povarã.
Toatã averea ºi-o cheltuise cu doctorii ºi pe medicamente, cãutând sã se
vindece de marea ei suferinþã. Totul fusese însã în zadar; ea fusese
declaratã ca fãrã vindecare de cãtre doctori. Dar speranþa ei a fost trezitã
din nou, când auzi despre vindecãrile minunate sãvârºite de Isus. Ea
credea cã dacã va reuºi sã se apropie de El, Se va îndura de ea ºi o va
vindeca. Cu toatã durerea ºi slãbiciunea ei, ea veni totuºi la þãrmul, unde
El învãþã, ºi cãutã sã-ºi facã drum prin mulþimea care Îl înconjura. Totuºi
calea i se închidea neîncetat de cãtre mulþime. Ea începuse deja sã se
îndoiascã de posibilitatea de a ajunge pânã la El, când Isus, fãcându-ªi
Însuºi drum prin gloatã, veni în apropierea ei.
Ocazia de aur sosise; ea se afla în prezenþa marelui Doctor! Dar în
confuzia aceea generalã, care domnea, ea nu putea fi auzitã; de abia fu în
stare sã-ºi arunce în treacãt o privire asupra chipului Sãu. Temându-se sã
nu piardã ºi unica ocazie de a se vindeca de boala ei, ea îºi puse în joc
ultimele puteri, la gândul, cã se va face bine numai printr-o simplã atingere
de veºmântul Sãu. Ea folosi ocazia, când Isus trecu pe lângã ea, ºi îºi
întinse mâna ºi de abia ajunse sã atingã marginea veºmântului Sãu. Dar
în acea clipã ea se simþi vindecatã de boala ei. În locul slãbiciunilor ºi
durerii veni imediat sãnãtate ºi întãrire. Ea îºi concentrase toatã credinþa
vieþii ei în aceastã atingere, prin care a fost vindecatã.
Cu inima plinã de mulþumire ea a cãutat apoi sã se retragã din mulþime,
fãrã a face vreo vâlvã; dar Isus Se opri ºi toþi cei din jurul Sãu fãcurã la
fel. El Se întoarse, ºi privind în jurul Sãu cu ochii Sãi pãtrunzãtori, întrebã
cu un glas care putea fi auzit lãmurit de toþi: “Cine s-a atins de hainele
Mele?” Poporul rãspunse cu o privire miratã la aceastã întrebare. Deoarece
El era lovit din toate pãrþile ºi împins cu violenþã când într-o parte când
într-alta, întrebarea pãrea a fi într-adevãr curioasã.
Petru, care era gata întotdeauna de a vorbi, zise, dupã ce îºi reveni
din surprinderea sa: “Învãþãtorule, noroadele Te împresoarã ºi Te
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îmbulzesc, ºi mai întrebi: ‘Cine s-a atins de Mine?’ Dar Isus a rãspuns:
‘S-a atins cineva de Mine, cãci am simþit cã a ieºit din Mine o putere.’”
Luca 8:45-46. Salvatorul binecuvântat putu face deosebirea între
atingerea credincioasã ºi între îngrãmãdirea ocazionalã a mulþimii
nechibzuite. El cunoºtea foarte bine împrejurãrile acestui caz, ºi o astfel
de încredere în El, El nu voia s-o lase sã treacã neobservatã. El voia sã
adreseze modestei femei câteva cuvinte de mângâiere, care sã-i fie ca
un izvor de bucurie.
Îndreptându-Se cãtre femeie, El stãruia încã mereu sã ºtie cine L-a
atins. Ea cunoscând, cã o ascundere e cu neputinþã, ieºi tremurând înainte
ºi îngenunche la picioarele Sale. Ea istorisi lui Isus în faþa întregii
mulþimi simpla istorie a lungii sale suferinþe dureroase, ºi uºurarea
momentanã pe care a simþit-o la atingerea de marginea veºmântului
Sãu. Povestirea ei a fost întreruptã adesea de lacrimi de mulþumire, pe
care ea nu le putea opri, fiind conºtientã de însãnãtoºirea ei desãvârºitã,
cãreia îi dusese dorul timp de doisprezece ani de zile. Dar Isus în loc sã
Se mânie din cauza încumetãrii ei, lãudã fapta ei, zicându-i:
“Îndrãzneºte, fiicã; credinþa ta te-a mântuit, du-te în pace”. Cu aceste
cuvinte, El arãtã la toþi cei de faþã, cã nu simpla atingere de veºmintele
Sale a fost care i-a adus vindecare, ci aceasta se întemeia pe credinþa
statornicã, a persoanei care se îndreptase cãtre El pentru ajutorul Sãu
divin.
În aceastã femeie ne este arãtatã credinþa cea adevãratã a creºtinului.
Pentru exercitarea credinþei nu este nevoie, a lãsa sentimentele noastre
sã se aprindã prea mult; de asemenea nu e necesar ca prezentarea
cererilor noastre sã fie fãcutã cu mult zgomot sau cu sforþãri corporale,
pentru ca sã fie auzite de Domnul. Este adevãrat cã Satan provoacã
adesea o mare luptã în inimile rugãtorilor, prin îndoieli ºi ispite, aºa
încât, lacrimi ºi strigãte tari de jale izbucnesc fãrã sã vrea din sufletele
lor; ºi este iarãºi adevãrat, cã la cei ce se pocãiesc, simþul pãcãtoºeniei
este adesea atât de mare, încât o cãinþã proporþionalã cu pãcatele lor îi
aduc adesea o mare îngrijorare sufleteascã, care îºi gãseºte expresia în
plângere ºi suspin ºi care sunt auzite cu compãtimire de Salvatorul milos. Isus este gata însã întotdeauna, de a rãspunde la rugãciunea liniºtitã
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ºi credincioasã. Oricine care se þine în mod simplu de cuvântul lui
Dumnezeu ºi se strãduieºte a intra în legãturã cu Mântuitorul, va primi
binecuvântarea Sa ca rãsplãtire.
Adevãrata credinþã este simplã în efectele sale, ºi puternicã în
succesele ei. La mulþi pretinºi creºtini, care au o cunoºtinþã a cuvântului
sfânt ºi care cred în adevãrurile acestuia, le lipseºte acea încredere
copilãreascã, care este indispensabilã pentru religia lui Isus. Ei nu cautã
dupã acea atingere miraculoasã, care dã sufletului puterea vindecãtoare.
Ei permit îndoielii reci sã se strecoare înãuntru ºi sã le distrugã
încrederea. Cel ce aºteaptã o cunoºtinþã desãvârºitã înainte de a putea
exercita credinþa, nu va fi binecuvântat de Dumnezeu niciodatã. “ªi
credinþa este o încredere neclintitã în lucrurile nãdãjduite, o puternicã
încredinþare despre lucrurile care nu se vãd.” Evrei 11:1.
Femeia bolnavã credea cã Isus o poate vindeca, ºi cu cât sufletul ei
se ocupa mai mult cu acest gând, cu atât mai sigurã deveni ea, cã chiar
o simplã atingere de veºmântul Sãu o va face sãnãtoasã. Ca rãspuns la
credinþa ei statornicã, rugãciunea ei a fost ascultatã de puterea
dumnezeiascã. Aceasta este o învãþãturã de îmbãrbãtare pentru sufletul
mânjit de pãcat. În acelaºi fel, cum Isus a procedat cu suferinþele
corporale, va proceda El ºi cu sufletul pocãit, care vine le El. Atingerea
credinþei va aduce ºi iertarea doritã, care umple sufletul cu mulþumire
ºi bucurie.
Aceastã ezitare a lui Isus era atât de însemnatã în rezultatele sale,
încât nici chiar îngrijoratul tatã nu se arãtã nerãbdãtor, ci urmãrea
desfãºurarea evenimentelor cu cea mai mare atenþie. Dupã ce femeia
vindecatã plecã mângâiatã ºi plinã de bucurie, el a fost încurajat sã
creadã ºi mai cu tãrie, cã Isus este în stare a-i împlini ºi propria sa
dorinþã ºi sã vindece pe fiica sa. Speranþa deveni mai puternicã în inima
sa, ºi el rugã apoi pe Mântuitorul ca sã meargã cu el la casa sa. Dar
continuându-ºi drumul lor, un sol îºi fãcu loc prin mulþime, aducândui lui Iair vestea, cã fiica sa ar fi murit, ºi cã n-ar mai avea nici un rost,
de a osteni mai departe pe Învãþãtor. Urechea atentã a Mântuitorului nu
rãmase strãinã de cuvintele care dãdurã lovitura de moarte speranþelor
nutrite în inima tatãlui. El fu miºcat de compãtimire pentru tatãl suferind.
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De aceea îi zise pe un ton de milostivire divinã: “Nu te teme, crede
numai, ºi va fi tãmãduitã.”
Când Iair auzi aceste cuvinte pline de speranþã, se strânse mai
aproape de Isus, ºi ei se grãbirã cãtre casa mai marelui sinagogii. Ajuns
aici, Mântuitorul nu a permis nimãnui sã intre cu El în camera, în care
zãcea copilul mort, afarã numai la câþiva dintre ucenicii Sãi cei mai
credincioºi ºi pãrinþilor fetei. Cei îndureraþi fãceau mare larmã cu
strigãtele lor de durere ºi jale; de aceea El îi mustrã cu cuvintele: “Nu
plângeþi; fetiþa n-a murit, ci doarme”. Femeile care erau angajate dupã
obiceiul þãrii, ca sã manifeste acest semn ceremonial de durere ºi jale,
se umplurã de indignare la observaþia acestui simplu strãin ºi începurã
sã-I cearã socotealã, cu ce drept Se încumetã El sã le porunceascã, ca
sã înceteze cu jelirea lor pentru copila moartã, ºi sã susþinã cã ea încã
trãieºte. Ele vãzuserã, cum la ivirea morþii, pulsul copilei încetase de a
mai bate ºi ea devenise nesimþitoare. De aceea ele batjocoreau cuvintele
lui Isus, când trebuirã sã pãrãseascã camera din ordinul Sãu. Însoþit de
tatãl ºi mama copilei, Mântuitorul Se apropie cu Petru, Iacob ºi Ioan de
patul celei adormite, o apucã de mânã, ºi-i zise cu vocea-i blândã:
“Fetiþo, scoalã-te!” O miºcare a fost provocatã în acel moment prin
întreg corpul. Pulsul vieþii începu sã batã iarãºi în venele vinete ale
tâmplelor; buzele palide se deschiserã cu un zâmbet pe ele; pieptul
începu sã se ridice cu revenirea respiraþiei, pleoapele galbene ca ceara
se deschiserã larg, ca dupã un somn lung; iar ochii întunecaþi priveau
uimiþi în jurul sãu. Copila se ridicã, deºi slabã de lunga zãcere, totuºi
pe deplin sãnãtoasã. Ea se miºcã încet prin camerã, în timp ce pãrinþii
vãrsau lacrimi de bucurie. Isus le porunci sã dea copilei sã mãnânce, ºi
sfãtui pe cei ai casei sã nu spunã la nimeni de cele petrecute acolo. Cu
toatã aceastã instrucþiune, de a þine ascunse cele întâmplate, vestea cã
El a trezit la viaþã o fetiþã moartã se rãspândi în lung ºi-n lat. Un mare
numãr de oameni fuseserã de faþã la moartea copilei, ºi când ei o vãzurã
iarãºi în viaþã ºi sãnãtoasã mai târziu, nu se puteau abþine de a povesti
mai departe despre fapta minunatã a marelui Doctor.
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entru a se recrea puþin timp împreunã cu ucenicii Sãi, Isus
propuse, sã se retragã la un loc singuratic ºi sã se odihneascã
puþin. Pentru o astfel de retragere se gãseau locuri destul de
potrivite de partea cealaltã a mãrii, în dreptul Capernaumului. Cu acest
scop ei se urcarã într-un vas ca sã treacã dincolo. Totuºi multe persoane
care cãutau pe Isus, L-au vãzut pãrãsind þãrmul, ºi mulþimea zeloasã se
adunã numaidecât, ºi privea la vasul care se depãrta încet de la mal.
Vestea cã Isus a pornit pe mare, ca sã treacã dincolo, se rãspândi din
loc în loc; ºi mulþi dintre cei ce doreau ca sã-L vadã ºi sã-L audã,
alergau la locul unde – dupã toate probabilitãþile – avea sã debarce
vasul Sãu, în timp ce alþii urmau dupã El cu bãrcile lor. Astfel cã Isus
ajungând ºi debarcând împreunã cu ucenicii Sãi la mal, se aflau în
mijlocul unei mari mulþimi de popor, care se îngrãmãdeau din toate
pãrþile, ca sã-L vadã.
Sute de bolnavi ºi de ologi fuseserã aduºi la Isus ca sã fie vindecaþi;
ºi cãutau pe orice cale posibilã ca sã atragã atenþia lui Isus asupra lor.
Mulþimea aºteptase sosirea lui Isus cu cea mai mare nerãbdare, ºi
numãrul lor se înmulþea mereu. Era cu neputinþã, ca Mântuitorul sã
gãseascã aici liniºtea doritã, cãci poporul care Îl aºtepta Îi solicitã din
nou atenþia, nevoile celor suferinzi apelau la mila ºi la ajutorul Sãu
imediat. El nu Se putea retrage pe furiº cu ucenicii Sãi, spre a se bucura
de liniºtea necesarã a singurãtãþii, ºi în felul acesta sã lase dezamãgit
pe poporul care Îl aºtepta cu nerãbdare. Printre nenorociþii care cãutau
ajutorul Sãu, erau reprezentate toate bolile. Unii zãceau aprinºi de friguri,
nemaifiind în stare a-i cunoaºte pe amicii lor care îi îngrijeau. Lângã
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aceºtia erau surzii, orbii, paraliticii, ºchiopii ºi alienaþii. Privind asupra
acestei mulþimi nenorocite, inima Sa a fost miºcatã de o compãtimire
adâncã.
Poporul se îngrãmãdea atât de mult în jurul Sãu, încât El Se retrãsese
puþin mai la o parte pe o înãlþime acoperitã cu iarbã, de unde putea fi
vãzut ºi auzit de orice om. De aici El vindecã toatã ziua ºi vindecã pe
toþi cei bolnavi ºi întristaþi, care erau aduºi la El. Toþi cei ce fuseserã
confuzi în credinþa lor, ºi care doriserã dupã o învãþãturã limpede, care
sã-i poatã izbãvi din nesiguranþa lor, vedeau cum întunericul lor era
împrãºtiat de razele dreptãþii care porneau din prezenþa lui Isus, ºi erau
fermecaþi de simplitatea adevãrurilor pe care le învãþa El.
Cuvântarea Sa era întreruptã adesea de furia zgomotoasã a vreunui
nenorocit bolnav de friguri, sau de strigãtul sãlbatic al vreunui nebun,
ai cãrui prieteni cãutau sã-ºi facã loc prin mulþime, ca sã aducã pe
suferind la marele Doctor. Glasul înþelepciunii era de asemenea întrecut
de strigãtele de bucurie ale victimelor bolnave incurabil, care într-o
clipã îºi dobândiserã iarãºi sãnãtatea. Marele Doctor suporta cu rãbdare
aceste întreruperi, ºi vorbea cãtre toþi cu liniºte ºi bunãtate. El venise
de pe celãlalt þãrm al mãrii, pentru cã era ostenit, dar iatã cã aici gãsi
cazuri ºi mai urgente, care cereau atenþia Sa, decât în locul pe care îl
pãrãsise în ascuns.
Când în cele din urmã ziua era pe sfârºite ºi soarele cobora la apus,
poporul rãmãsese încã lângã El. Mulþi erau veniþi din mari depãrtãri,
ca sã audã cuvintele lui Isus, ºi toatã ziua nu mâncaserã nimic. Chiar ºi
Învãþãtorul lucrase în acest timp fãrã mâncare ºi fãrã repaus, iar ucenicii
observând paliditatea Sa provocatã de obosealã ºi de foame, Îl rugarã
sã Se repauzeze de oboseala Sa ºi sã mãnânce. Dar insistenþa lor
rãmânând fãrã efect, ei se sfãtuirã între ei, dacã n-ar fi potrivit sã-L ia
ºi sã-L îndepãrteze cu forþa de mulþimea zeloasã, fiindu-le teamã, cã Sar putea îmbolnãvi din cauza oboselii peste mãsurã. Atunci Ioan ºi un
alt ucenic apucarã fiecare de câte un braþ pe iubitul lor Maestru ºi
încercarã sã-L tragã cu blândeþe din mijlocul mulþimii, dar El refuzã sã
pãrãseascã locul Sãu. Lucrarea Sa impunea în mod insistent prezenþa
Sa, fiecare dintre cei ce apelau la milostivirea Sa considera cazul Sãu

226

Viaþa lui Isus - E.G.White

propriu ca cel mai însemnat. Mulþimea se îngrãmãdea în jurul
Mântuitorului ºi aproape cã nu mai putea sã-ªi menþinã nici locul unde
sta. În strãduinþele lor de a se apropia cât mai mult de El, unii erau
cãlcaþi chiar în picioare.
Atunci Isus observând toate acestea, fãcu semn lui Petru, care ºedea
în barca sa pe mare, ca sã vinã mai aproape. Ucenicul ascultã de aceastã
chemare ºi trase barca la mal. Isus îºi fãcu loc prin mulþime ºi intrã în
barcã, ºi rugã pe Petru sã se depãrteze puþin de uscat. El ºedea acum în
barca de pescar care se legãna, la o distanþã de unde putea fi vãzut ºi
auzit de mulþime, ºi Îºi terminã lucrul obositor al zilei, învãþându-i
adevãruri preþioase. Fiul lui Dumnezeu care pãrãsise curtea
împãrãteascã a cerului nu se urcã pe tronul lui David; dar de pe banca
unei bãrci de pescari El rosti cuvinte de înþelepciune veºnicã, ce aveau
sã rãmânã nemuritoare în sufletele ucenicilor Sãi ºi sã fie încredinþate
lumii ca testament al lui Dumnezeu.
La apusul soarelui Isus vedea în faþa Sa cinci mii de bãrbaþi, afarã
de femei ºi de copii, care toatã ziua stãtuserã fãrã mâncare. El vorbise
cu Filip despre posibilitatea, de a pregãti hranã pentru atâta gloatã,
pentru ca sã nu se întoarcã la casele lor sleiþi de foame sau sã cadã pe
cale. El fãcu aceasta, spre a pune credinþa ucenicilor Sãi la încercare,
cãci El ºtia foarte bine, pe ce cale se putea gãsi hrana necesarã. El, care
nu voise sã-ªi satisfacã foamea Sa proprie printr-o minune în pustie,
nu voia sã lase mulþimea sã sufere din lipsã de hranã. Filip se uitã peste
marea gloatã de popor ºi îºi dãdu seama, cã va fi imposibil a procura
hranã îndeajuns, pentru a satisface trebuinþele unui numãr atât de mare.
El rãspunse cã pâine pentru douã sute de dinari n-ar fi îndeajuns, ca
împãrþindu-se între ei, sã ajungã fiecãruia câte puþin. Isus întrebã apoi,
ce alimente se pot gãsi printre ei. I se spuse, cã Andrei a gãsit pe un
bãiat, care avea la el cinci pâini de orz ºi doi peºtiºori. Dar acestea erau
ca ºi nimic la o aºa mulþime, ºi ei se aflau într-un loc izolat, unde nu se
putea gãsi nimic.
Isus porunci ca aceastã neînsemnatã rezervã de merinde sã fie adusã
la El. Fãcându-se aceasta, El porunci ucenicilor sã aºeze poporul pe
iarbã, împãrþindu-l în grupe de câte o sutã ºi de câte cincizeci, pentru a
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pãstra ordinea ºi pentru ca toþi sã aibã ocazia, de a fi martori oculari ai
minunii, pe care El intenþiona s-o facã. Aceastã rânduire a celor cinci
mii de oameni în grupuri a fost fãcutã în cele din urmã în mod
satisfãcãtor, ºi toþi erau acum aºezaþi în faþa Mântuitorului. El luã apoi
pâinile ºi peºtii, mulþumi ºi frânse, împãrþind ucenicilor Sãi ºi poporului
de faþã, ºi anume în porþii suficiente, pentru a le satisface la toþi foamea.
Între timp gloata se aºezã dupã dorinþã ºi se mirau toþi ce se va
întâmpla; dar uimirea lor nu mai cunoºtea margini, când vãzurã, cã din
provizia neînsemnatã, care de abia ar fi ajuns pentru câteva persoane,
se împãrþea acum hranã suficientã la toatã acea mare adunare.
Alimentele nu scãdeau când Isus le înmâna ucenicilor Sãi, iar aceºtia
la popor. Ori de câte ori ei se întorceau la El cu mâinile goale, primeau
mai mult. Dupã ce toþi se sãturarã, El porunci ucenicilor Sãi sã adune
fãrâmiturile, ca nimic sã nu se piardã; ºi din resturi se umplurã
douãsprezece coºuri.
În timpul acestui procedeu miraculos, cei sãturaþi într-un aºa mod
minunat cugetau serios la cele întâmplate. Ei urmaserã pe Isus, ca sã
audã cuvinte, cum niciodatã nu ajunseserã la urechile lor. Învãþãturile
Sale fãcuserã o impresie adâncã în inimile lor. El vindecase pe bolnavii
lor, ºi le adusese mângâiere în necazurile lor, ºi în cele din urmã, în loc
de a le da drumul flãmânzi, îi sãturã pe gratis. Învãþãtura Sa curatã ºi
simplã captivase minþile lor, iar bunãvoinþa gingaºe atrãsese inimile
lor la Sine. În timp ce mâncau din alimentele prevãzute pentru ei,
ajunserã la convingerea cã Acesta este într-adevãr Mesia. Nici un altul
nu ar fi fost în stare sã facã o minune atât de puternicã. Nici-o putere
omeneascã nu ar fi putut procura, din cinci pâini de orz ºi doi peºtiºori,
atâta hranã, pentru a sãtura mii de oameni flãmânzi. Învãþãturile ºi
vindecãrile Sale minunate, aproape îi convinserã deja despre divinitatea
Sa, ºi aceastã minune transformã credinþa lor crescândã într-o credinþã
desãvârºitã.
Ei credeau, cã acesta este într-adevãr Prinþul vieþii, Liberatorul
fãgãduit al iudeilor. Ei observau, cã El nu fãcea nici o sforþare ca sã
câºtige aplauzele poporului. În aceasta El Se deosebea esenþial de mai
marii preoþilor ºi de fruntaºii iudeilor, care tindeau dupã demnitãþi ºi
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onoruri lumeºti. Ei se temeau cã El nu va apela niciodatã la dreptul Sãu
de rege al lui Israel, spre a ocupa locul Sãu pe tronul lui David din
Ierusalim, de aceea hotãrârã, sã cearã ei pentru El, ceea ce El nu voia
sã pretindã pentru Sine. Lor nu le mai trebuia nici o altã dovadã despre
puterea Sa dumnezeiascã, ºi nu se mai gândeau la alte manifestãri. Ei
se sfãtuirã în toatã liniºtea ºi în cele din urmã se hotãrârã, sã-L ducã cu
forþa pe umeri ºi sã-L proclame ca rege al lui Israel. Ucenicii îºi unesc
glasurile lor cu acelea ale poporului, declarând ºi ei, cã tronul lui David
este moºtenirea legitimã a Maestrului lor. În acest caz chiar ºi preoþii ºi
mai marii ar fi fost umiliþi ºi constrânºi sã dea onoare Aceluia, care
apãrea îmbrãcat cu autoritate dumnezeiascã. Ei au început sã se
consfãtuiascã cu privire la mijloacele, prin care intenþiile lor ar putea fi
realizate mai bine; dar Isus înþelese planurile lor, a cãror realizare ar fi
zãdãrnicit lucrarea pe care El Îºi propusese s-o facã ºi ar fi pus capãt
misiunii Sale de învãþãtor ºi faptelor Sale de milostivire ºi bunãvoinþã.
Preoþii ºi mai marii Îl priveau deja ca pe un om, care înstrãina inimile
poporului de la ei ºi le atrãgea atenþia asupra Lui Însuºi. Ei se temeau
cã influenþa Lui creºtea foarte mult în popor, ºi cãutau sã-L omoare. El
ºtia de asemenea cã violenþa ºi rãscoala ar fi rezultatul ridicãrii Sale ca
rege al lui Israel. El nu venise în lume, ca sã întemeieze o împãrãþie
pãmânteascã; împãrãþia Sa nu era din aceastã lume, dupã cum El Însuºi
zisese. Mulþimea nici nu-ºi da seama de primejdiile care aveau sã fie
aduse de miºcarea intenþionatã, ochiul cel liniºtit al Înþelepciunii divine cunoºtea totuºi toate relele ascunse. Isus vedea cã a venit timpul,
de a da o altã direcþie simþãmintelor poporului. El a strâns pe ucenicii
Sãi la un loc, ºi le-a poruncit, sã ia imediat barca ºi sã se înapoieze la
Capernaum, voind Însuºi a da drumul poporului, ºi fãgãduindu-le a-i
întâlni în aceeaºi noapte sau în dimineaþa urmãtoare. Ucenicii nu erau
înclinaþi, a executa aceastã poruncã, ci ei doreau, ca Isus sã primeascã
plata Sa meritatã ºi sã triumfe asupra prigonirilor din partea preoþilor
ºi a mai marilor. Momentul favorabil pãrea a fi sosit, când Hristos putea
fi ridicat în unanimitate de popor la adevãrata Sa demnitate.
Ei nu se pot familiariza cu gândul, cã acest entuziasm sã nu ducã la
nici un rezultat. Poporul se adunase la Ierusalim, din toate pãrþile, ca sã
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serbeze paºtele. Toþi urmãreau cu zel sã vadã pe Profetul, al cãrui renume
umpluse toatã þara. Aceasta pãrea a oferi ºi urmaºilor credincioºi ai lui
Isus ocazia de aur, de a proclama pe iubitul lui Maestru ca rege al lui
Israel. Cu inimile pline de aceastã speranþã ambiþioasã, le venea foarte
greu, a se depãrta ºi a lãsa pe Maestrul lor singur pe coasta pustiei,
înconjurat de munþi prãpãstioºi.
De aceea ei obiecteazã împotriva poruncii Sale, dar Isus era neclintit
în hotãrârea Sa ºi le-a ordonat cu o autoritate neobiºnuitã pânã aici, ca
sã urmeze instrucþiunile Sale. Ei s-au supus în tãcere. Apoi Isus S-a
întors cãtre mulþimea adunatã ºi a observat, cã toþi erau ferm hotãrâþi,
ca sã-L constrângã sã devinã regele lor. Miºcarea lor trebuia împiedicatã
imediat. Ucenicii Îl pãrãsiserã deja; ºi El stãtea acum în faþa lor cu o
astfel de demnitate ºi i-a împrãºtiat pe cei adunaþi într-un mod atât de
hotãrât, încât ei nu au îndrãznit sã se împotriveascã ordinului Sãu.
Cuvintele de laudã ºi de proslãvire au amuþit pe buzele lor. Ei sunt au
fost opriþi în drumul lor, tocmai pe când erau în perspectivã sã-L apuce
ºi sã-L proclame cu forþa ca rege, iar privirea veselã ºi zeloasã a dispãrut
de pe feþele lor. Erau într-adevãr bãrbaþi de o mare putere de voinþã ºi
de o hotãrâre fermã în acea mulþime; înfãþiºarea regeascã a lui Isus ºi
puþinele Sale cuvinte liniºtite ºi poruncitoare înãbuºirã tumultul într-o
clipã ºi zãdãrnicirã toate intenþiile lor. Asemenea unor copii modeºti ºi
devotaþi ascultarã de porunca Domnului lor ºi se supuserã umiliþi ºi
fãrã ºovãire unei puteri, pe care o recunoºteau ca fiind mai pe sus de
orice autoritate pãmânteascã.
Isus privea cu compãtimire miloasã asupra mulþimii care se retrãgea.
El simþea, cã ei erau ca niºte oi rãspândite fãrã pãstor. Preoþii, care ar fi
trebuit sã fie învãþãtorii lui Israel, deveniserã niºte simple maºini pentru
executarea unor ceremonii fãrã însemnãtate ºi repetau legea numai în
mod mecanic, ºi nici ei înºiºi nu o înþelegeau ºi nici nu o practicau în
viaþã.
Inima Salvatorului a fost umplutã de milã pentru ucenicii Sãi.
Învãþãturile ºi exemplul fruntaºilor ºi mai marilor lor duseserã în rãtãcire
sufletele lor cu privire la adevãratul scop al misiunii Sale, fiind induºi
prin aceasta în eroare a aºtepta o împãrãþie pãmânteascã, care sã aducã
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liberarea iudeilor. Cugetele lor erau pline de lucruri lumeºti ºi vremelnice.
Isus cãuta prin toate învãþãturile Sale a-i conduce la o înþelegere mai
adâncã, mai nobilã ºi mai spiritualã a lucrãrii ºi a Împãrãþiei Sale. El
cãutã sã le expunã cele spirituale ºi veºnice în contrast cu cele pãmânteºti
ºi vremelnice. Dar faþã de toate influenþele potrivnice de care ei erau
înconjuraþi, ºi de întunericul care-i învãluia încã, aceasta era chiar pentru
Mântuitorul lumii o problemã foarte dificilã.
Dupã ce Isus a rãmas în cele din urmã singur, merse la munte ºi se
plecã în durere amarã ºi cu lacrimi, petrecând timp de mai multe ore în
rugãciune umilitã cãtre Tatãl. Acele rugãciuni serioase nu erau pentru
Sine Însuºi, ci pentru omenirea, care fãrã harul Sãu salvator ar fi fost
distrusã ºi pierdutã. Pentru om se luptã Fiul lui Dumnezeu în rugãciune
cãtre Tatãl Sãu. El cerea putere, ca sã descopere lumii caracterul
dumnezeiesc al soliei Sale, aºa ca Satana sã nu le întunece priceperea,
ºi sã nu le inducã în eroare judecata. El ºtia cã fãrã puterea dãtãtoare de
viaþã a Spiritului Sfânt, singura care lãrgeºte priceperea ºi sporeºte
puterea de pãtrundere, chiar ºi proprii Sãi ucenici vor suferi naufragiu
în ce priveºte credinþa.
Inima lui Isus era plinã de durere, pentru cã ideile lor despre Împãrãþia
Sa se mãrgineau la posesiuni lumeºti ºi la onoruri vremelnice. Cât de
departe erau chiar ucenicii Sãi de înþelegerea lucrãrii Sale de mântuire!
Isus nu cãuta laudã ºi onoare lumeascã. El dorea ca poporul sã-L
primeascã ca pe un model, ca învãþãtor ºi mântuitor, iar nu ca pe un
rege pãmântesc. El dorea, ca oamenii sã-I aducã omagiile unei vieþi
curate, sã vadã ºi sã simtã, cã El a venit cu putere, sã rupã lanþurile lui
Satana ºi sã ridice ºi sã înnobileze sufletele lor prin legãtura cu
Dumnezeu.
Salvatorul Îºi dãdea seama cã zilele Sale de activitate pe pãmânt
erau numãrate. El, care citea inimile oamenilor, ºtia foarte bine cã
numãrul celor care aveau sã-L primeascã ca Mântuitor, ºi care sã se
considere ca pierduþi fãrã sprijinul dumnezeiesc, avea sã fie foarte mic.
Iudeii lepãdaserã tocmai ajutorul trimis lor de Dumnezeu, spre a-i scãpa
de o pieire totalã. Ei întãreau înºiºi lanþurile, care îi þineau în întunericul
lipsit de speranþã. Prin nelegiuirea lor oarbã ºi îndãrãtnicã, ei îºi atraserã
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în mod sigur mânia lui Dumnezeu asupra lor. De aici a început durerea
lui Isus, lacrimile ºi strigãtele Sale de jale asupra poporului dus în
rãtãcire, care dispreþuia iubirea, care i-ar fi ocrotit, cum ºi milostivirea
Sa, care i-ar fi putut scãpa de pedeapsa pãcatului. O miºcare adâncã
zgudui nobila Sa staturã, când Îºi reprezentã în mod viu soarta poporului,
la care El venise sã-l mântuiascã. În orice nevoie ºi cercare, Isus Se
adresa Tatãlui Sãu ceresc pentru ajutor, ºi din aceste convorbiri tainice,
El primea noi puteri pentru lucrarea care sta în faþa Lui. Creºtinii trebuie
sã urmeze exemplul Salvatorului lor, ºi sã caute prin rugãciune puterea
care îi va face destoinici, sã suporte încercãrile ºi datoriile vieþii.
Rugãciunea este apãrarea creºtinului, scutul credinþei ºi al virtuþii sale.
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Hristos umblÃ pe mare

Î

ntre timp ucenicii se aflau într-o mare încurcãturã. O furtunã se
ridicase ºi agitase marea cu putere. Zadarnic se munciserã ei
timp de ore întregi cu vâslirea, cãci barca era dusã încoace ºi
încolo de forþa irezistibilã a valurilor. Toatã noaptea au fost goniþi de
valurile furioase, ºi se temeau în orice clipã cã vor fi înghiþiþi de ele. Pe
timp obiºnuit, le trebuia numai câteva ore, ca sã ajungã la malul celãlalt,
dar barca ºubredã devenise acum o minge de joc a valurilor furioase,
care o goneau tot mai departe de limanul dorit. Ei pãrãsiserã cu mare
neplãcere pe Isus, ºi se îmbarcaserã murmurând, pentru cã dorinþele
lor nu se împliniserã cu privire la înãlþarea Maestrului lor ca rege al lui
Israel. Ei îºi fãceau reproºuri, cã au renunþat atât de uºor la intenþiile
lor, ºi s-au supus numaidecât ordinului lui Isus, ºi îºi închipuiau, cã
dacã ar fi insistat în hotãrârea lor, ar fi reuºit sã-ºi ajungã scopul.
Când furtuna izbucni le pãrea ºi mai rãu cã pãrãsiserã pe Isus. Dacã
ar fi rãmas acolo, ar fi fost scutiþi de aceastã primejdie. Credinþa lor a
fost pusã aici la o grea încercare. Prin întuneric ºi furtunã, ei cãutau sã
ajungã la locul, unde El le promisese, cã se vor întâlni; dar vântul
puternic îi abãtu de la direcþia lor, ºi le zãdãrnici orice sforþare. Deºi ei
erau bãrbaþi puternici ºi deprinºi a umbla pe apã, totuºi inimile lor se
umplurã de groazã; ei doreau dupã prezenþa poruncitoare ºi liniºtitã a
Maestrului lor, ºi simþeau cã dacã El ar fi fost cu ei, ar fi fost în siguranþã.
Necredinþa ºi dorinþa dupã onoruri lumeºti orbiserã priceperea
ucenicilor. Ei ºtiau cã Isus era urât ºi dispreþuit de farisei, ºi de aceea
doreau sã-L vadã cât mai curând ridicat la înãlþimea meritelor Sale.
Uniþi cu un învãþãtor care putea face minuni atât de puternice, înviind
chiar ºi morþii, ºi a fi totuºi dispreþuiþi ºi luaþi în râs de niºte amãgitori,
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era pentru ei o încercare, pe care abia o puteau suporta. Sã fie priviþi
oare ca adepþi ai unui profet mincinos? Sã nu-ºi susþinã oare Isus
niciodatã autoritatea Sa ca Rege pãmântesc? El, care dispunea de o
putere atât de mare, de ce nu putea sã se dea pe faþã în adevãratul
caracter, ºi sã le fi fãcut calea mai puþin greoaie ºi încurcatã? Aºa judecau
ucenicii în dezamãgirea lor, pânã ce se afundaserã într-un mare întuneric
spiritual. Ei cãzuserã în cursele lui Satan, ºi se aflau acum în îndoialã
ºi confuzie în privinþa lui Isus. Nu cumva era un amãgitor, dupã cum
susþineau fariseii?
Ucenicii se aflau într-o primejdie serioasã. În îngrijorarea lor pentru
propriul lor viitor, ei pierduserã din vedere învãþãtura lui Isus, de atâtea
ori repetatã, cã Împãrãþia Sa nu este din lumea aceasta.
Dar în mijlocul întunericului ºi al furtunii, marea aratã acestor ucenici
fricoºi propria lor neputincioºie ºi inimile lor s-au umplut de o dorinþã
fierbinte dupã prezenþa lui Isus. Acum ei pot preþui puterea ºi
milostivirea Sa, ca niciodatã pânã aici. Ei doresc atingerea acelui braþ,
care are marea în puterea Sa.
Mântuitorul nu uitase pe ucenicii Sãi. De pe þãrmul îndepãrtat, ochiul
sãu pãtrundea întunecimea, cunoºtea primejdia lor ºi le citea cugetele.
El nu voia sã lase pe nici unul dintre urmaºii Sãi sã piarã. Dupã cum o
mamã gingaºã vegheazã asupra copilului ei, pe care l-a mustrat spre
binele sãu, aºa supraveghe Salvatorul milos pe ucenicii Sãi; ºi când
inimile lor devenirã supuse, ºi ambiþia lor nesfântã a fost înãbuºitã, ºi
când ei începurã sã strige dupã ajutorul Sãu, atunci îl ºi avurã. În clipa
când ei se credeau pierduþi, lumina fulgerului le arãtã statura unui om
care venea cãtre ei pe apã. O spaimã nespusã îi cuprinse. Mâinile care
þineau lopeþile cu muºchii oþeliþi, furã acum ca paralizate ºi cãzurã ca
moarte la locul lor. Barca devenise o minge de joc a valurilor, în timp
ce ochii lor erau aþintiþi la apariþia unui om, care mergea pe deasupra
valurilor spumegânde.
Ei gândeau, cã e vreun spirit, care le vestea pieirea imediatã. Isus
Se apropia liniºtit, ca ºi când ar fi voit sã treacã pe lângã ei; totuºi ei
recunoscurã figura Sa sublimã ºi simþirã, cã El nu-i va pãrãsi în nenorocirea
lor. Ei L-au strigat ºi au implorat ajutorul Sãu. Atunci figura se îndreaptã
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cãtre ei. Este Maestrul lor iubit, al Cãrui glas binecunoscut liniºtea temerea
lor cu cuvintele: “Îndrãzniþi, Eu sunt; nu vã temeþi.”
Au existat vreodatã cuvinte atât de binevenite ºi de încurajatoare ca
acestea? Ucenicii rãmân fãrã cuvânt de bucurie. Îngrijorarea lor a dispãrut;
furtuna e uitatã. Ei salutã pe Isus ca salvator al lor.
Petru cel înfocat este aproape exaltat de bucurie. El vede cum Maestrul
lor pãºeºte cu curaj peste valurile spumegânde, ca sã salveze pe ucenicii
Sãi, ºi el iubeºte pe Domnul sãu mai mult ca oricând pânã aici. El doreºte
sã-L îmbrãþiºeze ºi sã I se închine. Doreºte sã-L întâmpine ºi sã meargã
alãturi de El peste apa înfuriatã. El strigã: “Doamne, dacã eºti Tu,
porunceºte-mi sã vin la Tine pe ape.” Isus îi acceptã dorinþa; dar Petru de
abia fãcu un pas pe deasupra apei agitate, când privi cu mândrie înapoi la
tovarãºii sãi, ca sã vadã dacã ei admirã miºcãrile sale ºi liniºtea cu care el
pãºeºte peste elementele lichide.
Dar când îºi întoarse ochii de la Isus, îi îndreptã cãtre valurile turbate,
care-l ameninþau cu sete ca sã-l înghitã, zgomotul lor îi umplea urechile,
ºi-i veni ameþealã, iar inima îi fu cuprinsã de fricã. Pe când se scufundã,
îºi adunã destulã prezenþã de spirit, pentru a-ºi aminti cã în apropierea
lui este Unul, care îl poate salva. El întinde braþele sale cãtre Isus, strigând:
“Doamne, scapã-mã!” Mântuitorul îndurãtor apucã mâinile tremurânde,
ce erau întinse cãtre El ºi-l ridicã alãturi de Sine. Aceastã figurã luminoasã
ºi acest braþ puternic, nu se întoarce niciodatã de la acele mâini, care sunt
întinse cãtre El pentru a cere ajutor. Petru se apucã cu încredere umilitã
de braþul Domnului sãu, iar Isus îi reproºã cu blândeþe: “Puþin
credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”
Ucenicul tremurând se þine cu tãrie de mâna Maestrului sãu, pânã ce
amândoi ajung în siguranþã în barcã lângã tovarãºii lor plini de bucurie.
Dar Petru era acum supus ºi tãcut; nu mai avea nici un motiv de a privi de
sus pe tovarãºii sãi, cãci prin înãlþarea sa de sine ºi necredinþa sa era sãºi piardã ºi viaþa. Când îºi întoarse privirea de la Isus, spre a vedea cum
îl admirã ceilalþi, îºi pierdu sprijinul, ºi fu cuprins de teamã ºi de îndoialã.
Tocmai aºa este ºi în viaþa de creºtin, numai o privire statornicã asupra
Mântuitorului ne dã posibilitatea, a pluti înainte pe valurile furtunoase ale
acestei lumi.
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Îndatã ce Isus Îºi ocupã un loc sigur în barcã, ajunserã ºi la mal.
Furtuna încetase, ºi dupã o noapte de groazã, urmã lumina zilei. Ucenicii
ºi ceilalþi care se aflau pe bord aau îngenuncheat la picioarele lui Isus cu
inimile pline de mulþumire ºi zicând: “Cu adevãrat, Tu eºti Fiul lui
Dumnezeu!”
Mulþimea care fusese hrãnitã în ziua precedentã, pãrãsise pe Isus pe
coasta cea pustie, ºi ºtiau cã nici o barcã nu se mai afla acolo, cu care
El sã poatã trece marea. De aceea în dimineaþa urmãtoare venirã iarãºi
la locul unde Îl lãsaserã seara, când îi privea cu ochi compãtimitori
depãrtându-se de El. Vestea despre marea minune a hrãnirii celor cinci
mii de oameni cu cinci pâini, se rãspândise în lung ºi-n lat, ºi în dimineaþa
urmãtoare încã de timpuriu, mulþimea veni în numãr mare pe uscat ºi
pe apã. Dar ei cãutau în zadar dupã Marele Învãþãtor, ºi în cele din
urmã se întoarserã în Capernaum, cãutându-L încã mereu.
Între timp, Maestrul ºi cu ucenicii Sãi îºi gãsiserã singurãtatea, pe
care cu o zi mai înainte o cãutaserã în zadar. Isus simþea necesitatea, de
a da ucenicilor Sãi instrucþiuni deosebite, dar era înconjurat neîncetat
de mulþime aºa cã era peste mãsurã de greu, a-ªi rezerva timpul necesar
pentru izolare. În cursul zilei, El nu avea deloc timp pentru rugãciune,
dar consacra adesea toatã noaptea în comuniune cu Tatãl Sãu ceresc,
mijlocind prin cereri umilite pentru fiii rãtãcitori ai neamului omenesc.
Mâhnit de necredinþa omenirii, ºi purtând asuprã-ªi povara pãcatelor
lumii, Mântuitorul era cel mai “dispreþuit ºi pãrãsit de oameni, om al
durerii ºi obiºnuit cu suferinþa.”
Isus folosi puþinele ore de singurãtate cu ucenicii Sãi pentru
rugãciune ºi o învãþãturã mai amãnunþitã cu privire la Împãrãþia Sa.
Ambiþia lor pãmânteascã le încurcase concepþia cu privire la adevãrata
misiune a lui Hristos. El îi mustrã acum pentru vederile lor sucite, ºi-i
învãþã cã pe El Îl aºtepta ocara în locul mãririi pãmânteºti, ºi crucea
nemiloasã în locul tronului. El le comunicã, cã ºi ei trebuie sã fie gata
a suferi imputã ºi ocarã, atât pentru El cât ºi pentru a deveni pãrtaºi
mântuirii.
Timpul se apropie, când Isus trebuia sã moarã ºi sã lase pe ucenicii
Sãi singuri în aceastã lume tiranã. El ºtia cu câtã înverºunare aveau sã
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fie ei prigoniþi prin urã ºi necredinþã, ºi de aceea dorea sã-i îmbãrbãteze
ºi sã-i întãreascã pentru încercãrile lor. Din acest motiv El Se retrãgea
din mijlocul lor ºi Se ruga pentru ei, cerând de la Tatãl Sãu, ca în timpul
încercãrii grozave, care îi aºtepta, credinþa lor sã nu se clatine, ºi
suferinþele ºi moartea Sa sã nu-i umple în totul cu deznãdejde. O, ce
iubire gingaºã dãdu El pe faþã prin aceasta, cã chiar înainte de moartea
Sa proprie, grija Sa era de a pune pe tovarãºii Sãi la adãpost faþã de
primejdie.
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a o discuþie de mai târziu a lui Isus cu ucenicii Sãi, prin care
ucenicii primirã instrucþiuni preþioase, El fu întrerupt de cei
ce-l cãutau. Când poporul se adunã iarãºi grãmadã în jurul
Sãu, ºi aduceau la El pe bolnavi ºi pe nevoiaºi, El merse în sinagogã.
Pe când învãþa acolo, mulþi dintre cei ce-L lãsaserã de cealaltã margine
a mãrii, veneau în sinagogã ºi erau uimiþi, vãzând pe Isus ºi pe ucenicii
Sãi, întrucât ei ºtiau cã nici o barcã nu mai fusese dincolo, care sã-L fi
trecut dincoace pe þãrm. Ei începurã a se informa, cum ºi când a trecut
El pe þãrmul de dincoace, ºi mare a fost uimirea lor, când ucenicii le
istorisirã evenimentele din noaptea trecutã. Furia furtunii ºi vâslirea
zadarnicã timp de ore întregi contra puterii unui vânt opus, apariþia lui
Hristos pe apã, spaima provocatã prin aceasta, cuvintele Sale liniºtitoare,
aventura lui Petru ºi consecinþele ei, cu alinarea deodatã a furtunii ºi
debarcarea, toate acestea, fuseserã istorisite cu fidelitate mulþimii
cuprinse de uimire, fiind deseori întrerupþi de exclamaþii de mirare.
Atenþia a fost îndreptatã apoi la învãþãturile lui Isus, care erau de un
interes solemn. Mulþi furã miºcaþi adânc, totuºi sufletele câtorva au
fost umplute în mod exclusiv numai de curiozitate despre rapoartele
minunate pe care le auzeau. Îndatã ce predica a fost terminatã, se adunarã
în jurul Mântuitorului, nãdãjduind a auzi la întrebãrile lor un raport
mai amãnunþit despre lucrarea Sa puternicã din noaptea trecutã. Dar
Isus nu satisfãcu curiozitatea lor trândavã. De asemenea ºi fariseii
stãruiau pe lângã El, pentru a le dovedi printr-un semn din cer, cã El
este Fiul lui Dumnezeu. Ei L-au rugat sã le dea o dovadã despre puterea
Sa fãcãtoare de minuni, asemenea aceleia, pe care El o arãtase de
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cealaltã parte a mãrii, ºi insistarã pe lângã El, ca sã repete faptele Sale
minunate în faþa lor.
Isus le declarã cã ei nu-L cautã din motive nobile, ºi nici nu se
strãduiau ca sã placã lui Dumnezeu în viaþa lor zilnicã; din contrã, ei
pretindeau de la El minuni într-un mod nedemn, fie dintr-un spirit de
necredinþã, sau ºi pentru cã nãdãjduiau sã dobândeascã prin aceasta
avantaje pãmânteºti. El i-ai sfãtuit, sã nu lucreze pentru cele trupeºti,
care sunt spre pieire, ci sã doreascã dupã hrana spiritualã, ºi dupã acea
înþelepciune, care duce la viaþã veºnicã. Pe aceasta numai Fiul lui
Dumnezeu o putea da, cãci El avea pecetea Tatãlui. El cãuta sã le
accentueze cu o seriozitate solemnã, cã avantajele pãmânteºti nu au
decât o micã însemnãtate, în comparaþie cu harul ceresc oferit prin Fiul
lui Dumnezeu.
“Ei i-au zis: ‘Ce sã facem ca sã sãvârºim lucrãrile lui Dumnezeu?’
Isus le-a rãspuns: ‘Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: sã
credeþi în Acela, pe care L-a trimis El.’ ‘Ce semn faci Tu, deci’, I-au
zis ei, ‘ca sã vedem ºi sã credem în Tine? Ce lucrezi Tu? Pãrinþii noºtri
au mâncat manã în pustie, dupã cum este scris: ‘Le-a dat sã mãnânce
pâine din cer’.” Ioan 6:28-30.
Hristos Însuºi a fost Cel care a condus pe iudei în timpul cãlãtoriei
lor prin pustie. El îi hrãnise zilnic cu manã din cer; ºi totuºi în orbirea
lor, ei citeau acea minune sãvârºitã pentru pãrinþii lor cu o necredinþã
înclinatã spre criticã. Isus le declarã, cã întocmai dupã cum Dumnezeu
le-a dat acelora manã, spre a-i pãstra în viaþã, tot astfel ºi acum, El a
trimis pe Fiul Sãu, pentru ca ei sã poatã mânca prin El din pâinea vieþii,
ºi sã poatã deveni nemuritori.
“Isus le-a zis: ‘Adevãrat, adevãrat, vã spun, cã Moise nu v-a dat
pâine din cer, ci Tatãl Meu vã dã adevãrata pâine din cer; cãci Pâinea
lui Dumnezeu este aceea care se pogoarã din cer, ºi dã lumii viaþã.
‘Doamne’ I-au zis ei, ‘dã-ne totdeauna aceastã pâine’.” Ioan 6:32-34.
Isus folosi pâinea ca simbol, spre a explica puterea înviorãtoare a
Spiritului Sãu. Pâinea întreþine viaþa corporalã, pe când Spiritul satisface
inima ºi întãreºte puterile spirituale. El zice mai departe: “Eu sunt Pâinea
vieþii. Cine vine la Mine, nu va flãmânzi niciodatã; ºi cine crede în Mine,
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nu va înseta niciodatã. Dar v-am spus cã M-aþi ºi vãzut ºi tot nu credeþi.”
Toþi cei ce se bucurã de o împãrtãºire spiritualã cu Hristos, nu mai
doresc niciodatã dupã altã desfãtare superioarã. Orice nesiguranþã
dispare, iar sufletul obosit gãseºte la Mântuitorul o neîncetatã
reînsufleþire. Setea înfriguratã dupã bogãþie ºi mãrire a dispãrut. El a
devenit în ei un izvor de apã care curge spre viaþã veºnicã.
Isus declarã iudeilor cã ei L-au vãzut pe El ºi lucrãrile Sale ºi tot nau crezut. Isus nu vrea sã spunã, cã ei L-au vãzut cu ochii lor trupeºti,
ci cã priceperea lor a fost convinsã, în timp ce inimile lor mândre ºi
îndãrãtnice refuzau sã-L recunoascã ca Mesia. Mântuitorul sãvârºise
între ei lucruri, pe care nici un om nu le-a fãcut vreodatã mai înainte.
Dovezile vii ale puterii Sale dumnezeieºti, au fost zi dupã zi înaintea
lor; ºi totuºi inimile lor împietrite ºi criticoase pretindeau dupã un alt
semn al Dumnezeirii Sale, înainte de a crede. Chiar dacã li s-ar fi dat
acesta, ei ar fi rãmas tot aºa de necredincioºi ca ºi mai înainte. Dacã,
prin toate câte ei vãzuserã ºi auziserã nu se convinseserã de trimiterea
Sa dumnezeiascã, atunci era zadarnic a le mai arãta ºi alte lucruri
minunate. Demnitatea Fiului cel Sfânt al lui Dumnezeu nu trebuia a se
înjosi, pentru a satisface curiozitatea mulþimii.
De aceea Isus le zice: “Cãci inima acestui popor s-a împietrit; au
ajuns tari de urechi, ºi-au închis ochii, ca nu cumva sã vadã cu ochii, sã
audã cu urechile, sã înþeleagã cu inima, sã se întoarcã la Dumnezeu, ºi
sã-i vindec.” Matei 13:15. Necredinþa va gãsi încã mereu o cauzã de
îndoialã ºi de tãgãduire a celor mai puternice dovezi. Iudeii erau
neîncetat la pândã, de teamã cã dovezile covârºitoare îi vor constrânge
sã renunþe la prejudecãþile ºi necredinþa lor. Deºi priceperea lor era
convinsã, totuºi ei refuzarã sã renunþe la mândria ºi îndreptãþirea lor de
sine ºi sã admitã, cã deºi în înþelepciunea lor, se crezuserã superiori
peste toþi ceilalþi oameni, totuºi aveau nevoie de un Învãþãtor.
Iudeii se adunaserã ca sã serbeze Paºtele. Mâncând din carnea
mieluºelului ei trebuiau sã-ºi aminteascã, cã acesta simboliza pe
Mieluºelul lui Dumnezeu, cum ºi ocrotirea oferitã lor, când au fost
uciºi întâii nãscuþi ai vrãjmaºilor lor din Egipt. Sângele cu care iudeii
trebuiau sã stropeascã uºiorii casei, ºi care era un semn de siguranþã
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pentru ei, reprezenta de asemenea sângele lui Hristos, care avea sã fie
vãrsat pentru pãcatele lumii. Mântuitorul are puterea de a învia dintre
morþi, la sfârºitul zilelor, pe toþi aceia care mãnâncã în credinþã din
trupul Sãu ºi beau din sângele Sãu. Aceastã hranã spiritualã dã
credincioºilor o nãdejde bine întemeiatã în înviere spre viaþã veºnicã
în Împãrãþia lui Dumnezeu.
Aceste adevãruri preþiose au fost explicate de Isus mulþimii
necredincioase zicându-le: “Tot ce-Mi dã Tatãl, va ajunge la Mine; ºi
pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afarã: cãci M-am pogorât din cer
ca sã fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. ªi voia Celuice Ma trimis, este sã nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci sã-l înviez în
ziua de apoi.” Ioan 6:37-40.
Iar despre sacrificarea Sa de mai târziu, El zise urmãtoarele cuvinte:
“ªi pâinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu.” El, care avea intrare
la Tatãl ºi care fusese îmbrãcat de El cu autoritate dumnezeiascã, oferi
mântuirea Sa la toþi acei ce voiau sã-L recunoascã în chipul Sãu omenesc
ca Salvator al lor.
Dar iudeii erau nemulþumiþi de susþinerea lui Isus, cã El este pâinea
vieþii, care S-a coborât din cer, ºi ziceau: “Oare nu este acesta Isus, fiul
lui Iosif, pe al cãrui tatã ºi mamã îi cunoaºtem?” Ei þineau cu atâta tãrie
la bigoþia ºi mândria lor, încât li se pãrea cu neputinþã, a crede celor ce
vedeau cu ochii, ºi care erau limpezi ca lumina soarelui. Gelozia lor a
fost trezitã, pentru cã acest om din neam de jos era în stare, a sãvârºi
minuni, pe care ei nu ºi le puteau explica, ºi sã le vesteascã adevãruri,
ce nu puteau fi contrazise. De aceea ei cãutarã sã aþâþe prejudecãþi ºi
necredinþã în popor, indicând în batjocurã la originea de jos a lui Isus,
ºi la naºterea Sa misterioasã, dând a înþelege cã obârºia Lui ar fi nesigurã.
Ei vorbeau despre El cu dispreþ, ca despre un lucrãtor galilean, care se
trãgea dintr-o familie sãracã ºi de jos. Ei susþineau cã, pretenþiile înalte
ale acestui teslar needucat, ar trebui respinse imediat.
Dar Isus auzi murmurele lor ºi îi mustrã. Cu un ton ºi mai sonor, El
le lãmuri iarãºi împãrtãºirea Sa cu Tatãl ºi necesitatea unei luminãri a
inimii prin Spiritul lui Dumnezeu, înainte ca ea sã poatã simþi nevoia unui
Mântuitor. “Nimeni nu poate veni la Mine, dacã nu-l atrage Tatãl, care
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M-a trimis; ºi Eu îi voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris: ‘Toþi
vor fi învãþaþi de Dumnezeu’. Aºa cã oricine a ascultat pe Tatãl, ºi a
primit învãþãtura Lui, vine la Mine.” Ioan 6:45. Prin aceasta El le atrage
atenþia asupra profeþiei lui Isaia: “Toþi fii Tãi vor fi ucenici ai Domnului,
ºi mare va fi propãºirea fiilor tãi.” Isaia 54:13.
Ceea ce Isus le vestea nu era o învãþãturã nouã, ci era împlinirea
profeþiilor, pe care preoþii ºi bãtrânii, care erau tâlcuitori ai cuvântului,
ar fi trebuit sã le înþeleagã în mod lãmurit. Declarând cã nimeni nu
venea la El dacã nu era atras de Tatãl, Mântuitorul dorea ca ei sã
înþeleagã cã Dumnezeu n-avea sã vinã personal pentru a-i învãþa cu
privire la calea vieþii. Omenirea n-ar putea sã suporte vederea slavei
Sale nici mãcar pentru un moment; numai prin Fiul puteau ei veni el
El. Vãzând ºi auzind pe Fiul, ei vedeau ºi auzeau pe Tatãl. El este
Mijlocitorul dintre Dumnezeu ºi fiii Sãi neascultãtori. Iudeii credeau
cã pot pretinde pe Dumnezeu ca Învãþãtor al lor, dar Isus declarã cã o
astfel de încumetare este deºartã, cãci, zice El: “oricine a ascultat pe
Tatãl, ºi a primit învãþãtura Lui, vine la Mine”.
Isus cãutã tot aºa de puþin a le da rãspuns cu privire la întrebarea
despre naºterea Sa, ca ºi la întrebarea despre trecerea Sa peste mare. El
nu voia sã Se laude nici pe Sine, nici minunea sãvârºitã. Prejudecãþile
fariseilor erau mai adânci decât pãreau a indica întrebãrile lor, cãci
prinseserã rãdãcini în marea îndãrãtnicie a inimilor lor pãcãtoase. Ele
nu proveneau nicidecum ca urmare a învãþãturilor ºi a activitãþii Sale,
ci au fost numai date pe faþã prin acestea, pentru cã învãþãtura Sa curatã
ºi înãlþãtoare nu era îndeacord cu inimile lor egoiste. El le zice:
“Adevãrat, adevãrat, vã spun, cã cine crede în Mine, are viaþa veºnicã.
Eu sunt Pâinea vieþii.” Ioan 6:47-48. În privinþa învierii din morþi existau
pãreri contradictorii ºi multã nesiguranþã; afarã de neînþelegerea dintre
saduchei ºi farisei, iudeii se aflau în mare întuneric cu privire la viaþa
viitoare ºi la învierea corpului. Isus îi compãtimea pentru starea lor
întunecoasã i-a sfãtuit ca sã-L primeascã pe El, care este singura lor
speranþã ºi Marele Izvor de viaþã, ba chiar “pâinea vieþii”.
Ei L-au fãcut atent la mana, pe care o mâncaserã pãrinþii lor în pustie,
ca ºi când dãruirea unei hrane ar fi fost o mai mare minune, decât aceea,
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pe care o sãvârºea Hristos; dar acum El le declarã, cã hrana trecãtoare,
pe care ei au primit-o în acel timp din cer, nu fusese decât un dar sãrãcãcios
în comparaþie cu trimiterea vieþii veºnice, pe care El le-o oferea acum.
Hrana de care ei se împãrtãºiserã atunci le da putere corporalã, dar nu-i
putea ocroti faþã de moarte, ºi cu atât mai puþin a le asigura viaþa veºnicã.
Pâinea pe care Fiul lui Dumnezeu o oferea omului, nimicea moartea,
dând în cele din urmã corpului viaþã nemuritoare. El zice: “Pãrinþii voºtri
au mâncat manã în pustie, ºi au murit. Pâinea, care se pogoarã din cer,
este de aºa fel, ca cineva sã mãnânce din ea, ºi sã nu moarã. Eu sunt
pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Dacã mãnâncã cineva din pâinea
aceasta, va trãi în veac; ºi pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe
care îl voi da pentru viaþa lumii.” Ioan 6:49-51.
Domnul nostru indicã prin aceasta înainte la moartea ce-L aºtepta
în curând, unica ispãºire adevãratã pentru pãcatele oamenilor. Iudeii
voiau ca tocmai sãrbãtoarea Paºtelui sã fie serbatã cu cea mai mare
pompã. Mielul, care se mânca cu aceastã ocazie, era un simbol al
corpului lui Hristos; ºi acum în mijlocul lor sta chiar persoana însãºi,
care era preînchipuitã prin aceasta, ºi li se oferea ca Salvator al lor, al
Cãrui sânge avea sã-i elibereze de mânia unui Dumnezeu care urãºte
pãcatul ºi totuºi ei lepãdarã harul oferit.
Minunea pe care Hristos o sãvârºise prin ospãtarea mulþimii, îi dãdu
un tablou potrivit pentru ilustrarea lucrãrii Sale de pe pãmânt. El
lãmureºte cã întocmai dupã cum pâinea pãmânteascã dã sãnãtate ºi
tãrie corpului, tot astfel ºi credinþa în Hristos ºi ascultarea faþã de
învãþãtura Sa, dã sufletului tãrie spiritualã ºi viaþã veºnicã. Dar între
iudeii care urmãreau sã tâlcuiascã în rãu cuvintele Sale, se încinse o
ceartã violentã de cuvinte ºi întrebau: “Cum poate omul acesta sã ne
dea trupul Lui sã-l mâncãm?” Ei se prefãceau a înþelege cuvintele Sale
în mod literal, ca ºi Nicodim când întrebã: “Cum se poate naºte un om
bãtrân?” Ei înþelegeau sensul cuvintelor lui Isus, dar nu erau voioºi al recunoaºte. Ei priveau aceasta ca o ocazie binevenitã de a aþâþa poporul
contra Lui, tâlcuind cuvintele Sale adresate lor în lumina cea mai
defavorabilã. “Isus le-a zis: “Adevãrat, adevãrat, vã spun, cã, dacã nu
mâncaþi trupul Fiului omului, ºi dacã nu beþi sângele Lui, n-aveþi viaþã
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în voi înºivã. Cine mãnâncã trupul Meu, ºi bea sângele Meu, are viaþã
veºnicã; ºi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Cãci trupul Meu este cu
adevãrat o hranã, ºi sângele Meu este cu adevãrat o bãuturã. Cine
mãnâncã trupul Meu, ºi bea sângele Meu, rãmâne în Mine, ºi eu rãmân
în El. Dupã cum Tatãl, care este viu, M-a trimis pe Mine, ºi Eu trãiesc
prin Tatãl, tot aºa, cine Mã mãnâncã pe Mine, va trãi ºi el prin Mine.
Astfel este pâinea, care s-a pogorât din cer, nu ca mana, pe care au
mâncat-o pãrinþii voºtri, ºi totuºi au murit: cine mãnâncã pâinea aceasta,
va trãi în veac.” Ioan 6:54-58.
Iudeii pãreau a se îngrozi de aceastã învãþãturã a lui Hristos. Legea
lor le interzicea cu asprime a mânca sânge, ºi de aceea ei dau cuvintelor
Sale o tâlcuire defãimãtoare de Dumnezeu, ºi ce certau unii cu alþii
asupra sensului lor. Isus dãdu ucenicilor Sãi ºi poporului instrucþiuni,
pe care ei nu le puteau pricepe atunci pe deplin, din cauza întunericului
lor spiritual. Foarte multe lucruri, pe care urmaºii Sãi nu le puteau
înþelege pe deplin, când El le învãþã, au fost lãmurite prin evenimentele
urmãtoare. Cuvintele Sale erau un sprijin pentru inimile lor, când El nu
mai era printre ei.
Chiar ucenicii murmurau despre ultimele cuvinte ale lui Isus. Ei
ziceau: “Vorbirea aceasta este prea de tot; cine o poate suferi?”
Mântuitorul auzi plângerea lor ºi le rãspunse: “Vorbirea aceasta este
pentru voi o pricinã de poticnire? Dar dacã aþi vedea pe Fiul omului
suindu-Se unde era mai înainte?… Duhul este acela care dã viaþã, carnea
nu foloseºte la nimic; cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt duh ºi
viaþã.” Ioan 6:61-63. În felul acesta, El îi instruia, cã nu corpul Sãu
omenesc este, care dã viaþa veºnicã, ci credinþa în cuvintele Sale ºi în
roadele jertfei Sale pe care El avea s-o aducã pentru lume. Învãþãtura ºi
exemplul Sãu, viaþa ºi moartea Sa erau hrana cereascã, care avea sã le
dea viaþã ºi putere spiritualã. El îi mustra pentru murmurele lor, când le
declarã cã S-a coborât din cer. Dacã ei nu erau în stare, sã primeascã
aceste adevãruri, cum avea sã fie, când El avea sã Se suie în faþa ochilor
lor la cer, de unde venise?
Isus ºtia, cã mulþi Îl urmau numai pentru a trage de la El foloase
pãmânteºti. Ei se aºteptau cã El va face minuni în folosul lor, ºi mai
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presus de toate, ei nãdãjduiau, cã El îi va elibera de sub jugul roman. El
ºtia chiar foarte bine cã lângã El se afla unul, care avea sã-L trãdeze.
Mai departe, El le spuse, cã între ei se aflau unii, care nu cred. “Tocmai
de aceea v-am spus cã nimeni nu poate sã vinã la Mine, dacã nu i-a fost
dat de Tatãl Meu.”
El cãutã sã-i facã sã înþeleagã, cã inimile lor trebuie sã se deschidã
la Spiritul lui Dumnezeu, înainte ca ei sã poatã fi atraºi la credinþã. Ei
trebuie sã fie doritori, a vedea rãtãcirile lor date pe faþã, spre a ocoli
rãul ºi a duce o viaþã sfântã. Necredinþa care domnea printre preoþi ºi
mai mari, fãcu ca poporul sã devinã ºovãitor ºi îndoielnic. Isus le dãdu
destule dovezi despre dumnezeirea Sa; dar sufletele lor necredincioase
cãutau neîncetat sã tãgãduiascã faptele Sale minunate. Ei deduserã cã
ucenicii Sãi trebuie sã fi fost stãpâniþi de o închipuire amãgitoare, când
L-au vãzut umblând pe apã.
În orice caz ei trebuiau sã recunoascã, cã El sãvârºise multe vindecãri
minunate, ºi cã o mare mulþime de oameni fusese sãturatã cu cinci
pâini ºi doi peºtiºori; inimile lor nemulþumite întrebau însã, cã dacã El
a putut sãvârºi aceastã minune, atunci de ce nu dã poporului întreg
sãnãtate, putere ºi bogãþie, ºi de ce nu-i elibereazã de apãsãtorii lor ºi
nu-i ridicã la mãrire ºi putere? Dacã ar face aceasta, atunci ei ar crede
în El ºi ar preamãri numele Sãu. În felul acesta se lãsarã stãpâniþi de
necredinþã ºi nemulþumire. În sentimentul lor firesc, ei refuzau a da o
tâlcuire dreaptã cuvintelor Sale: “Eu sunt Pâinea vieþii … care se
pogoarã din cer”. Învãþãtura Sa era prea curatã ºi prea înaltã, pentru a
atrage inimile lor fireºti.
Aceastã cuvântare a lui Isus rãci entuziasmul poporului. Dacã fiind
ucenici ai Sãi, trebuiau sã ducã o viaþã dreaptã, sã se tãgãduiascã pe ei
înºiºi, ºi sã sufere umiliri, atunci nu mai aveau dorinþa sã se uneascã
sub stindardul Sãu. Vai þie Israele! Ei n-au cunoscut timpul cercetãrii
lor! Au lepãdat pe Salvatorul lor pentru cã dorinþa lor era dupã un
cuceritor, care sã le dea putere lumeascã. Ei doreau dupã hranã
trecãtoare, iar nu dupã acea care ducea la viaþã veºnicã. În ambiþia lor,
ei doreau dupã bogãþii vremelnice ºi dupã onoruri lumeºti, ºi nu gãseau
nici o plãcere în cuvintele lui Hristos, care pretindeau o curãþie personalã
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ºi o deplinã schimbare a inimii.
Multe din cuvintele ºi faptele lui Hristos par pline de mister pentru
priceperea omeneascã; dar Mântuitorul era conºtient ºi lãmurit în toate
intenþiile Sale. Întreg planul Sãu de mântuire stãtea în faþa lui cu toate
amãnuntele sale, ºi fiecare din faptele Sale þintea sã exercite o influenþã
deosebitã. Hristos cunoºtea în totul istoria lumii, de la creaþiune ºi pânã
la sfârºitul timpului. Dacã mintea omeneascã ar fi fost în stare sã
înþeleagã în totul felul Sãu de procedare, atunci orice act din viaþa Sa
pãmânteascã ar fi fost recunoscut în importanþa ºi desãvârºirea sa, ºi ca
fiind în armonie cu misiunea Sa dumnezeiascã.
Nemulþumirea urmaºilor Sãi întristã inima Mântuitorului. Mustrând
pe faþã necredinþa lor în faþa mulþimii, indispoziþia lor crescu ºi mai
mult, ºi mulþi dintre ei Îl pãrãsirã, ºi nu mai umblau cu El. El privi cu o
gingãºie compãtimitoare dupã aceºti rãtãcitori. Ei erau nemulþumiþi
foarte tare, ºi vrând sã jigneascã pe Isus ºi sã satisfacã ura fariseilor în
acelaºi timp, Îi întoarserã spatele ºi Îl pãrãsirã cu dispreþ. Prin aceasta
ei comiseserã greºeala fatalã, de a lepãda sfatul dat lor de Dumnezeu.
Asemenea experienþe fãceau ca Mântuitorul sã fie omul durerilor,
obiºnuit cu suferinþele. Conºtiinþa, cã bunãtatea ºi compãtimirea Sa nu
erau preþuite, cã iubirea Sa nu gãsea ecou în inimile lor, ºi cã milostivirea
Sa era nesocotitã ºi mântuirea Sa lepãdatã, umplea sufletul Sãu
dumnezeiesc de o durere nespusã. Dacã aceºti ucenici lipsiþi de
recunoºtinþã ºi-ar fi putut da seama cum priveºte Dumnezeu tratamentul
scumpului Sãu Fiu, atunci le-ar fi venit greu a-L pãrãsi cu atâta mândrie
ºi ambiþie. Ei preferarã întunericul în locul luminii, pentru cã ei erau
prea orgolioºi ºi stãpâniþi de prea multã îndreptãþire de sine, spre a
putea suporta o mustrare bine-meritatã, ºi prea lumeºti de a alege o
viaþã de umilinþã, pentru a-ºi asigura mântuirea. Cu toate faptele Sale
minunate, pe care ei le aveau înaintea ochilor lor, ei se întorc de la
Acela, care prin excelenþa învãþãturilor Sale ºi prin milostivirea ºi
bunãvoinþa Sa, adunase în jurul Sãu mii de oameni, ºi care procurase
alinare omenirii suferinde, aºa încât locuitorii multor oraºe ºi sate întregi
fuseserã eliberaþi de slãbiciunile lor, ºi nu mai aveau trebuinþã de ajutorul
unui doctor.
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Dacã privim mãrinimia lui Hristos faþã de cei sãraci ºi suferinzi,
rãbdarea Sa faþã de cei aspri ºi neºtiutori, tãgãduirea ºi jertfirea Sa de
Sine, vom fi rãpiþi de admiraþie ºi de respect faþã de El. O ce dãruire a
harului a dat Dumnezeu omului înstrãinat de El prin pãcat ºi neascultare!
Inimile pot fi miºcate ºi lacrimi pot fi vãrsate, la contemplarea unei
astfel de iubiri nespuse! Hristos se coborî în omenire, ca sã poatã câºtiga
pe omul pierdut în adâncurile mizeriei ºi înjosirii, spre a-l ridica la o
viaþã mai nobilã ºi a-i da puterea moralã, de a rezista ispitirilor lui
Satan, ºi de a birui în numele Sãu asupra pãcatului. Tristã a fost
rãsplãtirea, care I se dãdu pentru minunata Sa coborâre.
Cuvintele lui Isus au fost dispreþuite, pentru declaraþia Sa, cã
mustrãrile ºi ceremoniile exterioare nu au nici o valoare; lucrarea trebuie
sã pãtrundã în inimã ºi sã aducã roade vrednice de pocãinþã. Cuvintele,
pe care El le adresã ucenicilor Sãi, sunt rostite ºi cãtre urmaºii lui Hristos
din zilele noastre. O inimã sincerã ºi o viaþã curatã sunt necesare ºi în
timpul de faþã. ªi cu toate acestea, câþi nesocotesc avertismentul lui
Dumnezeu, care li se adreseazã prin servii Sãi, ºi adevãrurile serioase
ºi practice, care vorbesc inimilor lor, cã umblarea lor nu e în armonie
cu voinþa lui Dumnezeu, pentru cã deºi recunosc necesitatea unei
schimbãri radicale a inimii totuºi nu sunt voioºi, a primi lucrarea
tãgãduirii de sine, ºi de aceea se poticnesc, când sunt fãcuþi atenþi asupra
pãcatelor lor. Ei se îndepãrteazã simþindu-se insultaþi, întocmai dupã
cum acei ucenici pãrãsirã pe Isus murmurând: “Vorbirea aceasta este
prea de tot: cine poate s-o sufere?”
Toþi cei ce se numesc pe ei înºiºi evlavioºi, ºi totuºi nu respectã
avertismentele Domnului, ºi nu îºi aduc umblarea vieþii lor în armonie
cu sfânta Sa voinþã, se încãtuºeazã din ce în ce tot mai tare cu lanþurile
întunericului. Foarte mulþi dintre cei din zilele noastre, care pretind a
crede adevãrul lui Hristos, nu suportã proba mai bine ca acei, ce s-au
întors atunci de la El. Mulþi dintre cei ce mãrturisesc cu buzele credinþa
lor sunt totuºi atât de depãrtaþi de Hristos prin inimile lor
necredincioase, încât nesocotesc cuvintele ºi faptele lui Dumnezeu,
aºa dupã cum ele se dau pe faþã prin servii Sãi. Dacã revelaþia
dumnezeiascã nu este în armonie cu vederile lor, ei se cred îndreptãþiþi
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sã se întoarcã de la aceasta. Când vocea lui Dumnezeu mustrã pãcatele
lor, ei se simt insultaþi. Lauda ºi linguºirea ar fi plãcutã urechilor lor,
dar adevãrul nu le place; ºi nu-l pot asculta. Când însã mulþimea urmeazã
ºi e sãturatã ºi scot strigãte de bucurie, atunci se aud ºi glasurile lor
dând laudã Domnului cu voce tare; totuºi când Spiritul cercetãtor al lui
le descopere pãcatele ºi îi someazã sã renunþe la ele, atunci ei se întorc
de la adevãr, ºi de aici înainte nu mai urmeazã pe Isus.
Dumnezeu nu vrea sã fie tras la rãspundere pentru cãile ºi faptele
Sale. Serveºte la preamãrirea Sa, de a-ªi ascunde în prezent intenþiile
Sale; cu timpul însã ele vor fi descoperite în toatã plinãtatea lor. Dar
marea Sa iubire, care este temelia purtãrii Sale cu copiii Sãi, nu ne-a
ascuns-o. Ceva mai mult, El a descoperit aceasta prin darea Fiului Sãu,
cum ºi prin marea Sa purtare de grijã, prin care El Se dã pe faþã. Acela
care petrece lângã Isus, poate pricepe mult despre taina evlaviei, ºi va
înþelege iubirea Aceluia, care dã mustrarea meritatã. Omenirea
înstrãinatã de Dumnezeu, nu poate sã se împace cu El iarãºi, decât
dacã s-ar împãrtãºi în mod spiritual de corpul ºi sângele scumpului Sãu
Fiu.
Mântuitorul n-a încercat, sã reþinã pe ucenicii nemulþumiþi, când
aceºtia voiau sã-L pãrãseascã; El zise numai cu un glas întristat,
adresându-Se celor doisprezece: “Voi nu vreþi sã vã duceþi? ‘Doamne’,
I-a rãspuns Simon Petru, ‘la cine sã ne ducem? Tu ai cuvintele vieþii
veºnice. ªi noi am crezut ºi am ajuns la cunoºtinþa cã Tu eºti Hristosul,
Sfântul lui Dumnezeu.” Ioan 6:67-69. Cât de pline de însemnãtate sunt
cuvintele: “Unde sã ne ducem?” Învãþãtorii lui Israel erau sclavii unui
serviciu divin formalist. Fariseii ºi saducheii erau într-o continuã ceartã
cu privire la învãþãtura despre înviere ºi alte puncte, în care se deosebeau
între ei. De aceea pãrãsirea lui Isus era deopotrivã cu o întovãrãºire cu
apãrãtorii entuziaºti ai datinilor ºi ceremoniilor ºi cu acei bãrbaþi
ambiþioºi, care cãutau propria lor onoare. Ucenicii s-au împãrtãºit de
mai multã pace ºi bucurie de când se uniserã cu Hristos, de cum au
avut în viaþa lor vreodatã mai înainte. Ei priveau cu groazã înapoi la
umblarea lor nepãsãtoare ºi nelegiuitã. Cum puteau ei, ai cãror ochii se
deschiseserã, care cunoºteau rãutatea ºi bigoþia preoþilor, sã se întoarcã
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iarãºi înapoi la acei, care dispreþuiserã ºi urmãriserã pe Amicul
pãcãtoºilor? Credinþa lor în viitorul Mesia îi þinuse statornici mult timp
ºi acum, când El venise, nu puteau sã plece de lângã El, spre a se uni cu
acei, care urmãreau viaþa Sa, ºi care îi prigoniserã chiar pe ei, pentru cã
ascultaserã de El.
“Unde sã ne ducem?” Fireºte cã nu puteau sã plece de la învãþãtura
lui Hristos, de la îndrumãrile iubirii ºi bunãvoinþei ºi sã se întoarcã
cãtre întunericul necredinþei ºi al nelegiuirii lumii. În timp ce mulþi
dintre cei care fuseserã martori ai faptelor Sale minunate, ºi care
vãzuserã, cum El vindecã pe bolnavi ºi mângâie pe cei nenorociþi,
înflãcãrându-i în acelaºi timp prin prezenþa maiestãþii Sale cereºti, se
întorceau de la Salvatorul lor, Petru dãdu mãrturie despre credinþa
ucenicilor prin cuvintele: “Tu eºti Hristosul”. Ei nu voirã sã tãgãduiascã
niciodatã, cã El, Salvatorul lumii, este Fiul lui Dumnezeu. Chiar la
gândul de a pierde aceastã ancorã a sufletelor lor, inimile lor se umpleau
de fiori. A rãmâne iarãºi fãrã Salvator, expuºi la fricã ºi la superstiþie,
înseamnã a fi fãcuþi iarãºi minge de joc a valurilor mãrii furioase.
Unii pun poate la îndoialã înþelepciunea lui Isus, de a aduce în
discuþie o chestiune, care putea fi uºor greºit înþeleasã, cum era aceasta,
care a fãcut pe mulþi sã-L pãrãseascã. Dar El urmãrea cu aceasta o
intenþie bunã. El vedea cã un timp greu de încercare aºtepta pe ucenicii
Sãi, prin trãdarea ºi chinurile Sale din grãdina Ghetsimani ºi prin
rãstignirea Sa. El ºtia foarte bine care dintre urmaºii Sãi erau
necredincioºi ºi care aveau o credinþã slabã. Dacã aceºtia nu ar fi fost
puºi la probã, atunci Isus ar fi avut printre urmaºii Sãi mulþi oameni, cu
un caracter slab ºi nehotãrât. Când marea încercare veni, ºi Domnul lor
fu trãdat ºi osândit în sala de judecatã; când suferi înjosirea Sa, El pe
care mulþimea Îl salutase mai înainte ca Rege al lor, Îl dispreþuiau ºi
batjocoreau acum, când gloata tiranã ºi batjocoritoare striga:
“Rãstigneºte-L, rãstigneºte-L!” - atunci aceºti îndoielnici ar fi pierdut
orice credinþã, cuprinºi fiind de fricã ºi de descurajare.
Apostazia acestor pretinºi urmaºi ai lui Hristos într-un timp ca acesta
ar fi fost mai mult, decât ar fi putut suporta cei doisprezece în timpul
marii lor întristãri ºi a distrugerii grozave a celor mai scumpe speranþe
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ale lor. Exemplul acelora care s-au întors de la El, ar fi putut atrage
dupã sine ºi pe ceilalþi, în acea orã de spaimã. Isus aduse aceastã orã de
decidere într-un timp, când El era încã de faþã, spre a mângâia pe aleºii
Sãi ºi a-i întãri, ºi a-i pregãti pentru ceea ce avea sã urmeze. Când
gloata batjocoritoare dispreþuia pe Acela care, era osândit la cruce,
ucenicii nu-ºi pierdurã cumpãtul din cauza ocãrii care se aducea
Maestrului lor, cãci ei vãzuserã încã mai înainte nestatornicia acelora,
care Îl urmaserã odatã. Când cei, care pretinseserã a iubi pe Maestrul
lor, se întoarserã de la El în ora primejdiei, atunci ucenicii îºi amintirã,
cã aceasta se mai petrecuse ºi mai înainte din motive neînsemnate. Ei
îºi adunaserã înºiºi experienþe în privinþa simpatiei nestatornice a lumii,
ºi nu-ºi mai întemeiau credinþa lor pe pãrerile altora. Isus pregãti astfel
sufletele puþinilor Sãi credincioºi pentru marele Sãu timp de cercare al
trãdãrii ºi al morþii Sale.
Petru avea o încredere absolutã în Isus. Încã de la început El crezuse,
cã acesta este Mesia. El vãzuse ºi auzise, cum Ioan, antemergãtorul lui
Isus, Îl anunþase ca Mieluºel al lui Dumnezeu care ridicã pãcatele lumii.
El stãtuse în strânsã legãturã cu Isus, fusese martor ocular al minunilor
Sale, ascultase la învãþãturile Sale, ºi câºtigase deplina convingere, cã
El era într-adevãr Fiul lui Dumnezeu. Mulþi dintre cei care se
convinseserã prin învãþãturile lui Ioan, ºi primiserã pe Hristos, începurã
acum a hrãni îndoialã cu privire la misiunea lui Ioan, când acesta a fost
prins ºi omorât. Ei se îndoiau de asemenea, dacã Isus este într-adevãr
Mesia Cel atât de mult aºteptat.
Credinþa lui Petru totuºi nu se clãtinã niciodatã; cu un devotament
nestrãmutat, urmã el Maestrului Sãu. Când acei ucenici, care aºteptaserã
cu dor, ca Isus sã-ªi manifeste marea Sa putere ºi sã ocupe tronul lui
David, Îl pãrãsirã, vãzând cã El nu are astfel de intenþii, Petru ºi tovarãºii
Sãi rãmãseserã nestrãmutaþi în devotamentul lor. Nestatornicia acelora,
care ieri preamãreau ºi astãzi osândeau, nu avea nici o influenþã asupra
adevãraþilor urmaºi ai Mântuitorului. Petru declarã: “Tu eºti Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu”. El nu aºteptã, pânã ce onorurile împãrãteºti sã
încoroneze pe Domnul sãu, ci Îl primi în înjosirea Sa. În mãrturisirea Sa
pentru Hristos, Petru exprimã în acelaºi timp ºi credinþa ucenicilor. Cu
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toate acestea Isus ºtia, cã nici urmaºii Sãi credincioºi ºi nici vreun iudeu
oarecare nu va putea uni închipuirea, pe care ei ºi-o fãceau despre
Mesia, cu înjosirea, suferinþele ºi moartea Sa. Câtã milostivire arãtã
deci Salvatorul nostru, care fiind conºtient de soarta, care Îl aºtepta,
potrivea cu atâta gingãºie calea pentru ucenicii Sãi ºi îi pregãtea pentru
încercarea cea mai grea ºi cea mai de pe urmã!
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sus pãrãsi acum teatrul activitãþii Sale de pânã aici ºi plecã în
partea Tirului ºi a Sidonului. Aici El întâlni o femeie
cananeancã, care Îl rugã sã vindece pe fiica ei, care era chinuitã
rãu de cãtre diavolul. Femeia ºtia foarte bine, cã iudeii nu au de a face
nimic cu cananenii, ºi cã ei evitau chiar de a vorbi cu aceºtia; dar auzind
despre minunile milostivirii, pe care Hristos le sãvârºise, se hotãrî sã-I
cearã ajutor pentru fiica ei care era chinuitã grozav. Sãrmana femeie
recunoscu, cã singura ei speranþã era în Isus, ºi ea avea o încredere
desãvârºitã în puterea Sa, cã va face ceea ce cerea de la El.
Totuºi, insistenþa din partea unei reprezentante a unui popor
dispreþuit a fost tratatã de Isus în acelaºi fel, cum ar fi fãcut iudeii;
aceasta a fãcut-o El nu numai pentru a pune la încercare credinþa ºi
sinceritatea femeii, ci ºi pentru a da ucenicilor o învãþãturã despre
adevãrata milostivire, aºa încât în viitor, când Isus avea sã-i pãrãseascã
ºi când ei nu puteau sã mai cearã sfat de la El personal, sã ºtie cum sã
se poarte în asemenea împrejurãri. Isus intenþiona sã-i facã atenþi asupra
deosebirii dintre modul rece ºi fãrã inimã, în care iudeii ar fi tratat un
asemenea caz ºi între iubirea miloasã pe care El o cerea de la ei în
aceleaºi împrejurãri, ºi pe care El o dãdu dupã aceea pe faþã prin
împlinirea dorinþei ei de a-i vindeca fiica.
Deºi în aparenþã, Isus nu da atenþie la strigãtul ºi cererea ei, totuºi
ea nu se supãrã, ci se þinu de El, având încrederea fermã, cã îi va ajuta
în nevoia ei. Isus a mers mai departe ºi S-a fãcut cã nu o aude, dar ea Îl
urmã totuºi repetând cu strigãt cererile ei. Ucenicii se supãrarã pentru
insistenþa ei ºi rugarã pe Isus sã-i dea drumul. Ei nu au fost înduioºaþi
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de nevoia ei. Vãzând însã, cã Maestrul lor trateazã femeia cu
indiferenþã, deduserã de aici, cã El ar apãra prejudecãþile Iudeilor
faþã de cananiþi. Dar femeia aducea necazul ei înaintea unui Salvator
milos, ºi la intervenþia ucenicilor de a-i da drumul, Isus rãspunse:
“Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” Deºi
acest rãspuns era în armonie cu prejudecãþile iudeilor, totuºi el
conþinea în sine ºi un reproº contra ucenicilor, pe care ei l-au înþeles
mai bine mai târziu; prin aceasta lor li se aducea aminte marele adevãr
ce fusese vestit atât de des, cã El veni în lume sã mântuiascã pe toþi
cei ce voiau sã-L primeascã. Oricine cãuta pe Mântuitorul ºi era gata
sã creadã în El, când El avea sã se arate, fãcea parte dintre oile pierdute,
pe care El venise sã le adune în staulul Sãu.
Femeia se simþi îmbãrbãtatã, pentru cã Isus dãdu cel puþin atenþie
cazului ei, într-atâta, cã fãcu acea observaþie asupra lui, deºi cuvintele
Sale nu trezirã nici o speranþã hotãrâtã, ºi ea deveni ºi mai stãruitoare
în cererea ei, cãzând la picioarele lui Isus ºi strigând: “Ai milã de
mine, Doamne, Fiul lui David! Fiicã-mea este muncitã rãu de un drac.”
În aparenþã Isus o refuza încã mereu, în deacord cu prejudecãþile fãrã
inimã a Iudeilor ºi rãspunse: “Nu este bine sã iei pâinea copiilor, ºi so arunci la cãþei!” Aceastã declaraþie era deopotrivã cu susþinerea, cã
n-ar fi drept, ca binecuvântãrile, care fuseserã date de Dumnezeu
pentru poporul privilegiat, sã fie risipite asupra celor strãini. Acest
rãspuns, fireºte ar fi descurajat de tot pe orice om mai puþin serios în
cererea sa dupã ajutor. Dupã un astfel de refuz, mulþi ar fi renunþat la
orice altã sforþare mai departe, ºi s-ar fi îndepãrtat, umiliþi ºi ruºinaþi
adânc; dar aceastã femeie sãrmanã rãspunse cu multã supunere: “‘Da,
Doamne’, a zis ea, ‘dar ºi cãþeii mãnâncã fãrâmiturile care cad de la
masa stãpânilor lor.’”
Din abundenþa cu care familia legitimã se saturã, cad fãrâmituri
pe pãmânt ºi sunt mâncate de cânii, care aºteaptã sub masã dupã ele.
Ea recunoscu, cã ea ocupã o poziþie asemãnãtoare, cu aceea a
animalelor fãrã pricepere, care primesc mulþumitoare, tot ceea ce vine
din mâna stãpânului lor. În timp ce Isus bucura pe poporul lui Dumnezeu
cu daruri bogate ºi peste mãsurã, nu avea s-o fericeascã El ºi pe ea
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cu una din multele Sale binecuvântãri, pe care El le dã altora cu atâta
dãrnicie? Deºi ea admise, cã nu are nici un drept asupra harului Sãu,
ea implorã totuºi câteva fãrâmituri din surplusul Sãu. O astfel de
credinþã ºi o astfel de stãruinþã era fãrã pereche. Puþini erau în poporul
privilegiat de Dumnezeu, care sã aibã o preþuire atât de înaltã despre
bunãvoinþa ºi puterea Salvatorului.
Isus tocmai pãrãsise câmpul activitãþii Sale de pânã acum, pentru
cã fariseii ºi cãrturarii cãutau sã-I curme viaþa; dar aici El întâlneºte o
persoanã dintr-un popor nenorocit ºi dispreþuit, care nu fusese luminatã
de lumina cuvântului dumnezeiesc ºi totuºi ea se predã imediat
influenþei dumnezeieºti a lui Hristos, ºi are o încredere neþãrmuritã
în capacitãþile Sale, de a-i dãrui favoarea cerutã. În ea nu domneºte
nici o prejudecatã naþionalã sau religioasã, care sã influenþeze felul
ei de procedare, ºi recunoaºte fãrã condiþii pe Isus ca Salvator al ei,
care este în stare, sã facã pentru ea tot ceea ce îi cerea. Mântuitorul
era satisfãcut. El a pus la încercare credinþa ei ºi i-a împlinit în cele
din urmã dorinþa, terminându-ºi în acelaºi timp ºi învãþãtura cãtre
ucenicii Sãi. Întorcându-se cãtre ea cu o privire plinã de milã ºi de
iubire, zice: “O, femeie, mare este credinþa Ta; facã-þi-se cum voieºti.”
Din acel ceas fiica ei se fãcu sãnãtoasã, ºi spiritul cel rãu nu o mai
chinui. Femeia plecã, mãrturisind pe Salvatorul ei, ºi plinã de fericire
pentru împlinirea dorinþei ei.
Aceasta a fost singura minune pe care Isus o sãvârºi în aceastã
cãlãtorie. Pentru sãvârºirea acestei fapte venise El pe coasta dintre
Tir ºi Sidon. El dorea sã ajute femeii, ºi în acelaºi timp sã dea un
exemplu în lucrarea de milostivire faþã de un membru al unui popor
dispreþuit, spre binele ucenicilor Sãi, pentru timpul, când El nu mai
putea petrece mult timp între ei. El voia sã-i scoatã din exclusivismul
lor iudaic, ºi sã-i facã sã simtã necesitatea de a lucra ºi pentru alþii,
care nu fãceau parte din poporul lor. Aceastã faptã a lui Hristos
deschise o mai bunã pricepere a lucrãrii printre pãgânii, care se aflau
încã în faþa lor. Mai târziu, când iudeii se întoarserã cu ºi mai mare
îndãrãtnicie de la ucenici, pentru cã vesteau pe Isus ca Rãscumpãrãtor
al lumii, ºi când zidul de despãrþire dintre iudei ºi pãgâni a fost dãrâmat
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prin moartea lui Hristos, prin aceasta ºi alte învãþãturi asemãnãtoare,
care indicau la o vestire a Evangheliei fãrã a se þine seama de datini ºi
de naþionalitãþi, reprezentanþii lui Hristos au fost influenþaþi puternic în
direcþia activitãþii lor.

Schimbarea la faþã

255

Schimbarea la faTÃ

C

ând timpul se apropia ca Isus sã sufere ºi sã moarã, El era
adesea singur cu ucenicii Sãi. Dupã ce învãþa poporul toatã
ziua, el obiºnuia adesea sã Se retragã cu ei la un loc
singuratic, pentru a Se ruga ºi a vorbi împreunã. El era obosit, dar nu
gãsea timp de odihnã; cãci lucrarea Sa de pe pãmânt se apropia de sfârºit,
ºi El avea încã mult de fãcut, pânã la sosirea ceasului de pe urmã.
În curând El avea sã lase pe ucenicii Sãi singuri în aceastã lume
rece ºi tiranã. El ºtia ce aveau sã sufere ei din partea urii înverºunate ºi
a necredinþei, de aceea El dorea sã-i îmbãrbãteze ºi sã-i pregãteascã
pentru cercãrile lor. El Se izola adesea de ei, pentru a mijloci la Tatãl
pentru ei, ca sã-i þinã statornici în credinþa lor, în timpul de grea încercare
care le sta în faþã, ºi ca sã nu fie covârºiþi de deznãdejde prin suferinþele
ºi moartea Sa. Chiar ºi în faþa propriei Sale lupte cu moartea care se
apropia, iubirea Salvatorului se întindea încã în viitor, pentru a pãzi pe
tovarãºii sãi de primejdiile care aveau sã vinã încã.
Dupã una din aceste rugãciuni liniºtite se întâmplã, cã Isus venind
iarãºi la ucenicii Sãi, îi întrebã: “Cine zic oamenii cã sunt Eu, Fiul
omului?” Ei au rãspuns: ‘Unii zic cã eºti Ioan Botezãtorul; alþii: Ilie;
alþii: Ieremia, sau unul din proroci.’ ‘Dar voi’, le-a zis El, ‘cine ziceþi
cã sunt?’ Simon Petru, drept rãspuns, I-a zis: ‘Tu eºti Hristosul, Fiul
Dumnezeului celui viu!’ Isus a luat din nou cuvântul ºi i-a zis: ‘Ferice
de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcã nu carnea ºi sângele þi-a descoperit
lucrul acesta, ci Tatãl Meu care este în ceruri.” Matei 16:13-17.
Deºi credinþa multora suferise în totul spargere de vas, iar preoþii ºi
mai marii exercitaserã o putere însemnatã asupra lor, totuºi ucenicul îºi
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mãrturisi credinþa cu curaj. În aceastã mãrturisire, Isus vedea principiul
viu, care avea sã însufleþeascã inimile credincioºilor în timpurile viitoare.
Înrâurirea tainicã a spiritului lui Dumnezeu asupra inimii omeneºti este
aceea, care face ca cel mai simplu suflet sã se ridice la o cunoºtinþã mai
pe sus de orice înþelepciune pãmânteascã, ºi la o familiarizare cu
adevãrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Da într-adevãr: “Ferice de tine,
Simone, fiul lui Iona, fiindcã nu carnea ºi sângele þi-a descoperit lucrul
acesta.”
Isus continuã mai departe: “ªi Eu îþi spun: tu eºti Petru, ºi pe aceastã
piatrã voi zidi Biserica Mea ºi porþile Locuinþei morþilor nu o vor birui.”
Cuvântul Petru, înseamnã piatrã; dar Hristos nu Se referea la Petru, ca
stânca pe care voia sã clãdeascã comunitatea Sa. Acest ucenic impetuos
ºi încrezãtor în sine era ca o piatrã prãvãlindã. Hristos aplicã expresia
“aceastã piatrã” mai mult asupra Lui Însuºi, ca adevãratul fundament
al bisericii creºtine. În Isaia gãsim acelaºi indiciu: “De aceea, aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeu: ‘Iatã, pun ca temelie în Sion o piatrã, o
piatrã încercatã, o piatrã de preþ, piatra din capul unghiului clãdirii,
temelie puternicã.” Isaia 28:16. Este aceeaºi piatrã despre care vorbeºte
ºi Luca 20:17-18: “Dar Isus i-a privit drept în faþã ºi le-a zis: “Ce
înseamnã cuvintele acestea care au fost scrise: ‘Piatra pe care au lepãdato zidarii, a ajuns sã fie pusã în capul unghiului? Oricine va cãdea pe
piatra aceasta, va fi zdrobit de ea: ºi peste acela peste care va cãdea ea,
îl va spulbera?’” ªi tot astfel ºi în Marcu 12:10-11: “Oare n-aþi citit
locul acesta din Scripturã: ‘Piatra pe care au lepãdat-o zidarii, a ajuns
sã fie pusã în capul unghiului; Domnul a fãcut acest lucru, ºi este minunat
în ochii noºtri?’”
Aceste texte alcãtuiesc o dovadã hotãrâtã despre faptul, cã Hristos
este stânca, pe care este clãditã biserica, ºi cã prin cuvintele adresate
lui Petru, El fãcea aluzie la Sine Însuºi ca Stânca, ce este temelia
bisericii. El continuã apoi mai departe ºi zise: “Îþi voi da cheile Împãrãþiei
cerurilor, ºi orice vei lega pe pãmânt, va fi legat în ceruri, ºi orice vei
dezlega pe pãmânt, va fi dezlegat în ceruri.” Biserica romanã face o
aplicare falsã a cuvintelor lui Hristos. Ea pretinde cã El le-ar fi adresat
în mod exclusiv lui Petru. De aceea, în picturi el este arãtat ca purtând
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niºte chei în mânã - un simbol al încrederii ºi autoritãþii, care se dã unor
trimiºi sau altor persoane sus puse. Cuvintele lui Hristos: “Þie, îþi voi da
cheile Împãrãþiei cerurilor”, nu au fost adresate numai lui Petru singur,
ci la toþi ucenicii, inclusiv acelora, care alcãtuiesc biserica lui Hristos din
toate timpurile. Petru nu a primit nici o întâietate ºi nici o putere, de care
sã nu se fi bucurat ºi ceilalþi ucenici. Dacã Hristos ar fi dat unuia dintre
ei o autoritate deosebitã, atunci nu i-am mai gãsi adesea certându-se
între ei, cu privire la care sã fie mai mare. Ei s-ar fi supus imediat
dorinþei Maestrului lor, ºi ar fi dat onoare aceluia, pe care El l-ar fi ales
ca ºi cap al lor.
Aºadar cât de nescripturisticã e susþinerea, cã Petru ar fi fost îmbrãcat
prin Hristos cu putere nemãrginitã asupra bisericii creºtine, ºi cã urmaºii
sãi (ai lui Petru) ar fi confirmaþi pe cale divinã, ca sã domneascã peste
lumea creºtinã. ªi încã într-un alt text, Hristos recunoaºte cã aceeaºi
putere, despre care se susþine - pe temeiul textului citat - cã ar fi fost
datã numai lui Petru, va exista în întreaga bisericã: “ºi orice vei lega pe
pãmânt, va fi legat în ceruri, ºi orice vei dezlega pe pãmânt, va fi dezlegat
în ceruri.”
Isus continuã apoi, a explica ucenicilor Sãi, cã ºi ei vor avea de
suferit pentru numele Sãu ºi vor trebui sã poarte crucea, urmându-I
Lui, ºi cã vor avea de întâmpinat aceeaºi înjosire, aceleaºi reproºuri ºi
ocãri, ca ºi Maestrul lor, altfel nu vor fi niciodatã în stare, a participa la
aceeaºi mãrire cu El. Dupã suferinþele Sale trebuia sã urmeze ale lor,
iar crucificarea Sa le servea ca învãþãturã, cã ei sunt rãstigniþi pentru
lume, ºi cã au renunþat la toate aspiraþiile dupã mãrirea ºi plãcerile ei.
Înainte de a le da aceastã explicaþie, Isus le vorbise adesea despre
înjosirea Sa viitoare, ºi le dezaprobase în modul cel mai hotãrât orice
aspiraþie dupã onoruri lumeºti; dar ucenicii erau încã mereu deprinºi a
privi pe Mesia ca pe cineva, care avea sã domneascã ca Împãrat puternic,
ºi le venea foarte greu a renunþa în totul la speranþele lor strãlucite.
Dar acum cuvintele lui Isus nu mai puteau fi înþelese greºit. Viaþa
Sa avea sã fie asemenea unui simplu peregrin fãrã patrie, iar moartea
Sa ca a unui fãcãtor de rele. Inimile lor au fost umplute de întristare,
cãci iubeau pe Maestrul lor; dar în acelaºi timp îndoiala chinuia sufletul
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lor, cãci li se pãrea de nepriceput ca Fiul lui Dumnezeu sã fie expus la o
umilire atât de tiranã. Ei nu puteau înþelege, de ce El voia sã meargã de
bunã-voie la Ierusalim, spre a primi maltratarea, care dupã cuvintele
Sale Îl aºtepta acolo. Ei erau mâhniþi adânc, cã El Se expunea unei
sorþi atât de ruºinoase, iar pe ei îi lãsa într-un întuneric ºi mai mare,
decât acela în care se aflaserã înainte ca El sã li Se fi descoperit. Ei
erau frãmântaþi de gândul, de a-L duce cu forþa într-un loc sigur; dar nu
cutezarã sã facã aceasta, deoarece asemenea propuneri fuseserã
declarate de multe ori ca inspiraþii ale lui Satana. În mâhnirea lor adâncã,
se mângâiau cu ideea, cã vreo împrejurare neprevãzutã, va înlãtura
soarta grozavã, care Îl aºtepta pe Domnul lor. În felul acesta, ei se
mâhnirã ºi se îndoirã, nãdãjduirã ºi se temurã, timp de ºase zile de
întuneric.
Isus cunoºtea întristarea ºi confuzia ucenicilor Sãi, ºi de aceea, El
intenþiona sã le dea încã ºi alte dovezi despre trimiterea Sa
dumnezeiascã, aºa încât credinþa lor sã nu se clatine în timpul greu de
încercare, care le stãtea în faþã. Când soarele apuse, El chemã pe trei
dintre cei mai devotaþi ucenici ai Sãi, afarã din zgomotul oraºului, ºi
trecând prin câmpuri, ajunserã în cele din urmã la un munte înalt. Isus
era obosit de lucru ºi de multã umblare pe jos. El învãþase toatã ziua pe
popor ºi vindecase bolnavii; El Se retrase însã pe acest munte înalt,
pentru cã acolo El putea gãsi repaus faþã de mulþimea care-L înghesuia
neîncetat ºi totodatã ºi timp pentru meditaþie ºi rugãciune. Urcarea
împovãrãtoare a muntelui înalt obosise ºi istovise pe Mântuitorul.
Chiar ºi ucenicii se simþeau obosiþi, dar deºi ei se retrãseserã foarte
adesea cu El în singurãtate, spre a se ruga, totuºi nu puteau sã nu se
mire, cã, dupã o zi atât de obositoare, Isus urca acest munte abrupt. Nu
puneau însã nici o întrebare cu privire la intenþia Sa, ci Îl însoþeau cu
rãbdare. Pe când urcau încã muntele, umbrele nopþii se rãspândeau
deja peste vãi, în timp ce lumina soarelui coborât la apus plana încã pe
vârfurile munþilor ºi cu splendoarea sa care dispãrea arunca o aureolã
pe cãrarea pe care mergea Isus ºi ucenicii Sãi. Dar în curând lumina
aurie dispare ºi de pe dealuri ca ºi de pe vãi, soarele coboarã dupã
orizontul de la apus, iar cãlãtorii singuratici sunt învãluiþi în întunericul
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nopþii. Întunecimea din jurul lor pãrea a armoniza cu viaþa lor plinã de
necazuri, în jurul cãreia norii prevestitori de nenorocire se îngrãmãdeau
tot mai mult.
Dupã ce Isus ajunse la locul dorit, comunicã cu Tatãl Sãu în
rugãciune intimã. Orã dupã orã strigã El cu ardoare aprinsã ºi lacrimi
dupã puterea necesarã pentru a suporta strâmtorãrile Sale, ºi dupã harul
ceresc pentru ucenicii Sãi, aºa încât ei sã devinã destoinici, ca sã poatã
suporta încercãrile grozave care îi aºteptau. Cãzuse rouã multã asupra
chipului Sãu plecat în rugãciune, dar El nu lua în seamã aceasta, umbrele
nopþii se îngrãmãdeau în jurul Sãu, dar El nu luã seama la aceasta. În
felul acesta orele se scurserã încet. La început ucenicii se uniserã cu El
în meditaþie ºi rugãciune serioasã, dar cu timpul ei furã biruiþi de
obosealã ºi de somn, ºi cu toatã strãduinþa lor de a rãmâne treji, ei
adormirã. Isus le vorbise despre suferinþele Sale viitoare, El îi luase cu
Sine, ca sã vegheze ºi sã se roage împreunã cu El, când El înãlþa cereri
cãtre Tatãl Sãu. Tocmai cu aceastã ocazie El Se rugã, ca ucenicii sã fie
întãriþi, pentru a putea rezista la încercãrile, care aveau sã vinã peste ei
prin înjosirea ºi moartea Sa. El rugã pe Tatãl într-un mod cu totul
deosebit, ca ei sã fie martorii unei descoperiri a naturii Sale
dumnezeieºti, ca prin aceasta, orice necredinþã ºi îndoialã sã disparã
pentru totdeauna din sufletele lor; o revelaþie, care în ceasul luptei Sale
cu moartea avea sã-i mângâie cu cunoºtinþa, cã El este într-adevãr Fiul
lui Dumnezeu, ºi cã moartea Sa de ocarã fãcea parte din planul divin
de mântuire.
Dumnezeu ascultã cererea Fiului Sãu, ºi îngerii pornesc ca sã-L
serveascã. Dar Dumnezeu alege pe Moise ºi pe Ilie ca sã viziteze pe
Hristos ºi sã se consfãtuiascã cu El în privinþa suferinþelor pe care avea
sã le suporte în Ierusalim. Pe când Isus Se pleca în umilinþã pe pãmântul
umed ºi pietros, deodatã cerurile s-au deschis, ºi porþile de aur ale cetãþii
lui Dumnezeu s-au deschis larg, în timp ce raze de luminã cereascã
inundarã atât vârful muntelui cât ºi figura îngenuncheatã a Salvatorului.
El Se ridicã din poziþia Sa din genunchi ºi stãtu în picioare într-o
maiestate deopotrivã cu a lui Dumnezeu; chinul sufletesc a dispãrut de
pe faþa Lui, care strãluceºte acum de o luminã dulce, iar veºmântul Sãu
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nu mai e aspru ºi pãtat, ci alb ºi strãlucitor ca soarele la amiazã.
Ucenicii adormiþi sunt treziþi prin fluviul de mãrire, care lumineazã
întregul munte. Ei privesc plini de teamã ºi de uimire la veºmintele
Sale luminoase ºi la faþa strãlucitã a Maestrului lor. La început ochii
lor sunt orbiþi prin splendoarea supranaturalã a înfãþiºãrii Sale; dar îndatã
ce sunt în stare sã suporte lumina minunatã, observã cã Isus nu este
singur. Douã figuri strãlucite se întreþin cu El. Unul era Moise care a
vorbit cu Dumnezeu în mijlocul tunetelor ºi fulgerelor de pe Sinai, iar
celãlalt era Ilie, acel profet al lui Dumnezeu, care nu a gustat moartea,
ci a fost luat la cer într-un car de foc. Aceºtia doi, pe care Dumnezeu
i-a plãcut sã-i favorizeze mai mult decât pe toþi ceilalþi, care au petrecut
vreodatã pe pãmânt, au fost trimiºi de cãtre Tatãl, ca sã dea Fiului Sãu
lumina cereascã, sã-L mângâie ºi sã vorbeascã cu El despre încheierea
misiunii Sale ºi mai cu seamã despre cele ce avea sã sufere în Ierusalim.
Tatãl alese pe Moise ºi pe Ilie ºi-i trimise ca soli ai Sãi la Hristos, ca
sã-L preamãreascã cu lumina cereascã ºi sã se consfãtuiascã cu El cu
privire la lupta Sa viitoare; aceasta pentru cã amândoi aceºti bãrbaþi au
trãit ca oameni pe pãmânt; ei au avut de suportat strâmtorãri ºi suferinþe
omeneºti, ºi puteau participa cu Isus la strâmtorãrile Sale pãmânteºti.
În poziþia Sa de profet al lui Israel, Ilie reprezentase pe Hristos ºi
lucrarea sa era într-un anumit grad asemenea lucrãrii Salvatorului. Iar
Moise condusese pe poporul lui Israel în locul lui Hristos, fiind în
legãturã cu El ºi ascultãtor de poruncile Sale; de aceea aceºtia doi erau
cei mai potriviþi dintre toate oºtirile adunate în jurul tronului lui
Dumnezeu, de a servi Fiului lui Dumnezeu.
Când Moise, supãrat din cauza necredinþei fiilor lui Israel, lovi cu
furie în stâncã, ºi le procurã apa dupã care ei însetau, onoarea pentru
aceastã faptã ºi-o atribuise lui însuºi; cãci sufletul sãu era atât de
îngreunat din cauza lipsei de recunoºtinþã a lui Israel ºi a abaterii sale,
încât el neglijã sã dea onoare lui Dumnezeu ºi sã preamãreascã numele
Sãu, dupã ce executã porunca Sa. Era în planul Celui Atotputernic, de
a duce adesea pe fiii lui Israel în situaþii critice, ºi apoi în nevoia lor cea
mai mare sã-i elibereze prin puterea Sa, ca ei sã recunoascã deosebita
Sa purtare de grijã ºi sã preamãreascã numele Sãu. Dar Moise se lãsã
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condus de înclinaþia fireascã a inimii Sale ºi luã pentru sine onoarea, ce
se cuvenea lui Dumnezeu; prin aceasta el cãzu în puterea lui Satan, ºi
de aceea îi fu interzis a intra în pãmântul fãgãduinþei. Dacã Moise ar fi
rãmas statornic, atunci Domnul l-ar fi condus în pãmântul promis ºi mai
târziu l-ar fi luat la cer, fãrã sã-l lase sã guste moartea.
Dar acum Moise trebui sã suporte moartea; totuºi Fiul lui Dumnezeu
se coborî din cer ºi îl chemã iarãºi la viaþã, înainte ca corpul sãu sã fi
trecut în putrezire. Deºi Satana se certa cu Mihail pentru corpul lui
Moise ºi-l pretindea ca pe o pradã a sa legitimã, totuºi nu putu face
nimic contra Fiului lui Dumnezeu, ºi Moise a fost luat la cer cu corpul
sãu înviat ºi strãlucit, ºi a fost deci unul dintre cei doi onoraþi de cãtre
Tatãl, pe care îi alesese ca sã serveascã Fiului Sãu.
Ucenicii lãsându-se biruiþi de somn, nu auzirã nimic din convorbirea
pe care solii cereºti o avurã cu Salvatorul strãlucit. Dar îndatã ce s-au
trezit din somnul lor adânc ºi au vãzut înaintea lor acea apariþie sublimã,
au fost umpluþi de uimire ºi de sfialã sfântã. La încercarea de a privi la
chipul strãlucit al Maestrului lor, ei sunt siliþi a-ºi pune mâinile la ochi,
spre a-ºi ocroti feþele, deoarece numai în felul acesta puteau sã suporte
strãlucirea nespusã, care înconjura persoana Sa, ºi care rãspândea raze,
asemenea razelor soarelui. Câtva timp ucenicii contemplã pe Domnul
lor, cum El este preamãrit ºi înãlþat înaintea ochilor lor, onorat prin
fiinþele strãlucitoare pe care ei le recunoscurã ca favorite ale lui
Dumnezeu.
Ei cred, cã Ilie ar fi venit conform profeþiilor, ºi cã Împãrãþia lui
Hristos trebuie sã fie întemeiatã pe pãmânt. Petru de abia îºi vine în
fire din prima sa uimire, ºi se gândi imediat sã facã pentru Hristos ºi
pentru patriarhi locuinþe, ºi îndatã ce îi veni iarãºi glasul, zise cãtre
Isus: “Doamne, este bine sã fim aici; dacã vrei, am sã fac aici trei colibe:
una pentru Tine, una pentru Moise ºi una pentru Ilie.” În bucuria
momentului, Petru se linguºeºte, cã cei doi soli ar fi trimiºi din cer, ca
sã pãzeascã viaþa lui Isus de primejdia, care Îl ameninþa în Ierusalim.
El era plin de bucurie la gândul, cã aceºti soli glorioºi, îmbrãcaþi cu
luminã ºi putere, vor ocroti pe Fiul lui Dumnezeu ºi vor statornici
autoritatea Sa împãrãteascã pe pãmânt. În acest moment el uitã desele
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declaraþii ale lui Isus cu privire la planul de mântuire, care nu putea fi
adus la îndeplinire decât numai prin propriile Sale suferinþe ºi prin
moartea Sa proprie.
Pe când ucenicii erau încã covârºiþi de uimire ºi încântare, furã
umbriþi de un nor luminos. ªi iatã, se auzi un glas din nor zicând: “Acesta
este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi gãsesc plãcerea Mea; de El sã
ascultaþi” când ucenicii au zãrit norul sublim al mãririi, mai strãlucitor
decât acela care a condus pe fiii lui Israel în pustie, ºi când auzirã
glasul lui Dumnezeu rãsunând din nor, cu o maiestate, care fãcea
muntele sã se cutremure, ca ºi când fundamentul sãu s-ar fi zguduit,
ei nu puturã sã suporte mai mult aceastã priveliºte solemnã, ºi cãzurã
la pãmânt cuprinºi de fricã.
Ei rãmaserã zãcând cu feþele la pãmânt ºi nu cutezarã sã priveascã
pânã ce Isus se apropie de ei, îi atinse ºi le izgoni teama cu glasul Sãu
binecunoscut ºi plin de îmbãrbãtare, zicându-le: “Sculaþi-vã, nu vã
temeþi!” Când, în cele din urmã cutezarã sã-ºi ridice ochii, vãzurã cã
splendoarea cereascã trecuse ºi figurile strãlucitoare ale lui Moise ºi
Ilie dispãruserã; Fiul lui Dumnezeu nu mai era acum învãluit de lumina dumnezeiascã supraomeneascã, pe care ochii lor nu o putuserã
suporta - ei se aflau acum singuri cu Isus pe munte.
Toatã noaptea o petrecuserã pe munte ºi de abia când soarele se
ridicã ºi goni umbrele cu razele sale învingãtoare, se coborî Isus cu
ucenicii Sãi jos în vale. Ei ar fi vrut cu plãcere sã rãmânã mai mult timp
în acel loc sfânt, care fusese plin de mãrire cereascã ºi unde Fiul lui
Dumnezeu fusese schimbat la faþã înaintea lor, dar era încã de lucru
pentru poporul, care Îl cãutase deja pe Isus pretutindeni.
La poalele muntelui se adunase deja o mare mulþime sub conducerea
ucenicilor care rãmãseserã jos, care cunoºteau locurile preferate, unde
se retrãgea Isus pentru meditaþie ºi rugãciune. Când se apropiarã de
mulþimea ce aºtepta, Isus porunci ucenicilor sã þinã ascunse toate câte au
vãzut ºi le zise: “Sã nu spuneþi nimãnui de vedenia aceasta, pânã va învia
Fiul omului din morþi.” Isus ºtia, cã nici poporul ºi nici ucenicii, care-i
conduseserã pe oameni pânã în acel loc, nu erau pregãtiþi a preþui ºi
înþelege acel eveniment minunat al schimbãrii la faþã. Dupã învierea Sa,
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mãrturia acelora care fuseserã martori oculari la acestea, trebuia sã
serveascã la confirmarea faptului, cã El era într-adevãr Fiul lui Dumnezeu.
Cei trei ucenici iubiþi primirã prin aceasta o dovadã de netãgãduit,
cã El este Mesia cel fãgãduit. Un glas din mãrirea cea nespusã a declarat
dumnezeirea Sa, ºi ei sunt întãriþi ºi pregãtiþi, spre a putea suporta
înjosirea ºi crucificarea Domnului lor. Învãþãtorul rãbdãtor, Cel blând
ºi umilit, care timp de trei ani de zile a umblat încoace ºi încolo, din
oraº în oraº, prin multe strâmtorãri, fãrã patrie, fãrã loc de odihnã ºi
fãrã pat, pe care sã-ªi poatã întinde noaptea membrele Sale obosite, fu
recunoscut de glasul lui Dumnezeu ca Fiu al Sãu, iar Moise ºi Ilie,
acele fiinþe strãlucite din curþile cereºti, I-au adus omagiile lor. Ucenicii
privilegiaþi nu se mai pot îndoi; ei au vãzut cu ochii lor ºi au auzit cu
urechile lor, lucruri care sunt dincolo de puterea de înþelegere a omului.
Isus Se întoarse apoi la lucrarea Sa în mijlocul poporului. Când
mulþimea zãri pe Mântuitorul, alergã spre întâmpinarea Lui, ºi-L salutarã
cu multã veneraþie. Totuºi El observã, cã ei erau în mare încurcãturã.
Se întâmplase un eveniment ciudat: Un om adusese pe fiul sãu la ucenici,
ca sã-l libereze de un spirit mut, care îl chinuia foarte mult. Dar ucenicii
nu fuseserã în stare, ca sã-i ajute, ºi cãrturarii se folosirã de aceastã
ocazie, spre a le tãgãdui puterea de a face minuni. Aceºti bãrbaþi declarau
triumfãtori, cã aici s-ar fi gãsit un demon, pe care nici ucenicii ºi nici
Maestrul n-ar putea sã-l dea afarã.
Când Isus se apropie de ei, El întrebã despre cauza disputei dintre
ei, iar întristatul tatã zise: “Învãþãtorule, rogu-Te, uitã-Te cu îndurare la
fiul meu, fiindcã îl am numai pe el. Îl apucã un duh, ºi deodatã rãcneºte;
ºi duhul îl scuturã cu putere, aºa cã bãiatul face spumã la gurã, ºi cu
anevoie se duce duhul de la el, dupã ce l-a stropºit de tot. Am rugat pe
ucenicii Tãi sã-l scoatã ºi n-au putut.” Luca 9:38-40. Isus ascultã cu
atenþie la acest raport ºi apoi rãspunse la sforþãrile zadarnice ale
ucenicilor, la îndoiala poporului ºi la lãudãroºia cãrturarilor, cu
cuvintele: “O neam necredincios, ºi pornit la rãu, pânã când voi fi cu
voi ºi vã voi suferi? Adu aici pe fiul tãu.”
Tatãl ascultã de ordinul lui Isus; dar îndatã ce fiul sãu fu adus în
apropierea dumnezeiascã, spiritul cel rãu îl apucã cu mare violenþã, ºi el
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cãzu la pãmânt, cuprins fiind de mari dureri, ºi începu sã facã spume.
Isus permise lui Satan, ca sã-ºi arate puterea sa asupra victimei, pentru
ca poporul sã poatã înþelege mai bine caracterul minunii, pe care El
intenþiona s-o facã, ºi pentru ca puterea Sa dumnezeiascã sã facã o
impresie mai adâncã. Isus continuã a întreba mai departe pe tatãl
copilului, cât timp este de când fiul sãu este chinuit de spiritul cel rãu.
Tatãl spuse: “Din copilãrie. ªi de multe ori duhul l-a aruncat când în
foc, când în apã, ca sã-l omoare. Dar dacã poþi face ceva, fie-Þi milã de
noi ºi ajutã-ne.” Marcu 9:21-22. Strãduinþele zadarnice ale ucenicilor,
de a vindeca acest caz întristãtor, descurajaserã atât de mult pe tatã, ºi
suferinþele fiului sãu chinuiau acum cu groazã sufletul sãu. Întrebarea
lui Isus îi aduse în minte toþi anii de suferinþe ale fiului sãu din trecut,
ºi curajul îi scãzu. El se temea, ca nu cumva cuvintele cãrturarilor sã
aibã dreptate, ºi cã nici Isus nu va putea birui poate pe un demon aºa de
puternic. Isus observã starea sa deznãdãjduitã ºi cãutã sã-i inspire
credinþã. De aceea îi zise: “Tu zici: ‘Dacã poþi!’ … Toate lucrurile sunt
cu putinþã celui ce crede!” Speranþa a fost înflãcãratã imediat în inima
tatãlui ºi el strigã: “Cred, Doamne! Ajutã necredinþei mele!”
Nenorocitul tatã recunoscu necesitatea de ajutor imediat, ºi cã numai
Mântuitorul milos i-l poate da; de aceea el îºi puse toatã încrederea în
El. Credinþa sa nu era în zadar; iar Isus vãzând cã gloata alerga aici,
certã spiritul necurat zicându-i: “Duh mut ºi surd, îþi poruncesc sã ieºi
afarã din copilul acesta, ºi sã nu mai intri în el.” ªi spiritul cel rãu îl
pãrãsi imediat, iar bãiatul zãcea ca mort. Influenþa demonului fusese
atât de violentã, încât puterile corporale ale sãrmanului bãiat erau
covârºite, ºi îl lãsase istovit ºi leºinat. Poporul care observase cu o
sfialã sfântã schimbarea bruscã a bãiatului, începu a ºopti zicând “cã a
murit”. Dar Isus Se aplecã ºi “l-a apucat de mânã, ºi l-a ridicat. ªi el
s-a sculat în picioare.”
Mare a fost bucuria tatãlui pentru fiul sãu, iar fiul lãuda pe Dumnezeu
cu voce tare, pentru izbãvirea lui de tirania spiritului rãu, care îl chinuise
atâta timp. Tatãl ºi Fiul lãudau ºi proslãveau numele Liberatorului lor,
pe când poporul privea cu uimire fãrã margini, iar cãrturarii ruºinaþi ºi
umiliþi se îndepãrtarã foarte supãraþi.
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Isus dãduse ucenicilor Sãi darul de a sãvârºi minuni pentru vindecarea
semenilor lor; nereuºita lor în acest caz înaintea atâtor martori îi întristase
foarte adânc. Când rãmaserã singuri cu Isus, Îl întrebarã de cauza,
pentru care ei nu putuserã sã izgoneascã pe demon. Isus le rãspunse,
cã din cauza necredinþei lor ºi a nepãsãrii, cu care ei priveau sfânta
lucrare încredinþatã lor. Ei nu se pregãtiserã prin post ºi rugãciune pentru
sfânta lor chemare. Le era cu neputinþã a birui pe Satana decât numai
prin puterea dãruitã lor de Dumnezeu; de aceea ei trebuiau sã meargã
la El cu umilinþã ºi tãgãduire de sine, ºi sã cearã putere, ca sã biruie pe
vrãjmaºul sufletelor. Numai simþãmântul dependenþei absolute de
Dumnezeu ºi un devotament desãvârºit în sfânta Sa lucrare le-ar aduce
succes. Isus îmbãrbãtã pe ucenicii Sãi dezolaþi cu cuvintele: “Adevãrat
vã spun cã, dacã aþi avea credinþã cât un grãunte de muºtar, aþi zice
muntelui acestuia: ‘Mutã-te de aici colo’, ºi s-ar muta; nimic nu v-ar fi
cu neputinþã.”
Într-un timp relativ scurt, ucenicii favoriþi vãzurã cele douã extreme
ale mãreþiei cereºti ºi ale suferinþelor pãmânteºti. Coborându-Se de pe
muntele pe care fusese schimbat la faþã prin strãlucirea dumnezeiascã,
unde vorbise cu doi soli cereºti, ºi pe care vocea Tatãlui, ce pornea din
mãrire strãlucitoare, Îl declarase ca Fiu al lui Dumnezeu, Isus întâlni o
priveliºte revoltãtoare; un bãiat nebun, cu trãsãturile feþei zbârcite,
scrâºnind din dinþi ºi tãvãlindu-se în spasme grozave ºi cãruia nici un
muritor nu-i putea da ajutor. ªi acelaºi Salvator puternic, care cu puþine
ore mai înainte fusese schimbat la faþã înaintea ucenicilor Sãi uimiþi,
Se aplecã acum ca sã ridice aceastã victimã a lui Satan de pe pãmânt,
unde se tãvãlea, ºi pe care eliberând-o pentru totdeauna de puterea
celui rãu, s-o dea înapoi tatãlui sãu.
Înainte de schimbarea Sa la faþã, Isus zisese ucenicilor Sãi, cã sunt
unii cu El, care nu aveau sã guste moartea, pânã ce vor vedea Împãrãþia
lui Dumnezeu venind cu putere. Aceastã promisiune fu împlinitã în
schimbarea la faþã de pe munte, cã ei vãzurã acolo în miniaturã Împãrãþia
lui Dumnezeu. Isus era îmbrãcat aici cu strãlucire cereascã ºi fu declarat
ca Fiu al lui Dumnezeu prin glasul Tatãlui. Moise era de faþã, ca
reprezentant al acelora, care vor fi sculaþi din morþi la a doua venire a
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lui Hristos; iar Ilie, care fusese rãpit la cer, fãrã sã fi gustat moartea, era
reprezentant al acelora, care vor fi în viaþã la a doua venire a lui Hristos
pe pãmânt, ale cãror corpuri muritoare vor fi transformate în nemurire,
ºi care vor fi rãpiþi la cer fãrã sã vadã moartea.
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e trei ori pe an israeliþii trebuiau sã meargã la Ierusalim
pentru scopuri religioase. Din cauza vrãjmãºiei iudeilor,
Isus lipsise de la mai multe din aceste întruniri. Dupã
declaraþia pe care o fãcuse în sinagogã, cã El este pâinea vieþii, mulþi
dintre acei care Îl urmaserã pânã aici Îl pãrãsirã ºi se unirã cu fariseii,
spre a pândi miºcãrile Sale, în speranþa cã vor gãsi o pricinã, pentru
care sã-L poatã osândi la moarte.
Aceastã apostazie a multora din ucenicii Sãi fãcu o adâncã impresie
asupra fiilor lui Iosif, care erau priviþi ca fraþi ai lui Isus, ºi când timpul
sãrbãtorii corturilor se apropie, ei stãruirã pe lângã Isus, ca sã Se suie
la Ierusalim, ºi dacã El este într-adevãr Mesia, sã-ªi susþinã pretenþiile
Sale înaintea mai marilor, ºi sã-ªi impunã drepturile Sale.
Isus le rãspunse cu o înfãþiºare demnã: “Vremea Mea n-a sosit încã,
dar vouã vremea totdeauna vã este prielnicã. Pe voi lumea nu vã poate
urî; pe Mine Mã urãºte, pentru cã mãrturisesc despre ea cã lucrãrile ei
sunt rele. Suiþi-vã voi la praznicul acesta; eu încã nu Mã sui la praznicul
acesta, fiindcã nu Mi s-a împlinit încã vremea.” Ioan 7:6-8. Lumea
iubea pe aceia care se asemãnau ei; dar contrastul dintre Isus ºi lume
era prea pronunþat, pentru a fi posibilã o armonizare între ei. Învãþãturile
Sale ºi mustrarea pãcatului aþâþã ura lor. Mântuitorul ºtia ce-L aºteaptã
în Ierusalim; Îi era cunoscut cã rãutatea iudeilor va determina în curând
moartea Sa, ºi nu se cuvenea ca El sã grãbeascã acest eveniment, prin
a Se expune urii lor înainte de vreme. El voia sã aºtepte cu rãbdare
timpul Sãu hotãrât.
Însã de la începutul sãrbãtorii corturilor, iudeii vorbeau între ei despre
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absenþa lui Isus. Fariseii ºi mai marii iudeilor aºteptau sosirea Sa cu
îngrijorare, nãdãjduind cã le va da, prin cuvinte ºi fapte, vreun prilej,
pentru a-L putea osândi. De aceea întrebau cu îngrijorare: “Unde este
Acela?” Nimeni nu ºtia însã. Se ivi o ceartã în popor cu privire la Isus
ºi mulþi Îi luau apãrarea, ca trimis al lui Dumnezeu, pe când alþii Îl
învinuiau ca pe un amãgitor.
Între timp Isus sosise liniºtit în Ierusalim. Pentru cãlãtoria Sa, El
alesese o cale puþin umblatã, spre a evita astfel de a veni în contact cu
ceilalþi cãlãtori spre sfânta cetate. Pe la jumãtatea sãrbãtorii, pe când
cearta cu privire la El ajunsese punctul culminant, Isus intrã foarte
liniºtit în curtea templului ºi stãtu în faþa mulþimii ca unul care era
îmbrãcat cu o autoritate indiscutabilã. Apariþia deodatã ºi pe neaºteptate
a Aceluia, despre care ei credeau, cã nu va îndrãzni sã Se arate pe faþã
înaintea preoþilor ºi mai marilor, umplu poporul cu o aºa de mare uimire,
încât o tãcere bruscã se ivi în locul discuþiilor ºi combaterilor atât de
aprinse, care erau tocmai în toi. Ei se minunau de prezenþa Sa plinã de
demnitate ºi curajoasã în mijlocul unor bãrbaþi atât de puternici, care
toþi însetau dupã sângele Sãu.
Ochii tuturor fiind îndreptaþi cãtre El, El vorbi mulþimii, cum nici
un om nu mai vorbise vreodatã. Înþelepciunea Sa întrecea cu mult pe a
preoþilor învãþaþi ºi pe a mai marilor, ºi dãdu pe faþã o autoritate, pe
care ei nu îndrãzniserã sã ºi-o asume vreodatã. Chiar acei bãrbaþi, care
cu puþin mai înainte fuseserã însufleþiþi de o urã neîmpãciuitoare contra Lui, ºi care gândeau sã punã mâna pe Isus cu prima ocazie ascultau
acum ca fermecaþi la cuvintele Sale ºi se simþeau neputincioºi, pentru
a-I face vreun rãu. În prezent El era punctul de atracþie generalã; toate
celelalte interese erau uitate pentru acel moment. Feþele poporului
exprimau o veneraþie sfântã, când ascultau la cuvintele Sale divine.
Cuvântarea Sa arãta cã El era familiarizat cu legea în orice privinþã, ºi
cã înþelegea în profunzime Sfintele Scripturi. Întrebarea merse din gurã
în gurã: “Cum are omul acesta învãþãturã, cãci n-a învãþat niciodatã?”
Unii dintre cei care nu cunoºteau decât puþin din viaþa Sa trecutã, se
informau sã afle în ce ºcoalã a fost învãþat. În cele din urmã, mai marii
poporului dobândesc destulã prezenþã de spirit, spre a-L întreba, cu ce
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autoritate învaþã El în public cu atâta îndrãznealã. Ei încearcã sã abatã
atenþia poporului de la Isus, punând la îndoialã dreptul Sãu de a pãºi pe
faþã ca Învãþãtor public, ºi au fãcut aluzie la propria lor poziþie ºi autoritate
însemnatã. Dar Isus le rãspunse cu o mare putere de convingere:
“Învãþãtura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.
Dacã vrea cineva sã facã voia Lui, va ajunge sã cunoascã dacã învãþãtura
este de la Dumnezeu, sau dacã Eu vorbesc de la Mine. Cine vorbeºte
de la sine, cautã slava lui însuºi; dar cine cautã slava Celui ce l-a
trimis, acela este adevãrat, ºi în el nu este strâmbãtate.” Ioan 7:17-18.
Cu aceste cuvinte Isus declarã, cã Tatãl Sãu ceresc este Izvorul a
toatã puterea ºi Temelia a toatã înþelepciunea. Nici un talent natural ºi
nici cunoºtinþele adunate nu pot înlocui cunoºtinþa voinþei lui
Dumnezeu. Dorinþa de a urma dupã poruncile Domnului, deschide
mintea ºi inima la o cercetare sincerã ºi la o strãduinþã zeloasã dupã
învãþãtura adevãrului. El declarã, cã având sufletul astfel pregãtit, omul
este în stare a face deosebire între aceia, care reprezintã cauza lui
Dumnezeu ºi aceia, care în vorbirea lor cautã propria lor onoare ºi
urmãresc scopuri egoiste. Din aceastã clasã din urmã fãceau parte preoþii
ºi fariseii cei mândri.
Isus vorbea despre lege. El era în prezenþa tocmai a bãrbaþilor, care
erau plini de râvnã pentru împlinirea literalã a legii, dar care totuºi
neglijau a confirma spiritul acesteia prin umblarea vieþii lor. Aceºti
oameni prigoneau pe Isus, care învãþa poruncile lui Dumnezeu într-un
mod atât de precis, ºi le elibera de restricþiile nesocotite, cu care ei le
îngrãdiserã. Dupã ce Isus vindecã pe paralitic în ziua Sabatului, fariseii
erau ferm hotãrâþi ca sã-L ucidã cu orice preþ, ºi aºteptau cu cea mai
mare încordare ocazia, de a-ºi aduce la îndeplinire intenþiile lor. Isus,
cunoscând cugetele lor, întrebã:
“Oare nu v-a dat Moise Legea? Totuºi nimeni din voi nu þine Legea.
De ce cãutaþi sã Mã omorâþi?” Aceastã acuzaþie directã lovi conºtiinþa
vinovatã a fariseilor ºi a mai marilor, dar ea nu fãcu decât sã-i înfurie ºi
mai mult. Cã acest bãrbat simplu se ridicã în faþa poporului, ºi demascã
rãutatea ascunsã a vieþii lor lãuntrice, li se pãrea ca o încumetare aproape
de necrezut. Mai marii doreau însã sã ascundã intenþiile lor rãutãcioase
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în faþa poporului, ºi tãgãduirã susþinerea lui Isus, zicând: “Ai drac. Cine
cautã sã Te omoare?” Cu aceste cuvinte, ei voiau în acelaºi timp sã
arate, cã faptele minunate ale lui Isus ar fi fost sãvârºite printr-un spirit
rãu. Ei doreau de asemenea sã abatã atenþia poporului de la cuvintele
lui Isus, care dãdeau pe faþã intenþia lor, de a-I lua viaþa.
“Drept rãspuns Isus le-a zis: ‘O lucrare am fãcut, ºi toþi vã miraþi de
ea. Moise v-a dat porunca privitoare la tãierea împrejur - nu cã ea vine
de la Moise, ci de la patriarhi - ºi voi tãiaþi împrejur pe om în ziua
Sabatului.” Isus fãcea aluzie la vindecarea bolnavului, pe care El o
sãvârºise în Sabat ºi arãta, cã aceasta era în armonie cu legea Sabatului.
El fãcu iarãºi aluzie la obiceiul iudaic, de a face tãierea împrejur
sâmbãta. Dacã era potrivit legii a circumcide pe un om în Sabat, atunci
cu siguranþã era permis, a aduce unui bolnav ameliorare, sau “a
însãnãtoºi un om întreg”. El le zise: “Nu judecaþi dupã înfãþiºare, ci
judecaþi dupã dreptate.” Îndrãzneala cu care Isus Se apãra ºi cu care
tâlcuia spiritul legii, aduse pe mai mari la tãcere ºi fãcu, ca mulþi dintre
cei de faþã sã întrebe: “Nu este El acela, pe care cautã ei sã-L omoare?
ªi totuºi, iatã cã vorbeºte pe faþã, ºi ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în
adevãr, cei mai mari vor fi cunoscut cã El este Hristosul?” Mulþi dintre
cei care locuiau la Ierusalim ºi care cunoºteau intenþiile marelui sfat
contra lui Isus, erau rãpiþi de învãþãtura, pe care El o vestea, cum ºi de
înfãþiºarea Sa nobilã ºi plinã de demnitate ºi de aceea erau înclinaþi
a-L recunoaºte ca Fiu al lui Dumnezeu.
Ei nu erau plini de prejudecãþile ºi de ura înverºunatã a preoþilor ºi
a mai marilor; dar Satan era gata sã trezeascã îndoialã ºi nesiguranþã în
sufletele lor cu privire la dumnezeirea acestui om din neam de jos.
Mulþi primiserã impresia, cã Mesia nu va avea nici o înrudire cu neamul
omenesc, ºi de aceea nu le plãcea sã gândeascã despre Acela, pe care
ºi-L închipuiserã ca pe un Împãrat puternic al lui Israel, cã originea Sa
ar fi din sãrãcie ºi înjosire. De aceea ziceau unii cãtre alþii: “Dar noi
ºtim de unde este omul acesta; însã, când va veni Hristosul, nimeni nu
va ºti de unde este.” Sufletele acestor oameni erau închise faþã de
profeþiile, care indicau la felul, locul ºi timpul venirii lui Hristos.
Pe când sufletele lor ºchiopãtau între îndoialã ºi credinþã, Isus prinse
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cugetele lor, ºi le rãspunse: într-adevãr “Mã cunoaºteþi ºi Mã ºtiþi de
unde sunt! Eu n-am venit de la Mine Însumi, ci Cel ce M-a trimis, este
adevãrat, ºi voi nu-L cunoaºteþi. Eu Îl cunosc, cãci vin de la El, ºi El
M-a trimis.” Ei pretindeau a ºti felul cum avea sã fie venirea lui Hristos,
pe când în realitate ei erau absolut în neºtiinþã despre aceasta, ºi erau
învãluiþi în totul de orbire spiritualã. Dacã ei ar fi trãit conform voinþei
Tatãlui, atunci ar fi cunoscut pe Fiul Sãu, când acesta li S-a descoperit.
Cuvintele lui Isus convingeau pe mulþi dintre ascultãtorii Sãi, dar
din aceastã cauzã, furia mai marilor creºtea ºi mai mult, ºi de aceea ei
încercarã sã-L prindã: “nimeni n-a pus mâna pe El, cãci încã nu-I sosise
ceasul. Mulþi din norod au crezut în El, ºi ziceau: ‘Când va veni
Hristosul, va face mai multe semne decât a fãcut omul acesta?’”
Isus sta în faþa vrãjmaºilor Sãi cu faþa liniºtitã ºi plinã de demnitate,
explicând lumii misiunea Sa, ºi dând la ivealã intenþiile nelegiuite ale
fariseilor ºi ale mai marilor. Deºi aceste persoane arogante ar fi vrut cu
plãcere sã sigileze buzele Sale, ºi chiar dacã ei erau însufleþiþi de dorinþa
de a-L omorî pe loc, totuºi au fost reþinuþi de o putere nevãzutã, care a
pus hotar, furiei lor, strigându-le: “Pânã aici vei veni ºi mai departe nu
vei trece”.
Cuvintele lui Isus gãsirã intrare în multe inimi, ºi la fel cu sãmânþa
cãzutã pe pãmânt bun, ele aduserã apoi o recoltã bogatã. Spionii, care
erau rãspândiþi prin mulþime, raporteazã acum mai marilor, preoþilor ºi
fruntaºilor, cã Isus câºtigã influenþã asupra poporului, ºi cã deja mulþi
îºi mãrturisesc credinþa lor în El. De aceea preoþii plãnuiesc în ascuns
cum sã aresteze pe Isus; se hotãrãsc însã sã aºtepte, pânã când El va fi
singur, cãci ei nu cutezau, sã-L aresteze în public, cãci se temeau sã nu
aþâþe indignarea poporului printr-o astfel de violenþã. Isus, care
pãtrundea cu spiritul Sãu intenþiile lor rele, declarã din aceastã pricinã
cu o seriozitate solemnã:
“Mai sunt cu voi puþinã vreme, ºi apoi Mã duc la Cel ce M-a trimis.
Voi Mã veþi cãuta, ºi nu Mã veþi gãsi; ºi unde voi fi Eu, voi nu puteþi
veni.” Mântuitorul lumii avea sã gãseascã în curând un refugiu faþã de
prigonirile vrãjmaºilor Sãi, unde dispreþul ºi ura lor nu avea sã-L mai
poatã vãtãma. El avea sã Se urce la Tatãl, spre a fi iarãºi adorat de
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îngerii cei sfinþi, ºi acolo omorâtorii nu vor pãtrunde niciodatã.
Sãrbãtoarea Corturilor era þinutã de iudei ca amintire a timpului
cãlãtoriei lor prin pustie, când locuiau în corturi. În decursul acestei
mari sãrbãtori, iudeii trebuiau sã-ºi pãrãseascã casele ºi sã locuiascã în
colibe, care erau formate din ramuri înfrunzite de molid sau de mirt.
Aceste colibe de ramuri înverzite, erau înfipte câteodatã pe acoperiºurile
caselor ºi pe strãzi, dar în cele mai multe cazuri în afara zidurilor cetãþii,
pe vãile ºi pe dealurile din împrejurimi. Presãrate pretutindeni, aceste
tabere înverzite ofereau o priveliºte foarte pitoreascã.
Sãrbãtoarea dura o sãptãmânã, ºi în tot decursul acestui timp, templul
era teatrul marii bucurii. Acolo jertfele ceremoniale erau aduse cu multã
pompã, ºi sunetul muzicii, combinat cu strigãtele de osanale ale mulþimii,
da loc la o veselie generalã. Odatã cu ivirea zilei, preoþii sunau lung ºi
pãtrunzãtor din trâmbiþele lor de argint; ºi rãspunsul poporului cu strigãte
de veselie din corturile sale, fãceau împreunã sã rãsune ecoul prin vãi ºi
munþi, zicând bun-venit zilei de sãrbãtoare. Preotul umplea apoi o canã
cu apã din râul Chedron ºi ridicând-o în sus, urca cu ea sub sunetul
trâmbiþei treptele late ale templului, pãºind încet ºi mãsurat, þinând tact
cu muzica ºi strigând în acelaºi timp: “Picioarele noastre vor sta în porþile
Tale, Ierusalime!”
Apoi el ducea cana la altarul, care se afla în mijlocul templului. Aici
erau douã lighene de argint ºi în faþa fiecãruia sta un preot. Cana cu apã
era turnatã în unul din acestea ºi o canã cu vin în celãlalt lighean; ºi
conþinutul din amândouã curgea pe o þeavã, care era în legãturã cu râul
Chedron ºi care în cele din urmã se vãrsa în Marea Moartã. Aceastã apã
sfinþitã reprezenta izvorul, care a curs din stâncã, spre a reînsufleþi pe
iudei în pustie. Atunci rãsunã strigãtul de veselie.
“Domnul este tãria mea, ºi pricina laudelor mele”; “veþi scoate cu
bucurie apã din izvoarele mântuirii”. Întreaga adunare conglãsuia
triumfând în armonie cu instrumentele muzicale ºi cu sunetele adânci de
trâmbiþã, în timp ce cântãreþi instruiþi conduceau marele concert armonios
de veselie.
Sãrbãtorirea se fãcea cu un fast neîntrecut. Iar în timpul nopþii
templul ºi porþile sale strãluceau atât de mult de luminile împãrãteºti,
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încât tot oraºul era luminat prin aceasta. Muzica, fâlfâirea ramurilor de
palmieri, strigãtele vesele de osanale, marea mulþime de oameni, asupra
cãrora se revãrsa lumina lãmpilor aprinse, podoaba orbitoare a preoþilor
ºi maiestatea ceremoniilor; toate se întruneau spre a face o impresie
adâncã asupra sufletului fiecãrui privitor.
Sãrbãtoarea se apropia de sfârºit. Dimineaþa ultimei zile, gãsea
poporul obosit de multã sãrbãtorire. Isus ridicã deodatã vocea Sa, aºa
încât ea rãsunã prin curþile templului:
“Dacã înseteazã cineva, sã vinã la Mine, ºi sã bea. Cine crede în
Mine, din inima lui vor curge râuri de apã vie, cum zice Scriptura.”
Ioan 7:37-38. Poziþia poporului da acestei invitaþii o deosebitã
accentuare. Înconjuraþi neîncetat de pompã ºi sãrbãtorire, ochii lor erau
orbiþi de lumina multiplã ºi coloratã, iar urechile lor erau rãpite de cea
mai mãreaþã muzicã; în aceasta nu li se oferea însã nimic, care sã le
satisfacã necesitãþile lor spirituale ºi sã le aline setea sufletului dupã
cele netrecãtoare. Isus îi invitã acum ca sã vinã la El ºi sã bea din
izvorul apei de viaþã, care curge spre viaþã veºnicã.
Preotul sãvârºise în aceeaºi dimineaþã ceremonia impresionantã, care
preînchipuia lovirea stâncii în pustie ºi izbucnirea apei. Acea stâncã
era un simbol al lui Hristos. Cuvintele Sale erau apa vieþii. Astfel, când
Isus vorbi adunãrii, un respect sfânt pãtrunse inimile lor, ºi mulþi erau
gata, sã strige împreunã cu femeia din Samaria: “Dã-mi aceastã apã, ca
sã nu-mi mai fie sete”.
Cuvintele divinului Învãþãtor expuneau Evanghelia Sa în modul cel
mai impresionant. Au trecut aproape nouãsprezece secole de când Isus
a rostit aceste cuvinte la mii de suflete însetate; dar ele sunt pentru noi
cei de astãzi tot aºa de pline de mângâiere ºi de îmbãrbãtare, ca ºi
pentru acei, care le ascultau în templul iudaic. Isus cunoºtea necesitãþile
sufletului omenesc. Podoabele goale, bogãþiile ºi onoarea nu pot
satisface inima, “cel ce înseteazã sã vinã la Mine”. Bogatul, sãracul,
cel de sus ºi cel de jos, toþi sunt bine primiþi la fel. El fãgãduieºte cã va
uºura sufletul cel împovãrat, va mângâia pe cei întristaþi, ºi va ridica pe
cei zdrobiþi cu inima.
Mulþi dintre acei, care priveau la Isus, purtau durere în suflet pentru
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speranþele lor dezamãgite, mulþi nutreau o mâhnire adâncã; alþii cãutau
sã-ºi liniºteascã dorul neîncetat cu lucrurile acestei lumi ºi cu lauda
omeneascã; dar dupã ce dobândeau toate acestea, gãseau, cã osteneala
lor a fost pentru a sãpa o fântânã care nu þine apã, din care nu-ºi puteau
satisface setea lor înfocatã. În mijlocul splendorii scenei vesele, ei
stãteau nemulþumiþi ºi triºti. Acest strigãt pe neaºteptate: “Cel ce
înseteazã…” trezeºte într-înºii un spirit de cugetare tristã, ºi ascultând
ºi la cuvintele urmãtoare, sufletul lor se umplu cu noi speranþe. Ei privesc
la Dãtãtorul de viaþã, care stã înaintea lor în maiestate, ºi care Îºi dã pe
faþã puterea Sa cereascã prin cuvinte, care fac ca inimile lor sã se
cutremure într-un mod minunat.
Chemarea lui Hristos cãtre sufletul însetat rãsunã încã ºi astãzi. Ea
rãsunã ºi cãtre noi, cu o putere încã ºi mai mare, decât aceea, pe care au
simþit-o acei care Îl ascultau în templu în acea ultimã zi de sãrbãtoare.
Celor osteniþi ºi istoviþi li se oferã bãutura însufleþitoare a vieþii veºnice.
Isus îi invitã sã se repauzeze în El; El vrea sã ia asupra Sa sarcinile lor;
El vrea sã le dea pacea. Cu secole mai înainte de venirea lui Hristos,
Isaia Îl descrie ca pe “Un adãpost împotriva furtunii, un umbrar
împotriva cãldurii.”
Toþi cei ce vin la Isus, vor deveni pãrtaºi iubirii Sale divine în inima
lor, care este apa, care curge spre viaþã veºnicã. Toþi cei ce o primesc, o
transmit iarãºi altora prin fapte bune, prin exemple bune ºi prin
îndrumãri creºtine.
Ziua trecuse ºi fariseii ºi mai marii aºteptau nerãbdãtori un raport
de la oamenii lor, pe care îi trimiseserã sã spioneze pe Isus ºi sã-L
aresteze. Servii se înapoiarã însã fãrã El. Plini de supãrare fariseii îi
întrebarã: “De ce nu L-aþi adus?” Servii rãspunserã cu o seriozitate
solemnã: “Niciodatã n-a vorbit vreun om ca omul acesta.” Inimile
acestor soli erau împietrite printr-un contact neîncetat cu violenþe ºi
crime, ºi totuºi ei nu erau atât de fãrã simþ ca ºi preoþii ºi mai marii,
care refuzau în mod lãmurit lumina, ºi se dedaserã la invidie ºi rãutate.
Aceºti servi auziserã cuvintele lui Isus în templu, ºi simþiserã
influenþa minunatã a prezenþei Sale; inimile lor erau miºcate ºi atrase
cãtre Acela, pe care ei veniserã sã-L aresteze ca pe un criminal. Ei nu
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erau în stare sã execute ordinul pe care îl primiserã de la preoþi ºi de la
mai mari; le lipsea curajul, de a pune mâna pe aceastã fiinþã nobilã,
care cu faþa luminatã de strãlucirea cerului predica o mântuire posibilã
pentru orice om. Când ei stãteau astfel ºi aduceau scuze pentru
neexecutarea acelui ordin zicând: “Niciodatã n-a vorbit vreun om ca
omul acesta”, fariseii furã umpluþi de furie, pentru cã chiar aceste unelte
ale legalitãþii au fost influenþate de acel Galilean modest, ºi ziserã foarte
indignaþi:
“Doar n-aþi fi fost duºi ºi voi în rãtãcire? A crezut în El vreunul din
mai marii noºtri sau din farisei? Dar norodul acesta, care nu ºtie Legea,
este blestemat!” Ei continuarã apoi ca sã facã planuri pentru o osândire
ºi execuþie imediatã a lui Isus, de teamã, cã dacã va rãmâne încã mult
timp liber, va atrage tot poporul dupã Sine. Ei hotãrârã, cã singura lor
speranþã s-ar întemeia numai pe faptul de a-L aduce la tãcere cât de
repede. Dar Nicodim, unul dintre farisei, care mersese noaptea la Isus
ºi primise instrucþiuni cu privire la naºterea din nou, zise cu îndrãznealã:
“Legea noastrã osândeºte ea pe un om înainte ca sã-l asculte ºi sã
ºtie ce face?” Pentru un moment o tãcere cãzu peste întreaga adunare.
Nicodim era un bãrbat foarte bogat ºi cu mare influenþã, un bun
cunoscãtor al legii ºi ocupa o poziþie înaltã printre mai marii poporului.
Ceea ce el le spuse era adevãr ºi fãcu o impresie adâncã asupra fariseilor;
ei nu puteau osândi pe un om fãrã a-l asculta mai întâi. Dar acesta nu
era singurul motiv, pentru care mai marii plini de trufie au fost
consternaþi ºi priveau cu mirare la acela, care vorbise cu atâta
îndrãznealã în favoarea dreptãþii. Ei au fost neliniºtiþi ºi jigniþi, cã unul
dintre ei fusese influenþat atât de mult de puterea lui Isus, încât sã-I ia
apãrarea pe faþã în mijlocul marelui sfat. Dupã ce îºi revenirã din
consternarea lor îi ziserã cu dispreþ muºcãtor:
“ªi tu eºti din Galilea? Cerceteazã bine, ºi vei vedea cã din Galilea
nu s-a ridicat nici un proroc.” Astfel ei nu au mai fost în stare, a-ºi
aduce la îndeplinire planurile lor, ca sã osândeascã pe Isus fãrã sã fie
ascultat. De data aceasta au fost înfrânþi ºi umiliþi, “ºi s-a întors fiecare
acasã”.
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“Du-te si
, nu mai pÃcÃtui”

F

oarte devreme în dimineaþa urmãtoare, Isus “a venit din nou
la Templu; ºi tot norodul a venit la El. El a ºezut jos, ºi-i
învãþa.”
Pe când Isus era ocupat cu povãþuirea poporului, cãrturarii ºi fariseii
aduserã la El o femeie, pe care ei o învinuiau de pãcatul adulterului, ºiI ziserã: “‘Învãþãtorule, femeia aceasta a fost prinsã chiar când sãvârºea
preacurvia. Moise în Lege, ne-a poruncit sã ucidem cu pietre pe astfel
de femeie: Tu dar ce zici?’ Spuneau lucrul acesta ca sã-L ispiteascã ºi
sã-L poatã învinui. Dar Isus S-a plecat în jos, ºi scria cu degetul pe
pãmânt.”
Cãrturarii ºi fariseii cãzuserã de acord, ca sã aducã acest caz înaintea
lui Isus, gândind, cã orice rãspuns va da El, ei tot vor gãsi pricinã, spre
a-L învinui ºi osândi. În caz cã El avea sã lase liberã pe femeie, ei
voiau sã-L învinuiascã ca dispreþuitor al legii lui Moise ºi sã-L
osândeascã pentru aceasta; iar dacã El avea s-o declare vrednicã de
moarte, ei voiau sã-L pârascã romanilor ca pe un rãsculãtor, care îºi
aroga o autoritate, care le aparþinea numai lor. Dar Isus ºtia foarte bine,
cu ce scop fusese adus acest caz înaintea Lui; El citea misterele inimilor
lor, ºi cunoºtea caracterul ºi istoria vieþii fiecãruia dintre cei ce stãteau
în faþa Sa. El pãrea a nu lua în seamã întrebarea fariseilor, ºi pe când ei
vorbeau ºi se înghesuiau în jurul Lui, El Se plecã ºi scria nepãsãtor cu
degetul Sãu pe nisip.
Deºi El fãcea aceasta în aparenþã fãrã un plan, totuºi Isus scria pe
pãmânt cu litere citeþe pãcatele secrete ale învinuitorilor femeii, de la
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cel mai bãtrân pânã la cel mai tânãr. În cele din urmã fariseii devenirã
nerãbdãtori faþã de indiferenþa lui Isus ºi de ezitarea Sa de a da rãspuns
la întrebarea ce I se pusese; de aceea ei se apropiarã de El ºi cãutau sã
grãbeascã chestiunea. Dar când ochii lor se îndreptarã cãtre cuvintele
scrise pe nisip, au fost cuprinºi de spaimã ºi uimire. Poporul care era
împrejur observã, cum faþa fiecãruia a fost schimbatã deodatã, ºi se
înghesui înainte pentru a afla la ce priveau ei cu o astfel de expresie de
uimire ºi de ruºinare. Mulþi din gloatã citeau de asemenea inscripþia
pãcatelor ascunse, fãcutã de o altã persoanã pe nisip contra acestor
învinuitori.
Dupã aceasta Isus Se ridicã “ºi le-a zis: ‘Cine dintre voi este fãrã
pãcat, sã arunce cel dintâi cu piatra în ea.’ Apoi S-a plecat iarãºi, ºi
scria cu degetul pe pãmânt.” Învinuitorii recunoscurã cã Isus nu numai
cã avea cunoºtinþã îndeaproape de pãcatele lor ascunse, ci El pãtrundea
ºi intenþia cu care ei aduserã acest caz în faþa Sa, ºi prin înþelepciunea
Sa de neasemãnat, El zãdãrnici adâncul lor plan. Ei începurã acum sã
se teamã, cã Isus va descoperi vina lor în faþa întregii mulþimi, ºi de
aceea, “s-au simþit mustraþi de cugetul lor, ºi au ieºit afarã, unul câte
unul, începând de la cei mai bãtrâni, pânã la cei din urmã. ªi Isus a
rãmas singur cu femeia, care stãtea în mijloc.”
Niciunul dintre învinuitori nu era care sã nu fi fost mai vinovat
decât acea femeie torturatã de mustrãri de conºtiinþã, care stãtea în faþa
Lui plinã de ruºine ºi tremurând. Dupã ce fariseii, aduºi în felul acesta
la trezirea conºtiinþei, pãrãsirã în toatã graba pe Isus, El Se ridicã, privi
femeia ºi-i zise: “‘Femeie, unde sunt pârâºii tãi? Nimeni nu te-a osândit?’
‘Nimeni Doamne’, I-a rãspuns ea. ªi Isus i-a zis: ‘Nici Eu nu te osândesc.
Du-te ºi sã nu mai pãcãtuieºti.’”
Isus n-a înfrumuseþat niciodatã pãcatul, ºi nici n-a micºorat urâciunea
faptelor criminale; dar El nu venise sã osândeascã, ci sã conducã pe
pãcãtos la viaþã veºnicã. Lumea privea pe aceastã femeie rãtãcitoare,
ca pe o persoanã, care ar fi meritat numai dispreþ ºi batjocurã. Dar Isus
cel curat ºi sfânt Se coborî, ca s-o îndrume la o viaþã mai bunã cu
cuvinte de mângâiere. În loc sã osândeascã pe cel vinovat, lucrarea Sa
se întinse pânã în adâncul mizeriei omeneºti, ca sã ridice pe pãcãtosul
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rãtãcitor ºi sã îndrume pe cel ce se cãieºte ºi tremurã de pãcatele sale,
ca în viitor sã nu mai pãcãtuiascã. Când femeia sta în faþa lui Isus în
genunchi, sub învinuirea fariseilor, ºi covârºitã de grozãvia fãrãdelegii
ei, ea ºtia cã viaþa ei se afla în cumpãnã ºi cã un cuvânt al lui Isus ar fi
putut aþâþa atât de mult furia iudeilor, încât ar fi omorât-o imediat cu
pietre.
Ea îºi plecã ochii la pãmânt în faþa privirii liniºtite ºi pãtrunzãtoare
a lui Isus. Covârºitã de ruºine, ea nu este în stare sã priveascã în acea
faþã sfântã. Stând astfel în genunchi ºi aºteptându-ºi osânda, ea aude cu
uimire cuvintele, care nu numai cã o elibereazã de învinuitorii ei, dar
care aveau sã-i convingã de o fãrãdelege ºi mai mare. Dupã ce aceºtia
se depãrtarã ea aude cuvintele solemne: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te
ºi sã nu mai pãcãtuieºti.” Inima ei se topi în remuºcãri pline de cãinþã;
ºi ca semn de recunoºtinþã faþã de Salvatorul ei, cade la picioarele lui
Isus, exprimându-ºi simþãmintele inimii ei prin cuvinte timide ºi îºi
mãrturiseºte pãcatele cu lacrimi amare.
Acesta era începutul unei vieþi noi pentru acest suflet ispitit ºi cãzut,
o viaþã plinã de curãþie ºi pace, consacratã în totul serviciului lui
Dumnezeu. Astfel Isus conducând pe aceastã femeie la o viaþã plinã de
virtute, sãvârºi prin aceasta o faptã mai mare decât ar fi sãvârºit prin
vindecarea celor mai grele suferinþe corporale; El vindecã boala
sufletului, care duce la moarte. Aceastã femeie adusã la pocãinþã deveni
una dintre cele mai devotate ucenice ale lui Isus. Ea rãspunse la iertarea
ºi milostivirea Sa prin iubirea ºi adoraþia ei dezinteresatã. Mai târziu,
când ea sta la piciorul crucii ºi privea la agonia morþii de pe faþa
Domnului ei ºi auzea strigãtul Sãu de durere, sufletul ei a fost strãpuns
din nou; cãci ºtia cã aceastã jertfã era urmarea pãcatului, ºi rãspunderea
ei ca una, care contribuise cu marea ei vinã, la a înmulþi chinurile Fiului
lui Dumnezeu, pãrea foarte grea în realitate. Ea simþea, cã acele dureri,
pe care Salvatorul le-a avut de suportat pentru fãrãdelegile ei; geamãtul
care ieºea de pe buzele Sale muribunde, fusese pricinuit de fãrãdelegile
ei. Inima ei a fost cuprinsã de o durere nespusã, ºi ea simþea cã o viaþã
de un devotament tãgãduitor de sine nu era decât o compensaþie
neînsemnatã pentru darul vieþii, care fusese câºtigat pentru ea cu un
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preþ nemãrginit.
În exemplul Sãu de iertare ºi de îmbãrbãtare la o viaþã mai bunã faþã
de aceastã femeie decãzutã, ni se oglindeºte caracterul lui Isus în
frumuseþea dreptãþii desãvârºite. Deºi nemânjit de pãcat, El deplângea
slãbiciunea acestei femei înºelate ºi îi întindea o mânã de ajutor. Pe
când fariseii fãþarnici ºi cu dreptatea lor prefãcutã o osândeau, ºi
mulþimea agitatã sta gata s-o loveascã ºi s-o omoare cu pietre; în timp
ce victima îºi aºtepta moartea, Isus, prietenul pãcãtoºilor, îi zice: “Dute ºi nu mai pãcãtui”.
Adevãratul urmaº al lui Hristos nu se întoarce cu o inimã rece ºi
lipsitã de compãtimire de la cel rãtãcitor, spre a-l lãsa neîncetat sã meargã
la pieire. Iubirea creºtinã este înceatã la mustrare, repede la descoperirea
cãilor de pocãinþã, gata a ierta ºi a îmbãrbãta, a conduce ºi a sprijini pe
cãlãtor pe cãrarea virtuþii.
Înþelepciunea, pe care Hristos o dã pe faþã în aceastã chestiune,
apãrându-se contra planurilor vrãjmaºilor Sãi, ºi dovada, pe care El leo dãdu despre cunoºtinþa, pe care El o avea asupra tainelor ascunse ale
vieþii lor; osândirea, pe care El a fãcut sã fie simþitã de conºtiinþa
vinovatã chiar a acelor bãrbaþi, care cãutau sã-L omoare, erau îndeajuns
pentru confirmarea caracterului Sãu divin. Cu aceastã ocazie Hristos
învãþã încã ºi un alt adevãr important: cã acei ce sunt gata întotdeauna,
sã pârascã pe alþii ºi sã descopere nedreptatea în aproapele lor, ºi care
sunt zeloºi în a da pe pãcãtoºi pe mâna justiþiei, unii ca aceºtia sunt
foarte adesea mai vinovaþi în propria lor umblare, decât acei, pe care ei
îi pârãsc. Mulþi dintre cei care priviserã la aceastã scenã, comparau
mila iertãtoare a lui Isus cu spiritul plin de rãutate al fariseilor, care nu
cunoºteau nici o milã ºi se îndreptarã apoi cãtre Salvatorul milostiv, ca
spre Acela, care cautã sã conducã pe pãcãtosul cãit la pace ºi siguranþã.
“Isus le-a vorbit din nou ºi a zis: ‘Eu sunt Lumina lumii; cine Mã
urmeazã pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieþii.’”
Ioan 8:12. Mai întâi Isus Se înfãþiºase pe Sine - în raportul Sãu faþã de
omul decãzut - ca un izvor de apã vie, la care toþi cei ce înseteazã
puteau veni spre a-ºi potoli setea lor. Luminile strãlucitoare din templu
luminau acum întreg Ierusalimul, ºi El Se folosi de aceste lumini, pentru
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a lãmuri raportul Sãu faþã de lume. Cu o voce limpede ºi impresionantã,
El vesteºte: “Eu sunt lumina lumii”. Întocmai dupã cum luminile
strãlucitoare ale templului umpleau tot oraºul de luminã, tot astfel ºi
Hristos, Izvorul luminii spirituale, lumina întunericul lumii scufundate
în pãcat. Prezenþa Sa era atât de convingãtoare ºi cuvintele Sale purtau
atât de mult pecetea adevãrului, cã mulþi ajunserã la convingerea, cã El
este într-adevãr Fiul lui Dumnezeu. Totuºi fariseii, care erau gata
întotdeauna, sã-L contrazicã, Îl învinuiau de egoism, zicând: “Tu
mãrturiseºti despre Tine Însuþi: deci mãrturia Ta nu este adevãratã.”
Ca rãspuns la aceastã obiecþie, Isus scoase iarãºi în evidenþã misiunea
Sa dumnezeiascã:
“Chiar dacã Eu mãrturisesc despre Mine Însumi, totuºi mãrturia
Mea este adevãratã; cãci Eu ºtiu de unde am venit ºi unde Mã duc, dar
voi nu ºtiþi nici de unde vin nici unde Mã duc.” Ei erau în necunoºtinþã
în ce priveºte caracterul ºi misiunea Sa dumnezeiascã, pentru cã nu
cercetaserã profeþiile despre Mesia, dupã cum era privilegiul ºi datoria
lor. Ei nu aveau nici o legãturã cu Dumnezeu ºi cu cerul, ºi de aceea nu
înþelegeau lucrarea Salvatorului lumii; ºi cu toate cã ei primiserã
dovezile cele mai convingãtoare, cã Isus era acel Salvator, totuºi ei îºi
închiserã sufletele faþã de aceastã pricepere. Încã de la început inimile
lor se rãsculaserã contra Lui ºi chiar la cele mai puternice dovezi despre
dumnezeirea Sa, ei refuzarã sã creadã; ºi ca urmare la aceasta inimile
lor se învârtoºarã din ce în ce mai mult, pânã ce în cele din urmã se
hotãrârã, ca nici sã nu-L creadã ºi nici sã nu-L primeascã.
“Voi judecaþi dupã înfãþiºare; Eu nu judec pe nimeni. ªi chiar dacã
judec, judecata Mea este adevãratã, pentru cã nu sunt singur, ci Tatãl,
care M-a trimis, este cu Mine.” Ioan 8:15-16. Cu aceste cuvinte El
declarã, cã este trimis de Dumnezeu, ca sã aducã la îndeplinire lucrarea
Sa. El nu se sfãtuise nici cu preoþii ºi nici cu mai marii cu privire la
calea, pe care El avea sã meargã; cãci El îºi primise însãrcinarea de la
cea mai înaltã autoritate, de la Creatorul Universului. În timpul slujbei
Sale sfinte, Isus învãþase poporul, alinase durerile multora, iertase
pãcatele, curãþise templul, care era casa Tatãlui Sãu, ºi izgonise pe
profanatori din curþile Sale sfinte. El osândise sfinþenia prefãcutã a vieþii
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fariseilor ºi îi mustrase pentru pãcatele lor ascunse; ºi în toate acestea
El procedase dupã instrucþiunea primitã de la Tatãl Sãu ceresc. Din
acest motiv Îl urau ei ºi cãutau sã-I ia viaþa. Isus le declarã: “‘Voi sunteþi
de jos’, le-a zis El; ‘Eu sunt de sus: voi sunteþi din lumea aceasta, Eu nu
sunt din lumea aceasta.” Ioan 8:23.
“Când veþi înãlþa pe Fiul omului, atunci veþi cunoaºte cã Eu sunt, ºi
cã nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc dupã cum M-a învãþat
Tatãl Meu. Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatãl nu M-a lãsat singur,
pentru cã totdeauna fac ce-I este plãcut.” Ioan 8:28-29. Aceste cuvinte
au fost rostite cu o putere pãtrunzãtoare ºi închiserã pentru un scurt
timp buzele fariseilor, având în acelaºi timp efectul, cã mulþi ascultãtori
atenþi au crezut în trimiterea dumnezeiascã a lui Hristos. Cãtre aceºti
credincioºi Isus zice: “Dacã rãmâneþi în cuvântul Meu, sunteþi în adevãr
ucenicii Mei; veþi cunoaºte adevãrul, ºi adevãrul vã va face slobozi.”
Dar fariseilor care Îl lepãdau împietrindu-ºi inimile, Isus le declarã:
“Eu Mã duc, ºi Mã veþi cãuta, ºi veþi muri în pãcatul vostru; acolo unde
Mã duc eu, voi nu puteþi veni.”
Fariseii primiserã cuvintele Sale, pe care El le adresa credincioºilor
ºi ziserã ca rãspuns la aceasta: “Noi suntem sãmânþa lui Avraam, ºi nam fost niciodatã robii nimãnui; cum zici Tu: ‘Veþi fi slobozi!’” Isus
privi la aceºti bãrbaþi - care erau sclavii necredinþei ºi ai rãutãþii
înverºunate, ale cãror inimi erau pline de cugete de rãzbunare - ºi le-a
zis: “Adevãrat, adevãrat, vã spun, le-a zis Isus, ‘cã oricine trãieºte în
pãcat, este rob al pãcatului.” Ei se aflau în cea mai rea sclavie, pentru
cã erau stãpâniþi de spiritul celui rãu. Isus le declarã, cã dacã ar fi fost
copii ai lui Avraam ºi ar trãi în ascultare de Dumnezeu, atunci n-ar fi
cãutat sã omoare pe Acela, care vestea adevãrul, pe care îl primise de
la Dumnezeu. Aceasta însemna, cã ei nu fãceau faptele lui Avraam, ai
cãrui copii ei pretindeau a fi.
Cu o accentuare convingãtoare, Isus combãtu susþinerea lor, cum cã
iudeii ar urma exemplului lui Avraam, ºi le zise: “Voi faceþi faptele
tatãlui vostru”. Fariseii care pricepeau în parte sensul cuvintelor Sale,
rãspunserã: “Noi nu suntem copii nãscuþi din curvie; avem un singur
Tatã: pe Dumnezeu.” Dar Isus le rãspunse: “Dacã ar fi Dumnezeu
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Tatãl vostru, M-aþi iubi ºi pe Mine, cãci Eu am ieºit ºi vin de la Dumnezeu:
n-am venit de la Mine Însumi, ci El M-a trimis.” Fariseii se abãtuserã
de la Dumnezeu ºi refuzau sã recunoascã pe Fiul Sãu. Dacã inimile lor
ar fi fost deschise la iubirea lui Dumnezeu, atunci ar fi primit pe
Mântuitorul, care fusese trimis de El în lume. Isus demascã cu
îndrãznealã starea lor disperatã cu cuvintele:
“Voi aveþi de tatã pe diavolul; ºi vreþi sã împliniþi faptele tatãlui
vostru. El de la început a fost ucigaº; ºi nu stã în adevãr, pentru cã în el
nu este adevãr. Ori de câte ori spune o minciunã, vorbeºte din ale lui,
cãci este mincinos ºi tatãl minciunii. Iar pe Mine, pentru cã spun
adevãrul, nu Mã credeþi.” Aceste cuvinte au fost rostite cu o seriozitate
tristã, întrucât Hristos cunoºtea starea grozavã în care cãzuserã aceºti
oameni. Dar vrãjmaºii Sãi Îl ascultau totuºi cu o supãrare pe care nu ºio puteau ascunde, deºi maiestatea înfãþiºãrii Sale ºi adevãrul izbitor al
cuvintelor Sale îi þinea încã în frâu. Isus continuã mai departe sã
accentueze contrastul izbitor dintre poziþia lor ºi aceea a lui Avraam, ai
cãrui fii ei pretindeau cã sunt, ºi le declarã:
“Tatãl vostru Avraam a sãltat de bucurie cã are sã vadã ziua Mea: a
vãzut-o ºi s-a bucurat.” Iudeii ascultau cu necredinþã aceastã susþinere
ºi au zis cu batjocurã: “N-ai nici cincizeci de ani, ºi ai vãzut pe Avraam!”
Cu o demnitate înãlþãtoare, care umplu sufletele lor cu un sentiment al vinovãþiei lor, Isus le rãspunse: “Adevãrat, adevãrat, vã spun
cã, mai înainte ca sã se nascã Avraam, sunt Eu.” Pentru un moment, o
tãcere puse stãpânire pe întreaga adunare, când însemnãtatea acestor
cuvinte începu sã fie întrezãritã de spiritul lor. Totuºi fariseii, care îºi
revenirã repede de influenþa cuvântãrii Sale, temându-se cã cuvintele
Sale vor avea o influenþã hotãrâtoare asupra poporului, începurã sã
provoace o rãscoalã, defãimându-L ca pe un hulitor de Dumnezeu. Ei
“au luat pietre ca sã arunce în El. Dar Isus S-a ascuns, ºi a ieºit din
Templu, trecând prin mijlocul lor. ªi aºa a plecat din Templu.”
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n casa lui Lazãr din Betania, Isus gãsise adesea odihna, de care
avea nevoie natura Sa omeneascã, slabã. Pentru prima datã,
când Isus Se afla în casã la Lazãr, împreunã cu ucenicii Sãi,
erau foarte obosiþi de cãlãtoria, pe care ei o fãcuserã de la Ierihon la
Ierusalim. Ei s-au oprit ca oaspeþi în casa paºnicã a lui Lazãr, ºi au fost
serviþi de surorile lui, Marta ºi Maria. Cu toatã oboseala Sa, Isus continuã
mai departe cu instrucþiunile Sale, pe care le dãduse pe cale ucenicilor
Sãi, cu privire la ceea ce este necesar spre a asigura oamenilor intrarea
în Împãrãþia cerurilor. Pacea lui Hristos plana asupra locuinþei fratelui
ºi a surorilor. Marta era foarte ocupatã, de a servi cât de bine posibil pe
iubiþii lor vizitatori; dar Maria, rãpitã de cuvintele lui Isus cãtre ucenicii
Sãi, se folosi de aceastã ocazie atât de favorabilã, spre a face o cunoºtinþã
mai de aproape cu învãþãturile lui Hristos, ºi intrã încet în camera unde
Se afla El ºi ºezu jos la picioarele lui Isus ºi prindea cu zel orice cuvânt,
care venea de pe buzele Sale.
În acest timp, Marta cea ocupatã fãcea mari pregãtiri, pentru a ospãta
cum trebuie pe oaspeþii lor, dar simþi cu aceastã ocazie lipsa surorii ei.
În cele din urmã o gãsi ºezând la picioarele lui Isus ºi ascultând cu cea
mai mare atenþie la toate câte spunea El. Marta, obositã fiind de grijile
ei multe, era atât de supãratã, când vãzu pe sora ei ºezând fãrã grijã la
picioarele lui Isus, cã pierdu în totul din vedere politeþea ºi vorbi întrun mod dojenitor despre trândãvia Mariei. Ea se adresã lui Isus, pentru
ca sã nu lase, ca ea sã poarte singurã toate grijile treburilor casnice.
Isus rãspunse la aceastã plângere într-un mod liniºtit ºi rãbdãtor:
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“Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi ºi te frãmânþi tu, dar
un singur lucru trebuieºte. Maria ºi-a luat partea cea bunã, care nu i se
va lua.” Luca 10:41-42. Ceea ce Isus obiectã ca lipsindu-i Martei, era
spiritul cel liniºtit ºi evlavios, o necesitate mai adâncã, de a învãþa mai
mult despre viaþa nemuritoare viitoare ºi despre însuºirile care sunt
necesare pentru progresul spiritual. Ea trebuia sã-ºi facã mai puþine
griji pentru lucrurile pãmânteºti, care sunt trecãtoare, ºi sã se îngrijeascã
mai mult pentru lucrurile cereºti, care pun temelia fericirii veºnice a
sufletului. Este necesar într-adevãr, a ne împlini cu credincioºie datoriile
acestei vieþii, dar Isus voia sã înveþe pe copiii Sãi, sã se foloseascã de
orice ocazie, pentru a-ºi procura cunoºtinþã despre lucrurile, care ne
fac destoinici pentru mântuirea veºnicã.
Chiar ºi în zilele noastre se aflã o mare primejdie în faptul, cã se
jertfeºte prea mult timp pentru afacerile acestei lumi ºi pentru grijile
nefolositoare, pe care ni le facem singuri, în timp ce neglijãm dezvoltarea
caracterului nostru creºtin. În prezent ar fi desigur nevoie de multe
femei ca Marta cea ocupatã ºi îngrijitã, care sã lucreze cu prevedere ºi
energie ºi în acelaºi timp sã uneascã acea “parte bunã”, despre care
vorbea Hristos. Un caracter format dintr-o astfel de putere ºi evlavie
este o forþã de neînvins spre bine.
Între timp, un nor întunecos se lãsã asupra locuinþei paºnice, unde
Se odihnise Hristos. Lazãr a fost lovit pe neaºteptate de o boalã mortalã.
Surorile întristate trimiserã la Isus solia: “Doamne, iatã cã acela pe
care-l iubeºti, este bolnav.” Ele nu insistarã, ca Isus sã vinã numaidecât,
cãci se gândeau cã El Îºi va da bine seama de starea fratelui lor ºi-l va
vindeca. Lazãr credea cu tãrie în trimiterea dumnezeiascã a lui Isus; el
îi era devotat din iubire, ºi el însuºi era iubit de Învãþãtorul sãu
dumnezeiesc, a cãrui pace se coborâse peste casa lui. Credinþa ºi iubirea
pe care surorile o simþeau faþã de Isus le îmbãrbãtau la convingerea, cã
Isus nu le va pãrãsi în nevoia lor. De aceea Îi trimiserã ºtirea simplã ºi
plinã de încredere: “Acela pe care-l iubeºti este bolnav”.
Auzind aceastã ºtire, Isus zise: “Boala aceasta nu este spre moarte,
ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu sã fie proslãvit
prin ea.” Atunci El mai rãmase încã douã zile, unde Se afla. Dupã ce
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plecã cel care era rânduit sã ducã lui Isus ºtirea, starea lui Lazãr se
înrãutãþi în mod vãdit, ºi îºi poate cineva închipui cum cele douã surori
numãrau zilele ºi ceasurile, care se aflau între trimiterea acelei ºtiri ºi
între clipa când Isus avea sã le soseascã în ajutor. Când timpul se apropie,
când ele puteau sã se aºtepte la sosirea Sa, ele pândeau cu îngrijire la
orice cãlãtor, pe care îl zãreau din depãrtare, în speranþa, de a vedea pe
Isus. Toate sforþãrile ºi strãduinþele fãcute pentru restabilirea fratelui
lor furã zadarnice; ele vedeau bine, cã el va muri dacã nu li se va trimite
ajutor dumnezeiesc, pentru a-l scãpa. De aceea, ele exclamau neîncetat:
“O, de ar veni Isus, care ar putea într-adevãr sã scape pe scumpul nostru
frate!”
În cele din urmã trimisul veni înapoi, dar Isus nu era cu el. Aduse
surorilor întristate vestea despre cuvintele Mântuitorului: “Boala lui
nu este spre moarte”, dar ele pierdurã curajul, cãci fratele lor se afla
deja în agonie ºi în curând închise ºi ochii în moarte.
Dupã douã zile Isus propuse sã meargã înapoi în Iudea, dar ucenicii
cãutau sã-L opreascã de la aceastã cale. Ei îi amintirã despre ura, care
se arãtase contra Lui, când fusese pentru ultima datã acolo. Ei ziserã
cãtre El: “‘Învãþãtorule’, I-au zis ucenicii, ‘acum de curând cãutau Iudeii
sã Te ucidã cu pietre, ºi Te întorci în Iudea?’” La aceasta Isus le declarã,
cã El trebuie sã meargã, cãci Lazãr a murit, ºi adãugã: “ªi Mã bucur cã
n-am fost acolo, pentru voi, ca sã credeþi.” Isus nu întârziase atât de
mult de a merge acolo din lipsã de compãtimire pentru întristata familie,
ci scopul Sãu era, de a gãsi la evenimentul trist al morþii lui Lazãr o
ocazie, de a da o dovadã de netãgãduit despre puterea Sa dumnezeiascã
ºi sã lege cu Sine pe ucenicii Sãi printr-o credinþã, pe care nimic nu o
poate zdruncina. Unii dintre ei se întrebau deja, dacã nu cumva s-au
înºelat cu privire la puterea Sa dumnezeiascã; cãci, îºi ziceau, cã dacã
El ar fi Hristos, de ce nu a salvat pe Lazãr pe care îl iubea? Isus dorea
sã facã o lucrare care sã încoroneze activitatea Sa ºi sã dea la toþi cei,
care voiau sã creadã convingerea statornicã, cã El este într-adevãr
Mântuitorul lumii.
De aceastã cãlãtorie în Iudea era legatã o mare primejdie, cãci Iudeii
se hotãrâserã sã omoare pe Isus. Vãzând ucenicii, cã este cu neputinþã
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a-L opri de la aceastã cãlãtorie, Toma propuse la ceilalþi, ca sã însoþeascã
pe Domnul lor, ºi zise: “Haidem, sã mergem ºi noi ca sã murim cu El!”
Cei doisprezece însoþirã astfel pe Mântuitorul. În timpul cãlãtoriei, Isus
ajutã la toþi cei care aveau nevoie; El sprijinea pe cei suferinzi ºi vindeca
pe cei bolnavi dupã obiceiul Sãu. Ajungând în Betania, El auzi de la
mai multe persoane, cã Lazãr a murit ºi cã de patru zile zace
înmormântat. Deºi Se afla încã la o oarecare depãrtare de casã, se auzeau
deja strigãtele de jale. Când un evreu murea, era obiceiul, cã rudele
cele mai apropiate se opreau din orice ocupaþie, trãiau cu cea mai simplã
hranã, ºi jeleau pe cel mort. Mai aveau tocmite ºi femei pentru jeluire
ºi pe acestea le auzi Isus jelindu-se ºi strigând în locuinþa, care pentru
El fusese un loc de odihnã atât de plãcut ºi de paºnic.
Isus nu voia sã vadã încã o datã pe nemângâiatele surori în mijlocul
unei scene de confuzie ºi de tristeþe, cum era acum în locuinþa acestora.
De aceea El Se opri în calea Sa într-un loc retras, nu departe de casã, ºi
le trimise ºtire despre venirea Sa, printr-un sol. Marta Îi ieºi numaidecât
înainte, povesti despre moartea fratelui ºi exclamã miºcatã fiind de
durere: “Doamne, dacã ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!” Cu
toatã decepþia ei, ºi cu toate durerile ei, totuºi ea nu-ºi pierduse
încrederea în Isus, cãci adãugã: “Dar ºi acum, ºtiu cã orice vei cere de
la Dumnezeu, Îþi va da Dumnezeu.”
Isus îi întãri credinþa prin cuvintele: “Fratele tãu va învia”. Dar Marta
nepricepând în totul, ce vrea sã spunã Isus, îi rãspunse, cã ea ºtie foarte
bine, cã fratele ei va învia la ziua de apoi. Spre a-i cãlãuzi însã credinþa
pe calea cea dreaptã Isus adãugã: “Eu sunt învierea ºi viaþa. Cine crede
în Mine, chiar dacã ar fi murit, va trãi. ªi oricine trãieºte, ºi crede în
Mine, nu va muri niciodatã. Crezi lucrul acesta?” Isus voia sã atragã
cugetele Martei asupra Sa ºi sã-i întãreascã credinþa în puterea Sa.
Cuvintele Sale conþineau douã înþelesuri; ele nu se refereau numai la
acþiunea momentanã de a învia pe Lazãr, ci se refereau ºi la învierea
generalã a tuturor drepþilor, despre care învierea lui Lazãr, pe care El
era în perspectivã s-o facã, nu avea sã fie decât un exemplu. Isus Se
declarã ca Autor al învierii. El, care în curând avea sã moarã pe cruce,
poseda cheile morþii ca Biruitor asupra mormântului ºi fãcu cunoscut
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dreptul ºi puterea Sa de a da viaþã veºnicã.
La întrebarea lui Isus: “Crezi aceasta?” Marta rãspunse cu o
mãrturisire a credinþei ei: “Da, Doamne, cred cã Tu eºti Hristosul, Fiul
lui Dumnezeu, care trebuie sã vinã în lume.” Cu aceste cuvinte Marta
dãdu astfel mãrturie cã ea crede, cã Isus este Mesia cel fãgãduit, ºi cã
El este în stare sã facã tot, ceea ce credea cã este potrivit de fãcut. Isus
porunci acum Martei, sã cheme pe sora ei ºi pe prietenii, care veniserã
ca sã le mângâie. Maria veni la El, cãzu la picioarele lui Isus, exclamând
aceleaºi cuvinte: “Doamne, dacã ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele
meu.” La priveliºtea acestei jale amare, Isus, Se mâhni în spiritul Sãu
ºi Se întristã, ºi zise: “‘Unde l-aþi pus?’ ‘Doamne’, I-au rãspuns ei,
‘vino ºi vezi’. Cu toþii plecarã la mormânt, unde era îngropat Lazãr;
aici era “o peºterã, la intrarea cãreia era aºezatã o piatrã.”
Aceasta era o priveliºte întristãtoare. Lazãr fusese foarte iubit, iar
surorile lui plângeau cu inimile zdrobite pentru el pe când acei, care
fuseserã prietenii sãi, îºi uneau lacrimile lor cu acelea ale surorilor
întristate. Chiar ºi Isus iubise pe Lazãr, care þinuse la El cu o credinþã
de nestrãmutat. La priveliºtea acestei mari întristãri ºi a faptului cã
aceºti amici îngenuncheaþi puteau sã plângã pe un mort, în timp ce
Mântuitorul lumii, care poseda puterea, de a-l învia, era de faþã - “Isus
plângea”. Durerea Sa nu era numai pentru scena care se desfãºura
înaintea ochilor Sãi. Greutatea suferinþelor tuturor apãsa asupra
sufletului Sãu, ºi amintindu-ºi de anii ce aveau încã sã vinã, El vedea
suferinþele, necazurile, lacrimile ºi durerile de moarte, care aveau sã
fie soarta oamenilor. Inima Sa fu strãpunsã de durerea familiei omeneºti
din toate timpurile ºi din toate þãrile. Nenorocirea neamului pãcãtos
apãsa greu asupra sufletului Sãu, lacrimi abundente curgeau din ochii
Sãi, cãci El dorea sã aibã toate suferinþele.
Atunci cei din jurul lui Isus vãzându-L plângând ºi auzind suspinul
Sãu, ziserã între ei: “Iatã cât îl iubea de mult!” Apoi ºopteau unii cãtre
alþii: “El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta
sã nu moarã?” Isus suspinã adânc asupra necredinþei acelora, care
pretindeau a crede în El. Ei gândeau, cã El plânge din cauza iubirii ce
o avea pentru Lazãr, ºi cã El, care sãvârºise lucruri atât de minunate, nu
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ar fi în stare sã scape pe Lazãr din moarte. Apãsat de asemenea din
cauza necredinþei acelora care ar fi trebuit sã aibã credinþã în El, Isus
Se apropie de mormânt, zicând cu o voce poruncitoare, ca sã ridice
piatra. Mâinile omeneºti trebuiau sã facã din partea lor tot ce le stã în
putinþã; ºi numai atunci puterea dumnezeiascã voia sã-ºi aducã la
îndeplinire lucrarea sa.
Maria însã obiectã contra ridicãrii pietrei de pe mormânt ºi aminti
Învãþãtorului, cã ar fi deja patru zile de când trupul lui Lazãr zace în
mormânt ºi cã ar fi început chiar sã putrezeascã. Isus îi rãspunse cu
mustrarea: “Nu þi-am spus cã, dacã vei crede, vei vedea slava lui
Dumnezeu?” Atunci ridicã piatra ºi cei de faþã au putut vedea pe cel
mort. Era vãdit pentru toþi cã putrezirea se începuse într-adevãr. Ceea
ce stã în puterea oamenilor se fãcuse. Amicii decedatului se strânserã
în jurul lui Isus plini de curiozitate, amestecatã cu teamã, pentru a vedea
ce va face El acum. Dar Isus, ridicându-ºi ochii cãtre cer se rugã zicând:
“Tatã, Îþi mulþumesc cã M-ai ascultat. ªtiam cã totdeauna Mã asculþi;
dar vorbesc astfel pentru norodul care stã împrejur, ca sã creadã cã Tu
M-ai trimis.” Tãcerea care urmã acestor cuvinte, a fost întreruptã apoi
de Isus, care strigã cu voce tare: “Lazãre, vino afarã!” Viaþa se întoarse
îndatã în acel corp, care era deja atât de desfigurat prin putrezire, încât
amicii sãi se întoarserã înapoi de la el. Lazãr, ale cãrui mâini ºi picioare
erau înfãºurate în mahrame, ºi a cãrui faþã era acoperitã cu o pânzã,
ascultã de porunca Mântuitorului; el încercã sã se ridice ºi sã meargã,
dar nu putea din cauza legãturilor. Atunci Isus porunci amicilor Sãi:
“Dezlegaþi-l ºi lãsaþi-l sã meargã.”
ªi aici se ceru ajutor omenesc pentru aceea ce erau în stare sã facã.
Pânza, care dovedea cã corpul intrase în putrefacþie, a fost îndepãrtatã,
ºi iatã, Lazãr sta în faþa lor, fãrã a fi slãbit de boalã, nu cu membrele
tremurând de slãbiciune, ci ca un om în floarea vârstei, ºi în toatã puterea
sa, ai cãrui ochii strãluceau de pricepere ºi de iubire faþã de Salvatorul
sãu. El se apleacã la picioarele lui Isus ºi-l preamãreºte. O admiraþie
nedescrisã cuprinde mai întâi pe toþi cei de faþã; dar imediat urmã o
scenã de bucurie nespusã ºi de mulþumiri cãlduroase. Marta ºi Maria
primirã pe fratele lor redat iarãºi vieþii ca pe un dar al cerului, ºi cu
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lacrimi de bucurie îºi exprimau cea mai adâncã recunoºtinþã faþã de
Domnul ºi Mântuitorul lor. Dar în timp ce fratele, surorile ºi amicii se
bucurau împreunã, Isus Se retrase din aceastã scenã agitatã, ºi mulþi
cãutând pe Dãtãtorul de viaþã nu-L gãsirã nicãieri.
Aceastã înviere, care încoronã toate minunile lui Isus, avu ca urmare,
cã mulþi crezurã în El de aici înainte. Dar unii din acei care se aflau în
gloatã, în apropiere de mormânt ºi care vãzurã faptele minunate sãvârºite
de Hristos, sau auzirã despre aceasta, nu se pocãirã pentru aceasta, ci
îºi împietrirã inimile contra dovezilor, pe care le vedeau ochii lor ºi le
auzeau urechile lor. Aceastã manifestare a puterii lui Hristos, a fost cea
mai evidentã dintre toate, pe care Dumnezeu le oferise omului, ca
dovadã, cã El a trimis pe Fiul Sãu în lume pentru a mântui pe oameni.
Dacã fariseii lepãdau aceastã dovadã atât de puternicã, atunci nici o
altã putere din cer ºi de pe pãmânt nu-i putea smulge din necredinþa lor
satanicã.
Spionii alergarã acum la bãtrânii poporului, spre a le duce ºtirea
despre aceastã minune a lui Isus ºi au zis: “Iatã, tot poporul se duce
dupã El”. Prin aceastã minune, Isus fãcu un pas hotãrât pentru împlinirea
misiunii Sale pãmânteºti. Aceasta era cea mai solemnã dovadã, cã El
este Fiul lui Dumnezeu, ºi cã Lui I S-a dat puterea asupra morþii ºi a
mormântului. Inimile care au stat de mult timp sub stãpânirea pãcatului,
ºi care lepãdarã ºi aceastã dovadã despre divinitatea lui Isus, se aruncarã
prin aceasta într-un întuneric de nepãtruns ºi ajunserã în totul sub
influenþa lui Satan, spre a fi aruncaþi de el în prãpastia cea veºnicã.
Minunea sãvârºitã la mormântul lui Lazãr înãspri ºi mai mult ura
fariseilor la mormântul lui Isus. Aceastã manifestare a puterii divine,
prin care a fost arãtat de netãgãduit cã Isus este într-adevãr Fiul lui
Dumnezeu, ar fi fost îndeajuns spre a convinge orice minte sãnãtoasã
ºi orice conºtiinþã luminatã. Dar fariseii, care lepãdaserã orice altã
dovadã mai micã, furã aprinºi de mânie, când auzirã despre aceastã
nouã minune, a învierii unui mort în plinã zi, în faþa unei mulþimi de
martori. Toate obiecþiile lor nu puteau niciodatã sã contrazicã o dovadã
atât de bãtãtoare la ochi. Tocmai din acest motiv, ura lor de moarte
deveni cu atât mai înverºunatã, ºi ei supravegheau orice ocazie, de a
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pune în aplicare planurile lor ascunse ºi de a-L omorî. În inimile lor erau
deja ucigaºi.
Mai marii iudeilor se consfãtuirã împreunã, ce cale sã apuce, ca sã
slãbeascã efectul, pe care aceastã minune îl fãcuse asupra poporului,
cãci vestea, cã Isus înviase pe Lazãr dintre morþi, se rãspândi
pretutindeni ºi un mare numãr de martori confirmau realitatea acestui
eveniment. Dar ºi vrãjmaºii lui Isus se strãduiau sã rãspândeascã rapoarte
mincinoase, sucind faptele reale, pe cât puteau, spre a abate poporul de
la Acela, care îndrãznise sã smulgã pe un mort din mormânt.
Dar în acest sfat al iudeilor se aflarã ºi câþiva bãrbaþi cu influenþã,
care credeau în Isus Hristos; dar ei erau fãrã putere în a-ºi susþine
dorinþele lor împotriva fariseilor plini de urã. Aceºtia erau revoltaþi
contra lui Isus, pentru cã le demascase pretenþiile lor fãþarnice, ºi pusese
în adevãrata lor luminã prescripþiile lor aspre ºi teoriile lor strâmte,
sub care ei ascundeau lipsurile caracterului lor. Religia cea curatã, pe
care o învãþa Isus, ºi viaþa simplã ºi evlavioasã osândeau de asemeni
pretinsa lor evlavie. Ei erau plini de sete de rãzbunare, ºi aceasta nu
putea fi stinsã decât prin moartea Sa. Ei încercaserã sã-L facã sã zicã
sau sã facã ceva, care le-ar fi putut da o pricinã de osândire; de mai
multe ori ei au vrut sã-L omoare cu pietre, dar El Se retrãsese liniºtit ºi
dispãruse din privirile lor.
Minunile pe care Isus le sãvârºise în ziua Sabatului, se fãcuserã
toate spre alinarea suferinþelor celor nenorociþi; fariseii însã invocaserã
aceste fapte de milostivire ca pretext, pentru a osândi pe Isus ca
profanator al Sabatului. Ei încercarã de asemenea sã aþâþe pe Irodieni
contra Sa; înfãþiºându-le bãnuiala cã Isus ar avea planul, sã întemeieze
o contra împãrãþie ºi se consfãtuirã cu ei cum sã-L omoare. Ei
încercaserã de asemenea sã aþâþe pe romani contra Sa, înfãþiºându-L ca
ºi când El ar vrea sã Se scuture de supremaþia lor. Ei se folosiserã de
orice pretext posibil, pentru a nimici influenþa Sa asupra poporului,
însã ei se vedeau întotdeauna înºelaþi în aºteptãrile lor, pentru cã poporul
fusese martor ocular al faptelor de milã ºi de iubire, pe care Isus le
fãcuse, ºi auziserã acele învãþãturi curate ºi sfinte, care nu puteau fi
fapte ºi învãþãturi ale unui profanator al Sabatului ºi defãimãtor de
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Dumnezeu. Chiar ºi spionii, care fuseserã trimiºi de farisei, ca sã-L
aresteze, se simþiserã atât de miºcaþi de apropierea divinã a marelui
Învãþãtor, încât nu cutezarã sã punã mâna pe El. Înfuriaþi la culme,
iudeii se hotãrâserã în cele din urmã, ca oricine se va declara ca adept
al Sãu, sã fie dat afarã din sinagogã.
Adunându-se preoþii, mai marii ºi bãtrânii, spre a se sfãtui împreunã,
luarã hotãrârea fermã sã aducã la tãcere pe omul care fãcea fapte atât
de extraordinare, încât toatã lumea rãmânea uimitã. Nicodim ºi Iosif
zãdãrniciserã osândirea lui Isus în consfãtuirea precedentã, de aceea
de data aceasta nu au mai fost chemaþi la sfat. Caiafa, care în acel an
ocupa postul de mare preot, era un om mândru ºi tiran. Din fire el era
trufaº ºi intolerant; el studiase profeþiile, dar deºi spiritul Sãu era încã
învãluit în întuneric cu privire la înþelesul lor adevãrat, totuºi El vorbea
cu mare autoritate ºi da o aparenþã de cunoºtinþã.
Astfel preoþii ºi fariseii consfãtuindu-se împreunã, unul dintre ei
zise: “Dacã-L lãsãm aºa, toþi vor crede în El, ºi vor veni romanii ºi ne
vor nimici ºi locul nostru ºi neamul.” Atunci Caiafa rãspunse plin de
aroganþã: “Voi nu ºtiþi nimic; oare nu vã gândiþi cã este în folosul vostru
sã moarã un singur om pentru norod, ºi sã nu piarã tot neamul?”
Cuvintele arhiereului au fost hotãrâtoare; cã adicã dacã Hristos ar fi
nevinovat, El tot trebuie sã moarã, cãci provoacã confuzie ºi trage
poporul la Sine, ºi micºoreazã autoritatea mai marilor. El nu ar fi decât
o persoanã singurã; ºi de aceea ar fi mai bine - zicea Caiafa - ca El sã
moarã, chiar dacã ar fi nevinovat, decât sã slãbeascã demnitatea mai
marilor. Prin cuvintele: ‘sã moarã un om pentru popor’, Caiafa arãtã,
cã avea oarecare cunoºtinþã a profeþiilor, deºi aceastã cunoºtinþã era
foarte mãrginitã. La descrierea acestui eveniment, Ioan scoate în
evidenþã profeþia ºi lãrgimea ºi adâncimea însemnãtãþii ei, cu
urmãtoarele cuvinte: “ªi nu numai pentru neamul acela, ci ºi ca sã
adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiþi.” În orbia
Sa, chiar trufaºul Caiafa dãdu prin cuvintele Sale mãrturie despre
misiunea lui Isus ca Salvator.
Aproape întreg sfatul era de aceeaºi pãrere, cu arhereul, cã cea mai
înþeleaptã politicã ar fi, de a omorî pe Isus. Dupã ce aceastã hotãrâre a
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fost luatã, mai rãmânea însã de a se decide, în ce mod sã se execute
aceastã hotãrâre. Ei se fereau de mãsuri prea pripite, de teamã, ca sã nu
întãrâte poporul ºi sã-ºi atragã asupra lor rãul, pe care ei voiau sã-l facã
lui Isus. Mântuitorul, fãcea mereu numai bine poporului învãþându-l
calea mântuirii, ºi toþi ºtiau cã umblarea Lui e fãrã prihanã. Influenþa
Sa asupra lor era foarte puternicã; de aceea ºi fariseii amânarã executarea
sentinþei rostite contra Lui.
Hristos cunoºtea planurile preoþilor contra Sa; El ºtia, cã ei doreau,
ca sã-L stârpeascã din mijlocul lor, ºi cã dorinþa lor avea sã fie în curând
realizatã; dar nu se cuvenea ca El sã grãbeascã aceastã catastrofã finalã;
de aceea El preferã sã se retragã din aceastã împrejurime. Isus învãþase
deja timp de trei ani în public. Exemplul Sãu de tãgãduire de Sine ºi
bunãvoinþa Sa dezinteresatã stã în faþa ochilor lor. Viaþa Sa de curãþie,
de suferinþã ºi de evlavie era cunoscutã de toþi. ªi totuºi acest timp
scurt de încordare de trei ani fu atât, cât lumea putuse suporta prezenþa
Salvatorului ei.
Întreaga Sa viaþã, El fusese expus la prigonire ºi la dispreþ. Gonit
din Betleem de gelozia unui rege, lepãdat de propriul Sãu popor din
Nazaret, osândit la moarte fãrã vinã în Ierusalim, Isus împreunã cu
câþiva dintre ucenicii Sãi îºi gãsi refugiu momentan într-un oraº. El,
care fusese miºcat totdeauna la privirea mizeriei omeneºti, care
vindecase pe bolnavi, care dãduse orbilor vedere, urechi surzilor ºi
limbã muþilor, care hrãnise pe cei flãmânzi ºi mângâiase pe cei întristaþi,
fu silit sã Se retragã din poporul, pentru a cãrui mântuire lucrase. El,
care pãºise ca pe uscat pe valurile agitate ale mãrii, care liniºti furtuna
cu un singur cuvânt, ºi dãdu afarã demonii, care chiar la ieºirea lor Îl
recunoºteau ca Fiu al lui Dumnezeu; El care rupsese legãturile morþii,
ºi care captivase atenþia a mii de suflete prin cuvintele înþelepciunii
Sale, care curgeau de pe buzele Sale, nu avu posibilitatea sã miºte inimile
acelora, care nãvãleau orbeºte în calea prejudecãþilor lor ºi în ura lor
nebunã, respingeau cu îndãrãtnicie lumina.
Nu este în planul lui Dumnezeu, de a constrânge pe oameni sã lepede
necredinþa lor nelegiuitã; ei trebuie sã se decidã singuri, dacã preferã
lumina sau întunericul, adevãrul sau rãtãcirea. Spiritul omenesc este
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înzestrat cu capacitãþi, de a deosebi între bine ºi rãu. Dumnezeu nu
doreºte, ca oamenii sã decidã dintr-un impuls momentan, ci pe temeiul
dovezilor prezentate, comparând cu îngrijire text cu text. Dacã iudeii
ar fi dat la o parte prejudecãþile lor ºi ar fi comparat profeþiile scrise cu
întâmplãrile care caracterizau viaþa lui Isus, atunci ei ar fi recunoscut
într-adevãr armonia minunatã, care exista între profeþii ºi împlinirea
lor în viaþa ºi misiunea Galileanului modest.
Sãrbãtoarea Paºtelui se apropia; mulþi porneau din toate pãrþile þãrii
spre Ierusalim, spre a se curãþi dupã datina iudaicã. În popor se vorbeau
ºi se presupuneau multe cu privire la Isus, ºi se întrebau minunându-se,
dacã va veni ºi El la sãrbãtoare. “Iar preoþii cei mai de seamã ºi Fariseii
porunciserã cã, dacã va ºti cineva unde este, sã le dea de ºtire ca sã-L
prindã.”
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u ºase zile înainte de sãrbãtoarea Paºtelui, Isus Se afla în
casa lui Lazãr din Betania. El Se gãsea în drumul Sãu de la
Ierihon, spre Ierusalim pentru sãrbãtorirea Paºtelui, ºi alese
aceastã locuinþã paºnicã pentru odihnã ºi recreaþie. O mare mulþime de
oameni se aflau în drum spre cetate ºi duserã vestea, cã Isus vine la
sãrbãtoare ºi în drumul Sãu va petrece Sabatul ºi se va repauza în
Betania. Aceastã veste fu primitã de popor cu mare entuziasm; cãci
faptele minunate ale lui Isus deveniserã cunoscute pretutindeni; dar
învierea lui Lazãr din morþi, care avusese loc în ultimul timp, trezise în
mod cu totul deosebit o uimire generalã. Foarte mulþi pornirã spre
Betania, unii din curiozitate, ca sã vadã pe cel înviat din morþi, iar alþii
pentru cã inimile lor erau pline de atracþie pentru Isus ºi doreau fierbinte
ca sã vadã faþa Sa ºi sã asculte la cuvintele Sale binecuvântate.
Ei aduserã înapoi rapoarte, care mãrirã ºi mai mult agitaþia mulþimii.
Toþi erau setoºi sã vadã ºi sã audã pe Isus, al Cãrui renume ca profet se
rãspândise peste întreaga þarã. Pretutindeni se punea întrebarea cine
este acest minunat învãþãtor, de unde vine, ºi dacã Lazãr, pe care El l-a
înviat dintre morþi, Îl va însoþi la Ierusalim, ºi dacã este adevãrat cã
Marele Profet va fi încoronat ca rege la sãrbãtoare. Isus ºi lucrarea Sa
minunatã captivã întreaga atenþie a poporului. Preoþii ºi mai marii
recunoscurã, cã vor pierde influenþa asupra poporului, de aceea ura lor
contra lui Isus crescu ºi mai mult; ei de abia puteau aºtepta pânã la
sosirea Sa, când sperau sã aibã ocazia doritã, spre a-ºi satisface setea
lor de rãzbunare, ºi sã înlãture pentru totdeauna pe Hristos din cale.
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Trecând însã timpul, fãrã ca Isus sã Se arate, ei devenirã agitaþi ºi
neliniºtiþi, temându-se cã poate nu va veni deloc la Ierusalim.
Îngrijorarea lor crescu de teamã, cã El poate a întrevãzut intenþiile lor
ºi de aceea nu va veni. Ei îºi aminteau, de câte ori El le-a priceput
cugetele lor, de câte ori le-a dat pe faþã planurile lor ascunse ºi le-a
zãdãrnicit scopurile lor criminale. De abia îºi puteau ascunde temerea
lor ºi se întrebau unii pe alþii: “Ce credeþi? N-are sã vinã la praznic?”
Cu mare grabã a fost convocatã o adunare a preoþilor ºi a fariseilor,
ca sã ia hotãrâri în privinþa lui Isus, pentru cã agitaþia ºi entuziasmul
poporului creºtea neîncetat din cauza Sa. Cãzurã de acord, cã ar fi
primejdios a pune mâna pe el pe faþã în public, sub orice pretext ar fi,
pentru cã de la învierea lui Lazãr, poporul îºi îndreptase simpatiile sale
cãtre Isus. De aceea ei luarã hotãrârea, sã procedeze cu viclenie, ºi
sã-L prindã în ascuns, ºi sã evite în felul acesta orice rãscoalã ºi orice
intervenþie a poporului. Dupã aceea ei gândeau sã-L aducã în faþa unui
tribunal de judecatã, ºi nãdãjduiau sã întoarcã în cele din urmã pãrerea
nestatornicã a publicului în favoarea lor, imediat ce osânda de moarte a
lui Isus va fi fãcutã cunoscut.
Dar o altã obiecþie se ridicã: În caz cã vor executa pe Isus, iar Lazãr
va rãmâne în viaþã ca martor al puterii Sale minunate de a scula pe
morþi, atunci faptul, cã ar exista în viaþã un om, care a zãcut mort în
mormânt timp de patru zile, ºi al cãrui corp intrase deja în putrefacþie,
dar care totuºi a primit iarãºi viaþã ºi sãnãtate printr-un cuvânt al lui
Isus, va schimba mai curând sau mai târziu pãrerea publicã spre propria lor nenorocire. Fiindu-le deci teamã, din pricina osândirii unui
om, care singur era în stare sã facã o astfel de minune spre binele
omenirii, sã nu aducã vreo nenorocire asupra lor înºile, hotãrârã cã ºi
Lazãr trebuia sã moarã. Ei susþineau cã dacã poporul va pierde
încrederea în conducãtorii sãi, prin aceasta puterea naþionalã va fi
distrusã.
Atât de departe poate duce invidia ºi prejudecata amarã pe sclavii
lor. Întorcând spatele lui Isus, Fariseii cãzurã din ce în ce mai mult în
întuneric ºi superstiþie, pânã ce, ura ºi necredinþa lor crescând neîncetat,
furã gata, în cele din urmã, pentru realizarea intenþiilor lor nelegiuite, sã-ºi
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mânjeascã mâinile cu sângele Sãu, ºi în acelaºi timp sã ia viaþa unui om,
pe care puterea divinã îl smulsese din puterea mormântului. Ei luarã o
astfel de poziþie, din care nici puterea omeneascã nici cea dumnezeiascã
nu-i mai putea salva; ei pãcãtuiau contra Spiritului Sfânt. Rãscularea lor
contra lui Hristos era o chestiune hotãrâtã; El era pentru ei o piatrã de
poticnire ºi o stâncã de cãdere. Ei nu voiau sã sufere stãpânirea acestui
om, Isus, asupra lor. Pe când aceste planuri se puneau la cale în Ierusalim,
Isus Se repauzã de ostenelile Sale în locuinþa paºnicã a lui Lazãr. Simeon
din Betania, pe care Isus îl vindecase de leprã, dorea sã arate Maestrului
sãu o onoare deosebitã, ºi-L invitã, atât pe el, cât ºi pe amicii Sãi, ca sã
cineze în casa sa. Mântuitorul ºedea la masã cu Simeon, pe care îl
vindecase de boala cea scârboasã a leprei, de o parte, ºi Lazãr, cel pe care
îl înviase din morþi, de altã parte. Marta servea pe oaspeþi, pe când Maria
asculta cu atenþie la cuvintele lui Isus. Ea vedea, cã El e plin de întristare;
ºi ea ºtia, cã imediat dupã învierea fratelui ei, El a trebuit sã se ascundã
de prigonirile iudeilor celor mai de frunte. Privind la fratele ei, care se
bucura acum de o sãnãtate deplinã, inima ei fu umplutã de recunoºtinþã
faþã de Isus, care smulsese pe fratele lor din puterea mormântului.
În marea Sa milostivire, Isus iertase Mariei multe ºi grele pãcate,
iar inima ei era plinã de iubire pentru Salvatorul ei. Ea Îl auzise adesea
vorbind despre apropierea morþii Sale, ºi era întristatã, cã El avea sã
sufere o moarte atât de tiranã. Cu un mare sacrificiu personal ea
cumpãrase un vas de alabastru plin cu mir de nard preþios pentru ca sã
ungã cu el corpul lui Isus dupã moartea Sa. Dar acum ea auzi pe mulþi
exprimându-ºi pãrerea, cã El va fi ridicat la demnitatea de rege, îndatã
ce va merge la Ierusalim, ºi ea a fost gata sã creadã cã lucrurile stau
aºa. Ea era plinã de bucurie, cã Mântuitorul ei, nu va mai fi mult timp
dispreþuit ºi lepãdat, ºi nu va mai avea nevoie sã mai caute sã fugã de
prigonirile vrãjmaºilor Sãi. În iubirea ºi recunoºtinþa ei, ea dorea sã fie
cea dintâi, care sã-I arate onoare. Cãutând sã evite orice ocazie de paradã,
ea unse capul ºi picioarele Sale cu mirul preþios ºi-I uscã apoi picioarele
cu pãrul ei cel lung ºi despletit.
Fapta ei nu fusese observatã de ceilalþi, dar parfumul umplu întreaga
casã ºi fãcu prin aceasta cunoscut la toþi cei de faþã acel serviciu al ei
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din iubire. Câþiva dintre ucenici îºi exprimau indignarea lor pentru aceasta,
iar Iuda, mai ales îºi exprima dezaprobarea sa pentru o astfel de risipã.
Simeon, cel care fãcuse ospãþul, care era un fariseu, a fost influenþat de
cuvintele lui Iuda ºi a fost umplut de necredinþã. Chiar ºi el gândea cã
Isus n-ar fi trebuit sã primeascã nici un serviciu de la Maria, din cauza
vieþii ei din trecut. Iuda, autorul acestei nemulþumiri provocate printre
cei de faþã, nu ºtia totuºi nimic despre marele respect ºi devotament,
care mânase pe Maria la fapta ei de iubire. El fusese ales ca administrator al banilor ucenicilor în general, ºi în aceastã poziþie, el îºi însuºise
în mod necinstit ºi mijloacele, care erau destinate serviciului lui
Dumnezeu.
El se lãsase condus de lãcomie, pânã ce aceasta îi ºtersese orice
trãsãturã bunã din caracterul sãu. Aceastã faptã a Mariei sta într-un
contrast atât de izbitor faþã de propria sa iubire de sine, încât el se
ruºina de zgârcenia sa, ºi cãuta sã sprijine obiecþia sa împotriva darului
ei pe motive mai demne. Adresându-se ucenicilor zise: “De ce nu s-a
vândut acest mir cu trei sute de lei, ºi sã fie dat sãracilor?” În acest fel
el cãuta sã-ºi ascundã lãcomia sa sub o grijã aparentã pentru cei sãraci,
deºi în realitate el nu se sinchisea deloc pentru aceºtia.
El dorea sã aibã în mâna sa preþul mirului preþios, spre a-l întrebuinþa
în scopurile sale egoiste. Prin pretinsa sa grijã de cei sãraci, el induse
în eroare pe ceilalþi ucenici, ºi prin aluziile sale rãutãcioase, el îi fãcu,
ca sã priveascã fapta Mariei cu neîncredere. Se fãcu o ºoptire de jur
împrejurul mesei pentru aceastã pretinsã risipã: “Ce rost are risipa
aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute
de lei, ºi sã se dea sãracilor.” Maria cãzu în mare nedumerire, când
ochii ucenicilor au fost îndreptaþi cãtre ea plini de asprime ºi reproº.
Ea simþea cã fapta ei de devotament ar fi fost nepotrivitã, ºi tremurând
ea aºtepta sã audã dezaprobarea lui Isus.
Mântuitorul observase însã toate câte se petrecuserã ºi cunoºtea
motivele fiecãruia dintre cei de faþã. El citea intenþia Mariei la aducerea
preþiosului ei sacrificiu. Deºi ea pãcãtuise greu, totuºi cãinþa ei era
sincerã ºi cu toate cã Isus o mustrase pentru pãcatele ei, totuºi avea
compãtimire cu slãbiciunile ei ºi o iertã de vina ei. Inima Mariei a fost
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plinã de recunoºtinþã pentru marea milostivire a lui Isus. De ºapte ori
auzise ea mustrarea Sa asprã cãtre spiritele rele, care stãpâneau sufletul
ei, dar auzise ºi cele mai cãlduroase rugãciuni, pe care El le adresase
Tatãlui Sãu pentru ea. Ea ºtia, cât de respingãtoare erau toate necurãþiile
pentru sufletul cel imaculat al Mântuitorului, ºi ea birui pãcatele ei
prin puterea Salvatorului. Ea fu preschimbatã ºi deveni acum pãrtaºã
naturii dumnezeieºti.
Maria aduse darul ei ca un omagiu de recunoºtinþã al inimii sale, iar
Isus explicã motivele ei ºi justificã fapta ei. El zise: “Lãsaþi-o în pace;
de ce-i faceþi supãrare? Ea a fãcut un lucru frumos faþã de Mine.” El
îndreptãþi fapta ei înaintea celor de faþã, arãtând cã aceasta era expresia
recunoºtinþei ei, pentru cã o scãpase de o viaþã de ocarã ºi o conduse la
curãþie ºi o învãþase sã creadã în El. El adãugã: Ea “l-a pãstrat pentru
ziua înmormântãrii Mele”. Mirul pãstrat cu atâta îngrijire, cu care
gândea sã îmbãlsãmeze corpul Domnului ei, ea îl turnã pe capul Sãu în
credinþa, cã El va fi ridicat în curând pe tronul din Ierusalim.
Isus ar fi putut îndrepta atenþia ucenicilor asupra lui Iuda, ca pricinã
a osândirii nemiloase a Mariei. El le-ar fi putut descoperi sfinþenia
prefãcutã a caracterului sãu ºi le-ar fi fãcut cunoscut lipsa sa totalã de
atenþie faþã de sãraci ºi sustragerea banilor, care fuseserã destinaþi pentru
întreþinerea lor. Pentru El ar fi fost ceva uºor, ca sã aþâþe indignarea lor
contra lui Iuda, din cauza apãsãrii pe care el o exercita asupra vãduvelor,
orfanilor ºi muncitorilor cu ziua; dar El Se stãpâni ºi nu dãdu pe faþã
caracterul adevãrat al lui Iuda. Nu-i fãcu nici un reproº, spre a nu-i da
nici un motiv de scuzã pentru trãdarea pe care el avea s-o facã în curând.
Dar El mustrã pe ucenici zicându-le: “Pe sãraci îi aveþi totdeauna cu
voi, ºi le puteþi face bine oricând voiþi: dar pe Mine nu Mã aveþi totdeauna.
Ea a fãcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai dinainte, pentru îngropare.
Adevãrat vã spun cã, oriunde va fi propovãduitã Evanghelia aceasta, în
toatã lumea, se va istorisi ºi ce a fãcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”
Privind în viitor, Isus vorbi cu siguranþã despre Evanghelia Sa, care
avea sã fie predicatã în toatã lumea. Împãraþii aveau sã se ridice ºi sã
cadã; numele domnitorilor ºi cuceritorilor aveau sã fie uitate; dar
amintirea faptei acestei femei avea sã fie eternizatã pe paginile istoriei
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sfinte.
Dacã ucenicii ar fi cunoscut pe deplin caracterul sublim al Maestrului
lor, atunci ei n-ar fi privit nici o jertfã prea scumpã, pentru a fi adusã
Fiului lui Dumnezeu. Magii de la rãsãrit au înþeles adevãrata Sa poziþie
ºi onoare ce I se cuvenea mai bine, decât proprii Sãi urmaºi, care
primiserã instrucþiunile Sale puternice. Ei aduserã Mântuitorului daruri
preþioase ºi se plecarã cu respect sfânt înaintea Lui, pe când era încã un
copil mic ºi culcat în iesle.
Privirea pe care Isus o aruncã asupra lui Iuda cel egoist, îl convinse,
cã Maestrul sãu vedea fãþãrnicia sa ºi citea caracterul sãu josnic ºi
dispreþuitor. El fu umplut de spiritul rãzbunãrii. Inima sa ardea de
invidie, cã Isus primise un dar atât de preþios, care ar fi fãcut onoare
domnitorilor lumii. Dupã cinã, el merse imediat la mai marii preoþilor
ºi se oferi, a le da în mânã pe Maestrul sãu. Preoþii erau plini de bucurie
pentru aceasta, “ºi i-au fãgãduit bani. ªi Iuda cãuta un prilej nimerit, ca
sã-L dea în mâinile lor.”
În exemplul lui Iuda vedem urmãrile grozave ale lãcomiei ºi ale
furiei nesfinþite. El invidia pe Isus din cauza acelui dar preþios, ºi cu
toate cã el nu fusese mustrat personal, totuºi spiritul sãu de rãzbunare
ºi lãcomia sa îl fãcu sã vândã pe Domnul lor pentru treizeci de arginþi.
Maria arãtã, cât de mult preþuia ea pe Salvator, încât nu socoti ca prea
scump a jertfi acel dar preþios pentru El; Iuda din contrã Îl preþuia dupã
suma pe care o primi pentru trãdarea Sa; sufletul sãu ordinar cumpãni
viaþa Fiului lui Dumnezeu pentru o sumã neînsemnatã de bani. Acel
spirit rece de câºtig, se dã pe faþã de cãtre mulþi din zilele noastre, care
pretind a fi urmaºi ai lui Hristos. Darurile lor pentru cauza Sa nu sunt
fãcute decât cu neplãcere, sau sunt reþinute în totul sub diferite pretexte.
Binefacerea generalã, nelimitatã din bisericã sau confesiune, este
înfãþiºatã adesea sub un astfel de pretext, ºi ei susþin ca ºi Iuda, cã ar fi
mai bine sã se dea sãracilor. Dar adevãratul creºtin îºi aratã credinþa sa,
dând mijloacele sale pentru cauza adevãrului; el se cunoaºte din faptele
sale; cãci “credinþa fãrã fapte este moartã”.
Isus citea inima lui Simeon ºi ºtia, cã insinuãrile lui Iuda fãcuserã o
impresie asupra lui, ºi cã în inima lui se ridicase întrebarea: “Omul acesta,
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dacã ar fi un proroc, ar ºti cine ºi ce fel de femeie este cea care se
atinge de el: cã este o pãcãtoasã.” Luca 7:39. Când Iuda pãrãsi casa,
Isus se adresã celui ce fãcuse cina cu cuvintele: “Simone, am sã-þi spun
ceva”. Simon rãspunse: “Spune, Învãþãtorule”. Isus îi povesti apoi o
pildã, prin care îi arãtã contrastul dintre recunoºtinþa lui Simeon,
ospãtãtorul Sãu, pe care îl curãþise de leprã, ºi recunoºtinþa Mariei,
care dobândise iertarea pãcatelor ei. El zise: “Un cãmãtar avea doi
datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celãlalt cu cincizeci.
Fiindcã n-aveau cu ce plãti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar, care
din ei va iubi mai mult?” Simeon nu cunoºtea aplicaþia pe care Isus
avea de gând s-o facã; ºi de aceea rãspunse: “Socotesc cã acela cãruia
i-a iertat mai mult.” Isus i-a zis: “Drept ai judecat.” Acest rãspuns osândi
pe Simeon. El fusese un mare pãcãtos ºi suferise de o boalã nesuferitã,
aºa încât toþi fugeau de el. Strigase cu voce jalnicã dupã ajutorul lui
Isus ºi Mântuitorul care avea întotdeauna o ureche deschisã faþã de
mizeria omeneascã, îl curãþise atât de pãcate, cât ºi de boala sa grozavã.
Simeon a fost umilit; totuºi el fusese un fariseu mândru ºi nu se socotise
pe sine ca un pãcãtos aºa de mare, cum era în realitate; ºi la aceasta el
mai devenise ºi înfumurat ºi mândru în închipuirea sa. Dupã pãrerea
sa, el sta mai presus cu mult decât acea femeie sãrmanã, care unsese
picioarele lui Isus. Ospãtând pe Isus în casa sa, voia prin aceasta sã-I
arate un semn de o deosebitã stimã; dar respectul sãu faþã de Isus fu
totuºi micºorat când vãzu cã Mântuitorul primi cu atâta îndurare adoraþia
Mariei care totuºi fusese o mare pãcãtoasã. El nu se mai gândea la
minunea, prin care Isus îl scãpase de la moartea în care era cuprins de
viu, ºi chibzuia acum cu sânge rece, dacã Isus este Mesia ºi se poate în
acelaºi timp înjosi, spre a primi darul acestei femei. El gândea, cã dacã
Isus ar fi fost într-adevãr Mesia, trebuia sã cunoascã pãcãtoºenia ei ºi
sã o respingã. El nu recunoºtea, cã el însuºi fusese un mai mare pãcãtos
decât ea, ºi cã Hristos îi iertase atât lui cât ºi ei. El era gata sã punã la
îndoialã caracterul divin al Maestrului sãu, pentru cã gândea a fi
descoperit o lipsã de judecatã în El.
Pe de altã parte, Maria era pãtrunsã de pocãinþã ºi umilinþã, din
cauza pãcatelor ei. Din recunoºtinþã pentru milostivirea sa iertãtoare,
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ea era gata sã jertfeascã totul pentru Hristos, ºi nici-o îndoialã despre
trimiterea Sa dumnezeiascã nu mai neliniºtea sufletul ei nici mãcar o
clipã. Prin pilda Sa, Isus nu voia sã Se refere la gradul de recunoºtinþã,
pe care aceste douã persoane o nutreau faþã de El, cãci niciuna din
aceste douã nu erau în stare, sã ºteargã tributul de mulþumire, pe care îl
datorau. El Se referea din contrã la poziþia lui Simeon, care se considera
mai drept decât femeia, ºi arãta cã deºi pãcatele sale iertate erau mari,
totuºi el nu rãsplãtise Binefãcãtorului sãu cu acea stimã ºi iubire, care
exclude orice necredinþã. El nu-ºi da seama decât puþin despre obligaþia
Sa faþã de Salvatorul sãu, în timp ce Maria, preþuind pe deplin
milostivirea ce i se arãtase, era plinã de recunoºtinþã ºi de iubire.
Isus scoase în evidenþã contrastul izbitor, zicând: “Vezi tu pe femeia
aceasta? Am intrat în casa ta, ºi nu Mi-ai dat apã pentru spãlat picioarele;
dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei, ºi Mi le-a ºters cu pãrul
capului ei. Tu nu Mi-ai dat sãrutare; dar ea, de când a intrat, n-a încetat
sã-Mi sãrute picioarele. Capul nu Mi L-ai uns cu untdelemn; dar ea
Mi-a uns picioarele cu mir.”
Fariseul cel mândru îºi închipuise cã va arãta lui Isus destulã cinste,
dacã Îl invitã în casa sa; ºi fiind stãpânit de simþul propriei sale mãrimi
neglijase sã-I dovedeascã cinstea, care se cuvenea unui oaspete atât de
înãlþat, care sãvârºise pentru el o minune de milostivire. Isus îmbãrbãtã
faptele de politeþe gingaºe, iar femeia a fost lãudatã în mod cãlduros de
cãtre Salvator pentru atenþia ºi iubirea ei: “De aceea îþi spun: ‘Pãcatele
ei, care sunt multe, sunt iertate; cãci a iubit mult. Dar cui i se iartã
puþin, iubeºte puþin.”
Ochii lui Simeon au fost deschiºi, ºi el recunoscu neglijenþa ºi
necredinþa sa. El a fost miºcat prin bunãtatea lui Isus, cã nu-l dojeni în
faþa tuturor oaspeþilor. El îºi dãdu seama, cã Isus nu voia sã dea pe faþã
înaintea altora vina ºi lipsa sa de recunoºtinþã, ci voia numai sã-i
convingã sufletul printr-o expunere a purtãrii sale care se potrivea bine
cu acel caz. Imputele aspre ar fi împietrit inima lui Simeon faþã de
cãinþã; dar îndemnurile indulgente îl convinserã totuºi de rãtãcirea sa
ºi-i câºtigarã inima. El recunoscu mãrimea vinovãþiei sale faþã de
Domnul sãu, ºi pe viitor deveni un bãrbat umilit ºi tãgãduitor de sine.
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Dacã ne dãm seama de mãrimea datoriei noastre faþã de Mântuitorul
nostru, atunci ne vom lega mai strâns de El, ºi iubirea noastrã se va da
pe faþã în toate acþiunile noastre, Isus îºi aminteºte de orice faptã bunã
pe care o fac copiii Sãi. Cel tãgãduitor de sine ºi binefãcãtor va trãi în
amintirea Sa, ºi va fi rãsplãtit în ziua de apoi. El nu va uita nimic din
ceea ce se face pentru cauza Sa sfântã. Nici o jertfã nu poate fi prea
scumpã, pentru a fi adusã pe altarul credinþei noastre.
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Intrarea lui Isus în
Ierusalim

Î

n prima zi a sãptãmânii, Isus Îºi continuã cãlãtoria Sa la
Ierusalim, spre a lua parte acolo la sãrbãtoarea Paºtelor. Gloate
multe de popor care veniserã la Betania, ca sã-L vadã, Îl
însoþeau, însufleþite de dorinþa, de a fi martori oculari ai intrãrii Sale
triumfale în sfânta cetate. Întreaga naturã pãrea a fi în bucurie de
sãrbãtoare: pomii înfrunziserã iarãºi ºi florile lor umpleau vãzduhul cu
parfumul lor. Mulþi se gãseau pe cale spre cetate, ca sã serbeze Paºtele.
Aceste cete se ataºau mereu la mulþimea, care înconjura pe Isus. El
trimise înainte pe doi din ucenicii Sãi, ca sã aducã un “mãgãruº, mânzul
unei mãgãriþe”, pe care sã intre cãlare în Ierusalim. Dar întrucât oraºul
se afla numai la o micã depãrtare ºi mai înainte El cãlãtorise întotdeauna
cu plãcere pe jos, ucenicii Sãi nu pricepeau la început, de ce El preferã
acum sã meargã cãlare. Dar speranþa se ridicã în inima lor la gândul
plin de bucurie, cã Isus intenþioneazã sã intre în capitalã, sã Se proclame
ca Împãrat al Iudeilor ºi sã înceapã a împãrãþi. În timp ce ucenicii
executau însãrcinarea lor, ei comunicarã amicilor lui Isus ideile lor
strãlucite ºi din aceastã cauzã agitaþia se rãspândi în lung ºi-n lat, iar
aºteptãrile poporului se încordarã la culme.
Isus alese pentru Sine un mânz pe care nu cãlãrise nimeni. Cu un
entuziasm vesel, ucenicii îºi puserã veºmintele lor pe mãgãruº ºi puserã
pe Maestrul lor deasupra. Imediat dupã aceasta strigãte triumfale umplurã
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vãzduhul, iar mulþimea Îl salutã ca pe Mesia ºi Împãratul lor. Isus primi
acum omagiile, pe care mai înainte le respinsese întotdeauna, iar ucenicii
priveau aceasta ca pe un semn, cã speranþele lor fericite vor fi realizate,
cãci Îl vor vedea acum în Ierusalim, recunoscut în general ca Împãrat al
lui Israel. Toþi se simþeau fericiþi ºi plini de entuziasm cãutau sã se întreacã
unii pe alþii în omagiile lor. Într-adevãr ei nu puteau desfãºura nici o
podoabã ºi strãlucire exterioarã; dar ei Îi aduceau adorarea inimilor
fericite. Ei nu erau în stare ca sã-i ofere daruri preþioase, dar mulþi îºi
întindeau veºmintele în calea Sa, iar alþii presãrau înaintea Lui ramuri de
mãslin ºi de palmier. Acestei expediþii triumfale, ei nu-i puteau pune în
frunte nici un stindard împãrãtesc, dar ei ridicau ramurile de palmieri ale
pomilor înfrunziþi ca semne de biruinþã ale naturii, ºi fâlfâind cu ele
înaintea Lui, strigãte puternice de osanale umpleau vãzduhul.
La fiecare pas numãrul lor creºtea mereu; cãci mulþi, care auzeau
de apropierea lui Isus, alergau sã se ataºeze la expediþia triumfalã. Simpli
privitori se amestecau neîncetat cu mulþimea ºi întrebau: “Cine este
acesta? Ce înseamnã aceastã agitaþie generalã?” Toþi auziserã despre
Isus ºi aºteptau, ca El sã vinã la Ierusalim; totuºi ei ºtiau cã El refuzase
pânã aici, sã primeascã onoruri pãmânteºti, ºi acum erau uimiþi la culme,
când auzirã, cã El era Acela. Ei se minunau întrebându-se, ce întâmplare
o fi provocat în el aceastã schimbare de sentimente, întrucât El declarase
mai înainte, cã împãrãþia sa nu este din lumea aceasta.
Pe când ei se minunau ºi se întrebau astfel, mulþimea plinã de
entuziasm, aduce la tãcere întrebãrile lor printr-un strigãt triumfal, care
se repeta mereu, mereu, ºi al cãrui ecou rãsuna lãmurit de pe colinele ºi
vãile din apropiere. ªi acum, acestei procesiuni vesele, îi iese în
întâmpinare o mare mulþime din Ierusalim, care auziserã despre marea
manifestaþie publicã ºi alergau, sã întâmpine pe Salvator, ºi sã-L conducã
la Ierusalim. Din mulþimea nenumãratã de israeliþi care veniserã la
sãrbãtoarea Paºtelui în acest oraº, mii de suflete Îi ieºeau acum înainte
ºi-L salutau cu ramuri de palmieri în mâinile lor ºi cântând imnuri
sfinte. Preoþii dãdurã în templu semnalul de trâmbiþã pentru serviciul
divin de searã, dar numai puþini rãspunserã la chemare, iar preoþii ziceau
cu consternare unii cãtre alþii: “Tot poporul se duce dupã El”.

Intrarea lui Isus în Ierusalim

305

În timpul vieþuirii Sale pãmânteºti de pânã aici, Isus refuzase sã
primeascã onoruri pãmânteºti ºi respinsese orice încercare, de a-L ridica
pe un tron pãmântesc; totuºi cu aceastã ocazie El voia sã atragã atenþia
publicã asupra Sa, ca Salvator al lumii. El Se apropia de punctul decisiv,
când viaþa Sa avea sã fie adusã ca un preþ de rãscumpãrare pentru omul
pãcãtos. Deºi El avea sã fie în curând trãdat ºi pironit pe cruce ca un
fãcãtor de rele, totuºi El voia sã intre acum în Ierusalim, teatrul morþii
Sale ca jertfã care Îl aºtepta, sub manifestãrile de bucurie ale mulþimii
ºi sub onorurile ei împãrãteºti, spre a da prin aceasta o slabã idee despre
strãlucirea revenirii Sale viitoare ca Rege al Sionului.
Era în intenþia lui Isus, de a îndrepta atenþia asupra jertfei, care avea
sã fie actul de încoronare al misiunii Sale cãtre o lume cãzutã. Poporul
se adunã la Ierusalim sã serbeze Paºtele, în timp ce Mieluºelul adevãrat,
se oferi de bunã voie ca jertfã. Isus recunoscu cã în toate timpurile
viitoare, poporul lui Dumnezeu avea sã facã moartea pe care El a suferito pentru pãcatele lumii, ca obiect de adâncã meditaþie. Orice eveniment
în legãturã cu aceasta avea sã fie expus fãrã vreo umbrã de îndoialã. De
aceea era de însemnãtate, ca ochii întregului popor sã fie îndreptaþi
asupra Lui, ºi ca manifestaþia publicã care avea sã aibã loc înainte de
jertfa Sa de moarte, sã fie de aºa naturã, încât atenþia tuturor sã fie
îndreptatã asupra jertfei însãºi. Dupã o astfel de expediþie triumfalã, ca
aceea a Mântuitorului nostru în Ierusalim, ochii tuturor aveau sã
urmãreascã desfãºurarea rapidã a vieþii Sale pânã la sfârºit.
Evenimentele bãtãtoare la ochi, care erau în legãturã cu aceastã
intrare, nu puteau sã nu intre în discuþia generalã ºi sã nu aducã pe Isus
la cunoºtinþa fiecãruia. Dupã rãstignirea Sa, ei aveau sã fie puºi în
legãturã cu osândirea ºi moartea Sa, aveau sã cerceteze profeþiile ºi ca
urmare aveau sã descopere faptul, cã acesta era într-adevãr Mesia; ºi în
toate þãrile aveau sã se înmulþeascã convertirile la credinþa în Hristos.
La aceastã unicã scenã triumfalã din viaþa Sa pãmânteascã, Salvatorul
ar fi putut sã Se prezinte cu o suitã de îngeri cereºti ºi cu trâmbiþa lui
Dumnezeu; totuºi El urmã cu credincioºie calea umilinþei, pe care
apucase, ºi purtã povara omenirii, pânã ce viaþa Sa a fost jertfitã pentru
viaþa lumii.
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Aceastã zi, care pãrea sã încoroneze activitatea lor de pânã aici, ar
fi fost pentru ucenici ca o zi acoperitã de nori întunecoºi, dacã ei ar fi
ºtiut, cã aceastã scenã de bucurie nu era decât un preludiu al suferinþelor
ºi al morþii Maestrului lor. Deºi El le vorbise în diferite rânduri despre
jertfa Sa de moarte inevitabilã, totuºi în veselia triumfalã prezentã, ei
uitarã cuvintele Sale triste ºi aºteptau domnia Sa plinã de binecuvântare
pe tronul lui David. Procesiunea se mãrea continuu, ºi toþi cu puþine
excepþii, furã cuprinºi de entuziasmul momentului ºi se unirã la strigãtele
de veselie ºi de osanale, care rãsunau de pe o colinã pe alta ºi dintr-o
vale într-alta. Neîncetat se auzea strigãtul: “Osana Fiul lui David!
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile
prea înalte!” Marea mulþime pãrea a se întrece în a rãspunde unii altora
la acest strigãt luat dintr-un trecut profetic.
Mulþi farisei erau martori la aceastã scenã, ºi fiind plini de invidie
ºi de rãutate, cãutarã sã abatã pãrerea generalã în altã direcþie. Ei fãcurã
uz de orice autoritate posibilã, ca sã înãbuºe entuziasmul poporului;
dar, toate strãduinþele ºi toate ameninþãrile lor au fost fãrã succes.
Temându-se cã aceste mari mulþimi vor fi în stare sã ridice pe Isus la
rangul de rege, ca un ultim refugiu al lor, ei îºi fãcurã drum prin mulþime,
ºi vorbirã lui Isus cu cuvinte mustrãtoare ºi ameninþãtoare: “Învãþãtorule,
ceartã-Þi ucenicii!” Ei mai declararã, cã o astfel de manifestaþie
zgomotoasã ºi agitatã ar fi ilegalã ºi nu va fi îngãduitã de autoritate.
Dar rãspunsul lui Isus aduse totuºi la tãcere ordinele lor trufaºe: “Vã
spun cã dacã vor tãcea ei, pietrele vor striga.”
Dumnezeu Însuºi, prin providenþa Sa deosebitã, hotãrâse
desfãºurarea acelor evenimente, care aveau loc atunci, ºi dacã oamenii
ar fi neglijat aducerea la îndeplinire a planului dumnezeiesc, atunci El
ar fi dat glas chiar pietrelor neînsufleþite, ºi ele ar fi salutat pe Fiul Sãu
cu cântãri de laudã. Aceastã scenã fusese descoperitã în viziuni profetice
sfinþilor vizionari din Vechiul Legãmânt, iar oamenii erau fãrã putere
de a zãdãrnici intenþia lui Iehova. Când fariseii aduºi la tãcere se
retraserã, cuvintele lui Zaharia au fost repetate de sute de glasuri: “Saltã
de veselie, fiica Sionului! Strigã de bucurie, fiica Ierusalimului! Iatã cã
Împãratul tãu vine la tine; El este neprihãnit ºi biruitor, smerit ºi cãlare
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pe un mãgar, pe un mânz, pe mânzul unei mãgãriþe.”
Fariseii s-au vãzut constrânºi sã renunþe la strãduinþele lor, de a
înãbuºi entuziasmul general, întrucât toate reclamaþiile lor, nu fãceau
decât sã mãreascã ºi mai mult zelul poporului. Niciodatã mai înainte
nu vãzuse lumea o procesiune triumfãtoare ca aceasta. Ea nu se asemãna
cu convoaiele triumfale ale cuceritorilor vestiþi ai pãmântului. În acest
convoi nu se aflau prizonieri cu inima întristatã, ca trofee ale vitejiei
împãrãteºti; dar Salvatorul era înconjurat fireºte de trofee glorioase ºi
de martorii operei iubirii Sale pentru oamenii pãcãtoºi. În suita Sa se
aflau captivi care fuseserã smulºi din puterea tiranã a lui Satan, ºi care
mulþumeau lui Dumnezeu pentru liberarea lor. Orbii, cãrora El le redase
vederea, înaintau cu zel ºi erau conducãtorii convoiului. Cei muþi, ale
cãror limbi fuseserã dezlegate, fãceau sã rãsune cele mai puternice
strigãte de osanale. Cei ologi, pe care El îi vindecase, sãreau plini de
bucurie în jurul Lui ºi aveau cei dintâi grija de a smulge ramuri de
palmieri ºi a fâlfâi în vãzduh cu ele în onoarea Salvatorului. Vãduvele
ºi orfanii se aflau în acelaºi convoi ºi proslãveau numele lui Isus, pentru
toate faptele de milostivire pe care le fãcuse pentru ei. Cei leproºi, care
fuseserã curãþiþi printr-un cuvânt al Sãu ºi salvaþi dintr-o moarte, în
care erau îngropaþi de vii, îºi aºterneau veºmintele lor de sãrbãtoare în
calea Sa ºi Îl salutau pe Împãratul Mãririi. De asemenea ºi aceia, care
fuseserã sculaþi din somnul lor de moarte prin puterea cuvântului Sãu,
se aflau în mulþime. Lazãr, al cãrui corp cãzuse deja pradã putrezirii în
mormânt, fericit în puterea sa de bãrbat recâºtigatã, conducea acum
umilit asinul, pe care cãlãrea Salvatorul Sãu.
Când convoiul festiv ajunse în vârful colinei ºi era în perspectivã sã
intre în cetate, Isus Se opri ºi mulþimea de asemenea. Ierusalimul sta
înaintea lor în toatã podoaba sa scãldat în lumina soarelui coborât la
apus. Templul atrãgea asuprã-ºi ochii tuturor. Într-o splendoare
maiestuoasã, el se ridica peste toate clãdirile, ºi pãrea sã indice spre
cer, ca ºi când ar fi voit sã îndrepte poporul spre singurul ºi adevãratul
Dumnezeu viu. Acest templu, în maiestatea Sa grandioasã, fusese mult
timp mândria ºi strãlucirea naþiunii iudaice. Chiar ºi romanii îl priveau ca
ºi pe un monument, care era neîntrecut în strãlucire. Regele lor se unise
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cu iudeii, spre a-l înfrumuseþa, ºi cu toþii nu cruþaserã nici ostenealã, nici
cheltuieli, spre a-l împodobi atât pe dinafarã, cât ºi pe dinãuntru cu cele
mai frumoase podoabe.
O parte din zidul clãdirii rezistase la asedierea oºtirilor puternice, o
capodoperã a arhitecturii, acesta pãrea ca ºi când ar fi fost luat dintr-o
singurã bucatã de stâncã. În timp ce soarele ce cobora pe cerul auriu la
vest, îºi revãrsa splendoarea sa reflectând asupra marmurei albe ºi curate cu o aureolã de foc, ºi scânteia pe brâurile de aur ale stâlpilor sãi,
de pe vârful colinei, pe care sta Isus cu urmaºii Sãi, întreaga clãdire
pãrea ca un mare palat grandios de zãpadã, acoperit cu pietre scumpe
scânteietoare. La intrarea templului se afla o viþã de aur ºi de argint, cu
frunze verzi ºi cu struguri masivi, fiind totul executat cu cheltuieli
extraordinare de artiºtii cei mai iscusiþi. Cu aceasta Israel era reprezentat
prin simbolul unei viþe roditoare. Aurul, argintul ºi verdele natural, cu
gustul sãu rar ºi arta sa excelentã, erau întrunite toate într-un întreg
armonios, asupra cãruia ochiul privea cu consternare cum coardele sale
se ramificau pe stâlpii strãlucitori ai zidului ºi se agãþau de ornamentele
sale aurite. Soarele coborât la apus scãlda totul cu o aureolã glorioasã
pe care cerul o reflecta.
Isus priveºte la aceastã scenã rãpitoare, ºi întreaga mulþime amuþeºte,
fiind fermecatã de acea priveliºte grandioasã. Orice ochi se îndreaptã
involuntar asupra Salvatorului, aºteptând sã vadã exprimându-se pe
faþa Sa admiraþia pe care o simþeau ei. Dar în locul acesteia ei observarã
o expresie de durere pe faþa Sa iubitoare. Ei vãd cu uimire ºi decepþie,
cum ochii Mântuitorului se umplu de lacrimi, cum corpul Sãu se clatinã
încoace ºi încolo, în timp ce un strigãt de durere rãsunã de pe buzele
Sale tremurânde, ca ºi când ar fi pornit dintr-o inimã zdrobitã. Ce
priveliºte era aceasta pentru îngerii cerului! Suveranul lor iubit în lacrimi
disperate! Ce priveliºte era aceasta pentru acea mulþime plinã de bucurie,
care cu strigãte triumfale legãnând din ramurile de palmieri, ce le aveau
în mâini, Îl însoþiserã pânã la acea înãlþime, de unde puteau avea o
privire asupra oraºului întins la picioarele lor, unde ei voiau sã-ºi aducã
la îndeplinire planurile lor plãcute, de a-L încorona ca Împãrat!
Aclamaþiile lor amuþirã acum, ºi multe lacrimi curgeau de un simþãmânt
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de durere, pe care ei nu o pricepeau.
Isus plânsese la mormântul lui Lazãr; dar aceea era o durere divinã
care se potrivea acelor împrejurãri. Întristarea Sa bruscã, pãrea totuºi
ca un glas de jale în mijlocul unui cor de triumf grandios. În mijlocul
acestei scene de bucurie, pe când toþi Îl aclamau, Împãratul lui Israel
izbucni în lacrimi; dar nu în lacrimi liniºtite de bucurie, ci în lacrimi ºi
suspine dintr-o durere sufleteascã de neînvins. Mulþimea e cuprinsã
deodatã de tristeþe, vãzând acea mâhnire de nepriceput. Lacrimile lui
Isus nu curgeau în vederea suferinþelor corporale ce Îl aºteptau la
rãstignire, deºi grãdina Ghetsimani, unde spaimele unui întuneric aveau
sã nãpãdeascã în curând asupra Lui, sta tocmai în faþa Lui. De asemenea
ºi poarta oilor se vedea, prin care animalele de jertfã fuseserã introduse
timp de secole. Aceastã poartã avea sã se deschidã în curând ºi pentru
El, ca marele antitip; la a Cãrui jertfire pentru pãcatele lumii indicaserã
toate aceste jertfe. Nu departe de aici se afla ºi Golgota, teatrul luptei
Sale cu moartea, care avea sã aibã loc în curând.
Salvatorul plânge dar nu la gândul despre cruda Sa moarte; El nu
simte nici o întristare egoistã. Gândul la suferinþele Sale corporale nu
producea nici o teamã acestui suflet nobil ºi jertfitor de sine. Priveliºtea
Ierusalimului umplu inima Sa cu durere - Ierusalimul, care respinsese
pe Fiul lui Dumnezeu ºi dispreþuise iubirea Sa, care nu voia sã þinã
seama de minunile Sale puternice ºi care era gata sã-I curme viaþa. El
ºtie, unde i-a dus lepãdarea Salvatorului lor, ºi care ar fi putut sã fie
viitorul sãu, dacã ar fi primit pe Acela singurul, care era în stare sã
vindece rãnile lor. El venise, ca sã-i salveze; cum putea El sã Se lepede
de copilul încredinþat Lui!
El Îºi ridicase mâna Sa - care binecuvântase atât de mult pe bolnavi
ºi pe suferinzi - ºi indicând la cetatea condamnatã exclamã plin de
durere: “Dacã ai fi cunoscut ºi tu, mãcar în aceastã zi lucrurile, care
puteau sã-þi dea pacea!” Aici Isus Se opri ºi trecu sub tãcere, care ar fi
fost soarta Ierusalimului, dacã ar fi recunoscut unicul Ajutor, pe care
Dumnezeu i l-a putut da - dãruirea Fiului Sãu iubit - care a avut prilejul
sã-L recunoascã, ºi sã umble în lumina dãruitã lor de Dumnezeu; atunci
aceastã cetate ar fi fost împãrãteasa împãraþilor într-o fericire
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netulburatã ºi ar fi stat liberã în tãria puterii primitã de la Dumnezeu.
Atunci n-ar mai fi stat soldaþi înarmaþi la porþile ei, ºi nici un drapel
roman n-ar mai fi fâlfâit pe zidurile sale. Soarta glorioasã, care ar fi
fãcut Ierusalimul fericit, dacã ar fi primit pe Salvatorul Sãu, sta acum în
faþa Fiului lui Dumnezeu. El vedea, cã aceastã cetate ar fi fost prin El
vindecatã de boala ei grea, ar fi fost liberatã de sclavia ei ºi ar fi fost
recunoscutã iarãºi ca cea mai puternicã capitalã a lumii. De pe zidurile
ei, porumbelul pãcii ar fi zburat cãtre toate naþiunile ºi Ierusalimul ar fi
fost diadema mãririi întregii lumi.
Dar acest tablou mãreþ, despre aceea ce Ierusalimul ar fi putut sã
fie, dacã ar fi primit pe Fiul lui Dumnezeu, dispare, deoarece Salvatorul
Îºi Îndreptã privirea la soarta lui de acum, când se afla sub jugul cel
greu al romanilor, apãsat de mânia lui Dumnezeu sub dreptatea Sa
rãsplãtitoare. El reia firul întrerupt al plângerii Sale zicând: “Dar acum
ele sunt ascunse de ochii tãi. Vor veni peste tine zile, când vrãjmaºii tãi
te vor înconjura cu ºanþuri, te vor împresura, ºi te vor strânge din toate
pãrþile: te vor face una cu pãmântul, pe tine ºi pe copiii tãi din mijlocul
tãu; ºi nu vor lãsa în tine piatrã pe piatrã, pentru cã n-ai cunoscut vremea
când ai fost cercetatã.”
Hristos veni ca sã salveze Ierusalimul cu copiii sãi de consecinþele
pãcatelor comise; dar aºteptãrile nesfinþite ale fariseilor nu au fost
satisfãcute prin felul înfãþiºãrii Sale. Mândria fariseilor, fãþãrnicia,
gelozia ºi rãutatea, Îl împiedicaserã la aducerea la îndeplinire a intenþiei
Sale. Isus cunoºtea rãsplãtirea grozavã care aºtepta cetatea lãsatã în
soarta ei. El vede în spirit Ierusalimul înconjurat de oºti, iar pe locuitorii
sãi împresuraþi expuºi la foamete ºi moarte, pe mame mâncând corpurile
moarte ale copiilor lor proprii, ºi pe pãrinþi ºi copii smulgând unul din
mâna altuia ultima îmbucãturã, întrucât orice sentiment firesc fusese
tocit prin chinurile rozãtoare ale foamei. El vede, cã îndãrãtnicia Iudeilor,
aºa cum ea se aratã în lepãdarea rãscumpãrãrii oferite, îi fãcu sã refuze
ºi ultima lor posibilitate de salvare ºi de supunere faþã de armatele
cuceritoare. El vede pe sãrmanii locuitori ai Ierusalimului chinuiþi pe
roatã ºi pe cruce; vede frumoasele sale palate distruse, templul în care
Dumnezeu Îºi descoperise mãrirea Sa în ruine, ºi vede cum din toate
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zidurile sale curate ºi albe, împodobite cu stâlpi înalþi ºi cu ornamente
aurite, nu avea sã rãmânã piatrã peste piatrã, care sã nu fie dãrâmatã,
iar cetatea aratã cu plugul de la o margine la alta asemenea unui câmp.
Fireºte, în faþa unui tablou atât de îngrozitor, Mântuitorul putea vãrsa
lacrimi de durere.
Ierusalimul fusese copilul Sãu favorit, ºi întocmai dupã cum un tatã
iubitor este îndurerat pentru un fiu neascultãtor, aºa plângea Isus asupra
Ierusalimului. Cum sã te lepãd! Cum sã te dau Eu distrugerii ºi mizeriei!
Sã te las Eu, sã umpli paharul rãutãþii tale pânã la gurã! Un suflet are o
atât de mare valoare, încât alte lumi par nimic în comparaþie cu unul ca
acesta; dar aici o naþiune întreagã avea sã piarã. Îndatã ce soarele avea
sã se coboare la apus, timpul de har pentru Ierusalim avea sã fie terminat.
Pe când acel mare convoi triumfal se opri în vârful muntelui Mãslinilor,
pentru Ierusalim nu era încã prea târziu, de a se cãi de pãcatele sale ºi
a fi salvat. Îngerul milostivirii se pregãtea atunci sã-ºi întindã aripile ca
sã se coboare de la tronul de aur, ºi sã facã loc judecãþii ºi rãsplãtirii ce
se apropia cu paºi repezi. Dar inima iubitoare a lui Isus mijlocea încã
pentru Ierusalimul care respinsese toatã milostivirea Sa ºi dispreþuise
avertismentele Sale, ºi acum era gata sã-ºi completeze mãsura nelegiuirii
sale, scãldându-ºi mâinile în sângele Sãu. Dacã Ierusalimul ar fi vrut
sã facã pocãinþã, încã n-ar fi fost prea târziu. În timp ce ultimele raze
ale soarelui la apus, revãrsau o luminã aurie asupra templului, a turnului
ºi a cupolelor sale, cum n-ar fi vrut vre-un înger bun sã-l conducã la
iubirea Salvatorului sãu ºi sã abatã de la el primejdia care îl ameninþa!
O, cetate frumoasã dar nesfinþitã, care ai omorât cu pietre pe profeþi ºi
ai lepãdat pe Fiul lui Dumnezeu, care prin nepocãinþa ta, þi-ai fãurit
singurã lanþurile sclaviei - ziua ta de har este aproape pe sfârºit!
Aici locuise un popor privilegiat; Dumnezeu îºi pusese locuinþa Sa
în templul lor; “ca o odraslã frumoasã, de care se bucurã întreaga þarã”.
Mai mult de o mie de ani el fusese supravegheat de purtarea de grijã
ocrotitoare ºi de iubirea gingaºã a lui Isus. În acel templu rãsunaserã
avertismentele solemne ale profeþilor. Acolo cãdelniþele cu tãmâie
aprinsã fuseserã legãnate, în timp ce fumul de tãmâie se urca la Dumnezeu
cu rugãciunile închinãtorilor. Acolo cursese sângele animalelor, ca simbol
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al sângelui lui Hristos. Acolo Îºi descoperise Iehova mãrirea Sa asupra
tronului de har. Acolo îºi îndeplineau preoþii slujba sfântã a chemãrii lor,
îmbrãcaþi în veºmintele lor fâlfâitoare ºi cu pieptãraºele lor brodate cu
pietre scumpe, iar podoaba simbolurilor ºi ceremoniilor durase timp de
secole. Acestea trebuiau sã ia sfârºit, cãci Ierusalimul îºi pecetluise propria soartã, ºi distrugerea sa era la uºã.
Privind la soarta iubitei Sale cetãþi, sufletul Sãu Se aprinse asupra
copilului Sãu favorit. O iubire fãrã rãspuns sfâºie inima Fiului lui
Dumnezeu. Mulþimea nu ºtia decât puþin despre durerea, care apãsa
sufletul Aceluia, pe care ei Îl onorau. Ei vedeau lacrimile Sale ºi auzeau
suspinele Sale, ºi pentru un scurt timp o veneraþie sfântã întrerupse
manifestãrile lor de bucurie; totuºi ei nu puteau înþelege însemnãtatea
plângerii Sale asupra Ierusalimului.
Între timp mai marii poporului, fuseserã încunoºtinþaþi, cã Isus Se
apropie de cetate cu o mare mulþime. Umpluþi de spaimã, ei Îi ieºirã în
întâmpinare, nãdãjduind cã vor putea împrãºtia mulþimea prin autoritatea
lor. Pe când convoiul triumfal voia sã porneascã de pe Muntele
Mãslinilor la vale, e oprit deodatã de mai mari. La întrebarea lor pusã
cu autoritate: “Cine este acesta?” peste toatã gãlãgia mulþimii, se aud
profeþiile repetate de ucenicii insuflaþi de spiritul lui Dumnezeu ºi plini
de entuziasm, care rãspundeau la aceastã întrebare: Adam vã spune:
Aceasta este seminþia femeii, care va zdrobi capul ºarpelui. Întrebaþi
pe Avraam, el vã va spune: Acesta este Melhisedec, Împãratul
Salemului, Regele pãcii. Iacob vã va zice: Acesta este Eroul din seminþia
lui Iuda, Isaia vã va spune: Emanuel, Minunat, Sfetnic, Dumnezeu
puternic, Pãrintele veºniciilor, Domn al pãcii. Ieremia vã va spune.
Odrasla din seminþia lui David, Iehova, Dreptatea noastrã. Daniel vã
va spune: Acesta este Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãcatele lumii.
Marele Iehova a declarat de la tronul Sãu: Acesta este Isus, Mesia,
Prinþul vieþii, Salvatorul lumii. Chiar ºi stãpânitorul întunericului Îl
recunoaºte, zicând: “Te ºtiu cine eºti, Sfântul lui Dumnezeu.”
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ntrarea triumfalã a lui Isus în Ierusalim, în ajunul rãstignirii
Sale, era o preînchipuire slabã a venirii Sale pe norii cerului cu
putere ºi mãrire, însoþit de cetele îngereºti triumfãtoare ºi sub
strigãtele de bucurie ale sfinþilor. Atunci se vor împlini cuvintele lui
Hristos: “De acum încolo nu Mã veþi mai vedea pânã când veþi zice:
‘Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!’” Matei 23:39.
Lui Zaharia i-a fost arãtatã, în viziune profeticã, ziua triumfului final,
când Hristos va veni în mãrire, cum ºi starea Iudeilor, care L-au lepãdat
la prima Sa venire: “Îºi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au
strãpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, ºi-L vor
plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi nãscut.” Zaharia 12:10.
Lacrimile lui Hristos, când plânse asupra Ierusalimului, curgeau
pentru pãcatele tuturor timpurilor. Naþiunea iudaicã era un simbol al
neamului omenesc din toate secolele, care a dispreþuit invitaþia iubirii
nemãrginite. Toþi acei, care pretind a fi reprezentanþi ai lui Hristos pe
pãmânt ºi totuºi prin umblarea vieþii lor Îl tãgãduiesc neîncetat, îºi pot
recunoaºte osândirea lor în acuzaþia lui Isus contra iudeilor cu
îndreptãþirea lor de sine. Mântuitorul a venit pe pãmânt, ca sã aducã
lumina adevãrului; dar avertismentele Sale rãmaserã totuºi neluate în
seamã ºi invitaþiile Sale pline de har au fost dispreþuite de acei, care au
lãsat egoismul ºi iubirea de mamona ºi de onoare lumeascã, sã câºtige
supremaþie în templul inimilor lor.
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Pãcatul Ierusalim consta în lepãdarea avertismentului ºi a harului
oferit lor pe atunci. Întocmai dupã cum un tatã gingaº compãtimeºte pe
un fiu iubitor dar rãtãcitor ºi rãsculãtor, tot astfel a avut Isus compãtimire
pentru Ierusalim. El le-a trimis profeþi ºi bãrbaþi înþelepþi cu sfaturi, cu
rugãminþi ºi avertismente despre judecãþile ce-i ameninþau, în cazul
când ei aveau sã stãruie în pãcatele lor. Sângele de jertfã cursese
neîncetat timp de secole ºi reprezentase astfel în mod simbolic marea
ispãºire prin Fiul lui Dumnezeu, care avea sã fie sacrificat pentru
rãscumpãrarea omenirii. Deºi jertfele înjunghiate se înmulþiserã cu
abundenþã, totuºi ele nu puteau sã înlocuiascã adevãrata întristare pentru
pãcat ºi ascultarea faþã de Dumnezeu. O inimã zdrobitã ºi un suflet
întristat ar fi fost de o mai mare valoare în ochii lui Dumnezeu, decât o
mulþime de jertfe fãrã adevãrata cãinþã.
Ierusalimul nu folosise privilegiile sale, el nesocotise avertismentele
profeþilor sãi ºi omorâse pe reprezentanþii cei sfinþi ai lui Dumnezeu.
Totuºi neamul, care învinuia pe Isus, nu era rãspunzãtor pentru pãcatele
pãrinþilor sãi, decât numai dacã aveau sã se deprindã cu obiceiurile
rele, ºi dacã aveau sã devinã complici la prigonirea vechilor servi ai lui
Dumnezeu prin spiritul lor de urã ºi de rãzbunare. Lepãdarea harului
oferit în prezent ºi a avertismentelor date puneau asupra lor o povarã
de vinovãþie, pe care sângele boilor ºi al þapilor nu o puteau spãla. Ei
erau mândri, stãpâniþi de un spirit de îndreptãþire de sine ºi independent, ºi se îndepãrtaserã astfel tot mai mult ºi mai mult de cer, pânã ce
în cele din urmã deveniserã niºte adepþi supuºi ai lui Satan. Naþiunea
iudaicã fãurise încã timp de secole lanþurile, pe care ºi le pusese asuprãºi acel neam în mod irevocabil.
Lacrimile lui Hristos exprimã chinul Sãu sufletesc, pentru cã El
vedea poporul Sãu chemând asuprã-ºi pieirea sigurã. El ar fi vrut sã
rupã jugul sclaviei pe care li-l pusese o naþiune pãgânã de pe grumazul
lor. Deºi fariseii se plângeau cu amar de umilinþã ºi apãsare, totuºi
respingeau plini de urã unicul lor ajutor, care îi putea elibera de
captivitatea lor ºi sã-i facã un popor liber ºi fericit. Timp de trei ani de
zile auziserã ei glasul Salvatorului, care invita pe cei osteniþi ºi
împovãraþi sã vinã la El spre a-i însufleþi. El a rãspândit binecuvântãri
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ori pe unde a cãlcat piciorul Sãu. Dar în loc ca ei sã rãspundã cu
recunoºtinþã iubirii Sale, þinurã pe Hristos departe de ei, ºi acum erau
gata, a-ºi pecetlui propria lor pierzare, omorându-L.
Ierusalimul pãmântesc reprezintã marea majoritate a pretinºilor
creºtini din zilele noastre. Mântuitorul ne-a dãruit binecuvântãrile Sale
prin jertfa nemãrginitã a propriei Sale vieþi. În prezent avem încã zile
de har ºi de privilegii. În fiecare epocã oamenii au avut ziua lor de
luminã ºi de privilegii, un anumit timp de cercare, în care ei se puteau
împãca cu Dumnezeul lor. Existã însã o limitã pentru harul divin. Harul
lui Dumnezeu poate fi oferit ºi neluat în seamã mulþi ani de-a rândul;
totuºi va veni un timp, când El ni se va adresa pentru ultima oarã.
Atunci glasul cel dulce ºi atrãgãtor nu mai cheamã pe pãcãtos, ºi
mustrãrile ºi avertizãrile înceteazã.
Aceastã zi sosise acum pentru Ierusalim. Cu o voce aproape înãbuºitã
de suspinuri ºi lacrimi, Isus adreseazã de pe vârful Muntelui Mãslinilor,
ultima Sa avertizare cãtre naþiunea aleasã: “Dacã ai fi cunoscut ºi tu,
mãcar în aceastã zi, lucrurile, care puteau sã-þi dea pacea!” O micã
parte din zi mai rãmânea încã, în care Ierusalimul putea sã-ºi recunoascã
rãtãcirea sa fatalã, ºi sã se întoarcã cãtre Hristos. Câtã vreme soarele
care se cobora spre apus, mai era vizibil pe cer mai exista încã timp de
scãpare. Îngerul milostivirii mijlocise mult timp pentru cetatea
nepocãitã; dar acum El era gata sã se coboare de la tronul de aur, la
rostirea sentinþei irevocabile: “Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tãi.”
Aceste cuvinte rostite de Hristos pe munte se întind pânã la timpul
nostru. Lacrimile Sale au curs pentru nepocãinþa noastrã. Dar ca ºi
iudeilor, El ne-a trimis ºi nouã marea luminã. Mustrãri, îndemnuri ºi
avertizãri ne-au fost date, însoþite de marea iubire a Salvatorului.
Întocmai dupã cum curþile templului erau profanate în zilele lui Hristos
prin comerþul nesfinþit, astfel templul inimii, în care ar trebui sã fie
ascuns Hristos, este necurãþit prin egoism, iubire de lume, rãutate,
invidie ºi patimi nesfinþite. Salvatorul trimite solii, ca sã avertizeze pe
pãcãtoºi faþã de primejdia lor, ºi sã le trezeascã inima la pocãinþã, dar
nu de puþine ori, acestea au fost tratate ca niºte povestiri. Mulþi chiar
dintre cei ce se considerã evlavioºi, sunt în zilele noastre tot aºa de
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puþin sfinþiþi prin Spiritul lui Dumnezeu, ca ºi fariseii de pe vremea lui
Hristos. Lumina adevãrului e lepãdatã de mii de oameni, pentru cã
impune purtarea crucii; ea nu este îndeacord cu obiceiurile lor ºi cu
pornirile fireºti ale inimilor lor.
Profeþii lui Dumnezeu au fost lepãdaþi de Israelul rãsculãtor, pentru
cã prin ei pãcatele lor ascunse erau aduse la luminã. Ahab privea pe
Ilie ca vrãjmaº al sãu, pentru cã profetul descoperise cu credincioºie
nevredniciile ascunse ale prinþilor. Tot astfel se întâmplã ºi cu servul
lui Hristos, care mustrã pãcatul: îºi atrage numai împotrivire ºi dispreþ.
Adevãrul biblic, religiunea lui Hristos, duce lupta contra unui curent
puternic de necurãþie moralã.
Prejudecãþile sunt ºi mai puternice astãzi în inimile oamenilor, decât
pe vremea lui Hristos. Oamenii care ascultã de ºoptirile lui Satan, pun
la îndoialã adevãrul cuvântului lui Dumnezeu ºi urmeazã independent
propriei lor judecãþi. Ei aleg mai bine întunericul decât lumina ºi expun
astfel sufletele lor la primejdia pieirii veºnice; cãci Dumnezeu nu
intenþioneazã câtuºi de puþin a rãspunde la orice pretext, pe care îl
ridicã inima fireascã contra adevãrului Sãu. Misterele cuvântului lui
Dumnezeu rãmân întotdeauna aceleaºi pentru toþi acei, care refuzã sã
primeascã razele preþioase de luminã, care ar lumina întunecimea lor.
Iubirea divinã varsã lacrimi de durere pentru oamenii, care sunt creaþi
dupã chipul Creatorului lor ºi care nu primesc iubirea Sa, ºi care nu
doresc a li se imprima emblema caracterului dumnezeiesc.
De pe vârful Muntelui Mãslinilor, Isus privea asupra lumii ºi a tuturor
timpurilor viitoare, iar cuvintele Sale se refereau personal la fiecare
suflet, care a dispreþuit oferta milostivirii Sale divine. O, dispreþuitorule
al iubirii Sale, El þi se adreseazã încã ºi astãzi þie! La tine se referã
aceasta, cãci ºi tu ar fi trebuit sã cunoºti, cele ce sunt spre pacea ta.
Pedeapsa pãcãtosului va fi datã în raport cu lumina, pe care el a
primit-o.
Perioada cea mai plinã de rãspundere pentru iudei a fost atunci,
când Isus era printre ei. ªi totuºi chiar ucenicii, nu preþuiau decât întro micã mãsurã prezenþa Fiului lui Dumnezeu, pânã ce aceasta le-a fost
retrasã, la ridicarea lui Isus la cer. Salvatorul nu a rupt decât cu mare
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neplãcere legãtura Sa cu naþiunea iudaicã. El suportase mult timp
nepocãinþa ºi maltratãrile lor ºi simþea faþã de ei aceeaºi iubire ºi simpatie
dezinteresatã, pe care o simte o mamã faþã de copilul încredinþat purtãrii
sale de grijã. Timp de multe secole El împiedicase fulgerãrile mâniei
lui Dumnezeu de la Ierusalim. Dar acum acesta îºi umpluse paharul
fãrãdelegilor sale prin prigonirea Fiului lui Dumnezeu ºi rãzbunarea
divinã avea sã-i loveascã. Cu o durere sufleteascã nespusã privea Isus
cetatea ºi templul, pe care El le iubise atât de mult. “Ierusalime,
Ierusalime, care omori pe proroci ºi ucizi cu pietre pe cei trimiºi la
tine! De câte ori am vrut sã strâng pe copiii tãi cum îºi strânge gãina
puii sub aripi, ºi n-aþi vrut!” Matei 23:37.
Dacã poporul iudeu ar fi lepãdat bigoþia ºi necredinþa sa oarbã, spre
a privi în adâncul inimii iubitoare ºi compãtimitoare a lui Isus, atunci
ei n-ar fi putut rãstigni niciodatã pe Domnul Mãririi. Dar ei erau
îndãrãtnici ºi stãpâniþi de spiritul îndreptãþirii de sine; ºi când preoþii ºi
mai marii auziserã glasul profetic de pe vremuri rãsunând ca o trâmbiþã
prin mulþime, ca rãspuns la întrebarea “Cine este acesta?” ei nu-l primirã
ca pe glasul inspiraþiei divine. Marele numãr al mãrturiilor vechilor
profeþi, care indicau la Isus ca Mesia, ºi pe care ucenicii îl repetau, nu
a putut convinge inimile lor. Totuºi ei erau prea uimiþi ºi umpluþi de
mânie, spre a-ºi putea exprima indignarea lor în cuvinte. Tocmai pe
când ei îºi fãceau în ascuns ºi cu viclenie planurile lor, ca sã omoare pe
Isus, iatã, modestul Galilean îmbrãcat pe neaºteptate în mãrirea, pe
care El nu o pretinsese niciodatã pânã aici, primea acum omagiile ce I
se aduceau.
Demnitarii templului amuþiserã de uimire. Unde era acum acea putere
vestitã a preoþilor ºi a mai marilor asupra poporului? Cei ce aveau în
mânã puterea puseserã în vedere poporului, cã oricine va recunoaºte
pe Isus ca Mesia, va fi dat afarã din sinagogã, ºi cã va pierde privilegiile
sale sfinte. ªi totuºi aici se afla mulþimea plinã de entuziasm, care salutã
pe Fiul lui David cu strigãte de osanale, ºi care repeta titlul pe care Il
dãduserã profeþii. Preoþii ºi mai marii ar fi putut tot aºa de bine sã caute
a ascunde pãmântul faþã de lumina înviorãtoare a soarelui, decât sã
rãpeascã lumea de lumina soarelui dreptãþii. Cu toatã împotrivirea lor,
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împãrãþia lui Hristos a fost recunoscutã de popor.
Când preoþii ºi mai marii devenirã iarãºi stãpâni pe glasul lor,
începurã sã murmure între ei: “Voi vedeþi cã nu puteþi face nimic, iatã
toatã lumea se duce dupã El.” În curând însã ei se lepãdarã de influenþa
paralizatoare a ciudatului spectacol, la care ei au fost martori oculari ºi
cãutau sã intimideze mulþimea, ameninþând cã îi va reclama la
tribunalele lumeºti, cã întãrâtã lumea la rãscoalã. Unii dintre farisei îºi
dãdeau pe faþã ameninþãrile lor, ºi acuzau în supãrarea lor pe Isus la
slujitorii romani care erau de faþã, ca instigator de rãscoalã. Alþii se
uneau cu ei spre a învinui pe Mântuitorul, cã s-ar fi declarat ca rege
împotriva puterii romane. Ana, arhiereul, susþinea, cã el ar urmãri sã
punã stãpânire pe templu ºi sã domneascã ca rege în Ierusalim.
Glasul liniºtit al lui Isus adusese la tãcere mulþimea gãlãgioasã pentru
un moment, când declarã cã Împãrãþia Sa nu este din lumea aceasta, ºi
cã El nu a venit sã întemeieze o domnie pãmânteascã, ci El se va urca
în curând la Tatãl Sãu din cer, ºi pârâtorii Sãi nu-L vor mai vedea, pânã
când va apãrea iarãºi în mãrire pe norii cerului; ºi atunci, fiind prea
târziu, spre a mai putea fi salvaþi, ei Îl vor recunoaºte cu cuvintele:
“Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului.”
Isus exprimã aceste cuvinte pline de tristeþe cu o putere misterioasã.
Slujitorii romani au fost aduºi la tãcere. Inimile lor, deºi insensibile
faþã de influenþa dumnezeiascã, au fost miºcate mai mult ca oricând
pânã atunci, ºi o tãcere neaºteptatã cãzu asupra mulþimii. Acela care
putea porunci elementelor naturii, al cãrui glas liniºtise apele agitate
ale adâncului, putea liniºti de asemenea agitaþia ºi temerile oamenilor
pãgâni, care nu lepãdaserã aceastã luminã, ºi nici nu-ºi împietriserã
inimile prin prejudecãþi contra Sa. Slujitorii romani citeau numai iubire,
bunãvoinþã ºi liniºte demnã în privirea solemnã ºi serioasã a lui Isus.
Ei au fost pãtrunºi de un sentiment de compãtimire inexplicabil. În faþa
lor sta un bãrbat de o înfãþiºare modestã, totuºi plin de o demnitate
dumnezeiascã. Ei înclinau mai mult spre a-I aduce omagii, decât sã-L
aresteze pentru rãscoalã.
Ei recunoscurã, cã numai preoþii ºi mai marii erau cei care dãdeau
pe faþã nemulþumire ºi provocau confuzie. De aceea se ridicarã contra
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acestora ºi-i învinuiau, cã ei ar fi cauza confuziei. Preoþii ºi fariseii,
plini de supãrare pentru înfrângerea lor, îºi îndreptarã reclamaþiile lor
cãtre popor ºi se certau cu asprime ºi supãrare între ei. Printre preoþi
domnea o deosebire de pãreri în privinþa lui Isus. Ana Îl învinuia cu
expresii aspre, cã ar fi un amãgitor. Caiafa Îl recunoscuse pe faþã ca
profet, totuºi gândea cã moartea Sa era necesarã spre împlinirea
profeþiei. Aceºti doi conducãtori adunau în jurul lor adepþi ai pãrerilor
lor. Majoritatea poporului de jos era în favoarea lui Isus, declarând, cã
nici un om n-ar putea face lucrurile pe care le-a fãcut El.
Pe când aceastã discuþie aprinsã era în curs, Isus pãºi spre templu,
fãrã a da vreo atenþie acestei neînþelegeri, aruncându-ªi cu durere
privirea în jurul Sãu. Aici totul era în tãcere, cãci vestea despre cele ce
se petrecuserã pe Muntele Mãslinilor, atrãsese poporul de la templu.
Dupã ce îl privi pentru un scurt timp cu o seriozitate solemnã, Isus Se
retrase de la templu, împreunã cu ucenicii Sãi, ca sã meargã la Betania.
De aceea când poporul a vrut mai târziu sã-L punã pe tron ca rege al lui
Israel, El nu a fost gãsit nicãieri.
Isus petrecu toatã noaptea în rugãciune, iar dimineaþa, pe când El Se
întorcea din Betania, trecu pe lângã o grãdinã de smochini. Ei flãmânzirã
ºi vâzând de departe un smochin cu frunze, merse sã caute poate va gãsi
ceva într-însul; dar când merse la el nu gãsi nimic în afarã de frunze; cãci
nu era încã timpul smochinelor. ªi Isus zise: “În veac sã nu mai mãnânce
nimeni rod din tine! ªi ucenicii au auzit aceste vorbe.” Marcu 11:14.
Nu era timpul smochinelor coapte, decât numai în anumite pãrþi, ºi
pe vârful muntelui Mãslinilor se putea zice pe bunã dreptate cã “nu era
încã timpul smochinelor”. Este în firea smochinului, ca înainte de a se
deschide frunzele, sã aparã mai întâi fructele; de aici se putea deduce,
cã de la un pom acoperit cu frunze se putea cineva aºtepta în mod
firesc la smochine coapte. Pomul pe care l-a vãzut Isus, era frumos la
privire, dar dupã o cercetare amãnunþitã a ramurilor sale, Mântuitorul
gãsi cã a fost înºelat, cãci el nu avea nimic, “decât numai frunze”. Spre
a da ucenicilor Sãi o instrucþiune miºcãtoare, Isus folosi smochinul ca
un simbol ºi îl îmbrãcã cu însuºiri morale, spre a-l face ca un mijloc de
învãþãturã în adevãrul dumnezeiesc.
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Iudeii ocupau o poziþie mai deosebitã decât toate celelalte popoare,
pentru cã votaserã o desãvârºitã credincioºie Dumnezeului cerului. Ei
fuseserã privilegiaþi în mod deosebit de El, ºi pretindeau a poseda o
evlavie mai mare decât oricare alt popor, pe când în realitate, ei erau
plini de pãcate ºi corupþi prin iubire de lume ºi dorinþã dupã câºtig.
Deºi ei se lãudau cu bunãtatea ºi cu cunoºtinþele lor, erau în acelaºi
timp plini de fãþãrnicie ºi de cruzime, ºi nu cunoºteau pretenþiile lui
Dumnezeu, de aceea se asemãnau cu smochinul neroditor, care îºi
întindea ramurile sale trufaºe, mãreþe în aparenþã ºi plãcute la vedere,
dar la care Isus nu gãsi nimic “decât frunze”.
Religia iudaicã cu ceremoniile ei pompoase, cu împodobirea
grandioasã a templului, cu altarele sale sfinte, cu jertfele sale
sãrbãtoreºti, ºi cu preoþii lor îmbrãcaþi în veºminte preþioase nu era
pentru ei decât o manta, sub care se ascundea mândria, apãsarea ºi
rãutatea fiinþei lor. Frunzele erau frumoase ºi multe la numãr, dar pomul
nu avea nici un rod bun. În dimineaþa urmãtoare, când ei trecurã pe
lângã aceeaºi grãdinã, ucenicii observarã, cã pomul blestemat de Isus
se uscase cu rãdãcinã ºi cu vârf cu tot. Isus prezentã ucenicilor prin
aceasta, adevãrata situaþie a iudeilor prin figura caracteristicã a
smochinului neroditor, ºi dupã cum pomul, lovit de blestemul
Mântuitorului, sta ofilit, secat ºi uscat din rãdãcinã în faþa lor, aºa aveau
sã fie aduºi la cãdere toþi fãþarnicii aroganþi.
Ceilalþi pomi din grãdinã erau tot fãrã fructe; dar ramurile lor nu
aveau frunze, de aceea ei nu trezeau nici o aºteptare ºi nu provocau nici
o decepþie. Aceºti pomi fãrã frunze reprezentau pe pãgâni, care nu se
mândreau cu nici o evlavie deosebitã. Asupra lor se aplica cuvântul
Sfintei Scripturi: “Nu era încã timpul smochinelor”. Deºi iudeii în
mândria încrederii lor de sine, se credeau a fi superiori tuturor celorlalte
popoare, totuºi pãgânii simþeau într-un anumit grad lipsurile ºi
slãbiciunile lor ºi doreau dupã zile mai bune ºi dupã o luminã mai
strãlucitoare ºi mai sigurã, care sã-i cãlãuzeascã în umblarea lor.
Naþiunea iudaicã era religioasã în aparenþã ºi ei indicau cu mândrie
la sfântul lor templu, la podoabele preoþilor ºi la ceremoniile grandioase
ale serviciului divin de dimineaþã ºi de searã, la sinagogile mãreþe ºi la
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darurile de jertfã. Aici se aflau destule frunze frumoase ºi strãlucitoare,
care se aflau la baza tuturor acestor ceremonii pompoase. Iudeii aveau
privilegiul de a avea de faþã între ei pe Hristos în trup. Aceastã
binecuvântare nepreþuitã, cu care Dumnezeu îi favorizase, ar fi trebuit
sã aibã ca urmare recunoºtinþa lor devotatã. În prejudecata lor oarbã, ei
lepãdarã totuºi harul oferit lor de Isus. În zadar iubirea Sa se revãrsase
în abundenþã asupra lor; ei nu luau seama la faptele Sale minunat.
Durerea dispãrea la apropierea Sa; slãbiciunile ºi bolile erau tãmãduite;
nedreptatea ºi apãsarea se retrãgeau ruºinate în faþa mustrãrii Sale, pe
când chiar moartea ºi mormântul se umileau în prezenþa Sa ºi ascultau
de poruncile Sale. Totuºi El a fost lepãdat cu dispreþ de poporul Sãu
ales ºi ei nu au primit minunile Sale puternice. Domnul cerului veni în
proprietatea Sa, ºi ai Sãi nu-L primirã.
Osânda rostitã asupra smochinului neroditor, nu preînchipuie numai
sentinþa rostitã asupra iudeilor, ci se aplicã de asemenea ºi asupra
pretinºilor creºtini din zilele noastre, care au devenit egoiºti, lãudãroºi
ºi fãþarnici. Foarte mulþi dintre cei ce pretind a trãi în temere de
Dumnezeu stau în faþa lumii asemenea smochinului neroditor, plini de
frunze promiþãtoare, dar nu au roade. Ei urmeazã forma exterioarã a
cultului, fãrã adevãratã pocãinþã ºi credinþã. În soarta smochinului,
Hristos aratã, cât de vrednicã de lepãdat este sfinþenia prefãcutã ºi
exteriorul gol în ochii lui Dumnezeu. Plin mereu de compãtimire faþã
de cel pocãit într-adevãr, gata întotdeauna ca sã-l primeascã ºi sã vindece
bolile sale, El dovedi prin aceasta, cã pãcãtosul obiºnuit se aflã într-o
poziþie mai favorabilã înaintea lui Dumnezeu decât acel creºtin, care
nu aduce rod spre onoarea lui Dumnezeu.
Evenimente însemnate se succedau repede unul dupã altul cãtre
sfârºitul misiunii de învãþãtor a lui Hristos. Intrarea Sa triumfalã în
Ierusalim, curãþirea templului profanat ºi uscarea smochinului neroditor,
toate aceste evenimente se refereau la soarta Ierusalimului. Lacrimile
lui Isus de pe munte, când vãzu cetatea iubirii ºi purtãrii Sale de grijã
deosebite, pe când era încã salutat de strigãtele de bucurie ºi de osanale
ale mulþimii, erau ultimele cereri stãruitoare ale iubirii ºi milostivirii
Sale respinse.
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A doua curÃtire a
templului

C

ând Isus intrã în curtea templului, I Se pãru ca ºi când ar fi
intrat într-un mare obor de vite. Cu mugetul boilor, cu
zbieratul oilor ºi cu ciripitul porumbeilor se amestecã
sunetul monedelor ºi gãlãgia tocmelilor aprinse dintre samsarii
nemulþumiþi, din care fãceau parte chiar mulþi preoþi din posturi sfinte.
Încãperile sfinte ale templului ofereau o priveliºte dureroasã de
profanare, pentru acei iudei conºtiincioºi, care deºi deplângeau
profanarea acelui loc sfânt al lui Dumnezeu, totuºi nu erau în stare sã
împiedice aceasta; cãci demnitarii templului se dedau personal la
cumpãrare ºi vânzare ºi la schimburi de bani. Ei erau vicleni ºi zgârciþi,
ºi setea dupã bani câºtigase stãpânire atât de mult asupra conºtiinþei lor
religioase, ºi mergeau atât de departe în comerþul lor nelegiuit, încât în
ochii lui Dumnezeu nu erau socotiþi mai buni decât tâlharii.
Cu trei ani mai înainte, la începutul misiunii Sale de învãþãtor, Isus
dãduse afarã din templul pe toþi acei, care îl profanau prin comerþul lor
nesfinþit, ºi prin prezenþa Sa serioasã ºi dumnezeiascã, El umpluse cu
fricã inimile samsarilor nelegiuiþi. Dar acum, la sfârºitul misiunii Sale
pãmânteºti, El intrã încã o datã în templul lui Dumnezeu ºi îl gãsi încã
profanat prin aceleaºi obiceiuri ºi de cãtre aceleaºi persoane. Preoþii ºi
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mai marii nu aveau decât o concepþie foarte mãrginitã despre lucrarea
cea sfântã ºi solemnã, pe care ei o sãvârºeau. La fiecare sãrbãtoare a
Paºtelui ºi a corturilor se ucideau mii de animale, ºi sângele lor era
vãrsat peste altar. Iudeii erau familiarizaþi cu sângele ca un mijloc de
curãþire de pãcate, ºi pierduserã aproape din vedere faptul cã pãcatul
fãcea necesarã toatã aceastã vãrsare de sânge de animale, ºi cã aceasta
preînchipuia sângele Fiului cel scump al lui Dumnezeu, care avea sã
fie vãrsat pentru viaþa lumii, ºi cã la aducerea jertfelor oamenii trebuiau
sã fie îndreptaþi cãtre Salvatorul crucificat.
Isus privea la jertfele nevinovate care Îl preînchipuiau, ºi vedea,
cum iudeii fãcuserã din aceste mari întruniri ocazii de vãrsare de sânge
ºi de cruzime, ºi în felul acesta distruseserã în mare mãsurã solemnitatea
întocmirii sistemului de jertfã. Strângerea unei aºa de mari mulþimi de
vite ºi de oi fãcea din curtea templului un mare târg de vite, ºi încuraja
acel spirit de zgârcenie ºi de negustorie crasã, ce caracteriza pe
conducãtorii poporului, care doreau sã pãstreze în mâinile lor acest
comerþ. Aceste persoane câºtigau sume colosale cu preþurile lor
exagerate ºi cu înºelãtoriile lor. Indignarea lui Isus a fost trezitã; El ºtia
foarte bine, cã ºi sângele Sãu, care avea sã se verse în curând pentru
pãcatele lumii, avea sã fie preþuit tot aºa de puþin de cãtre preoþi ºi mai
mari, ca ºi sângele animalelor, pe care ei îl fãceau sã curgã neîncetat.
În locul unei pocãinþe umilite pentru pãcatele comise, sacrificarea
animalelor a fost înmulþitã, ca ºi cum Dumnezeu putea fi împãcat printrun astfel de serviciu fãrã inimã. Samuel zise: “Îi plac Domnului mai
mult arderile de tot ºi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului?
Ascultarea face mai mult decât jertfele, ºi pãzirea cuvântului Sãu face
mai mult decât grãsimea berbecilor.” 1 Sam. 15:22. Iar Isaia, care vede
cãderea iudeilor în viziune profeticã, li se adreseazã cu urmãtoarele
cuvinte, ca ºi când s-ar adresa domnilor Sodomei ºi Gomorei: “Ascultaþi
cuvântul Domnului, cãpetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea
Dumnezeului nostru, popor al Gomorei! ‘Ce-Mi trebuie Mie mulþimea
jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sãtul de arderile de tot ale berbecilor,
ºi de grãsimea viþeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor ºi þapilor.
Când veniþi sã vã înfãþiºaþi înaintea Mea, cine vã cere astfel de lucruri,
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ca sã-Mi spurcaþi curþile?” “Spãlaþi-vã deci ºi curãþiþi-vã! Luaþi dinaintea
ochilor Mei faptele rele pe care le-aþi fãcut! Încetaþi sã mai faceþi rãul!
Învãþaþi-vã sã faceþi binele, cãutaþi dreptatea, ocrotiþi pe cel asuprit, faceþi
dreptate orfanului, apãraþi pe vãduvã!” Is. 1:10-12, 16-17.
Mântuitorul era martor despre împlinirea acestei profeþii. Cu trei ani
mai înainte, El curãþise încã o datã templul; totuºi exista acum tot ceea ce
necurãþise în acel timp curþile acestuia, dar într-o mãsurã mult mai mare.
Ca împlinire a unei vechi profeþii, poporul declarase pe Isus ca rege
al lui Israel; El primise omagiile lor ºi chemarea de Rege ºi Preot. El ºtia
cã sforþãrile Sale, de a îndrepta o preoþie coruptã, aveau sã fie fãrã succes,
totuºi lucrarea Sa trebuia sã fie continuatã; dovezile misiunii Sale
dumnezeieºti, trebuiau date unui popor necredincios.
Când privirea pãtrunzãtoare a lui Isus plutea asupra curþii profanate a
templului, ochii tuturor se îndreptarã involuntar la El. Glasul poporului
ºi zbieratul animalelor amuþi. Preoþii, mai marii, fariseii ºi pãgânii, toþi
priveau cu uimire ºi cu un respect involuntar la Fiul lui Dumnezeu, care
stãtea în faþa lor în maiestatea Regelui ceresc, a cãrui dumnezeire rãzbãtea
prin natura Sa omeneascã, ºi-L îmbrãcã cu o demnitate ºi mãrire, pe care
El nu o dãduse pe faþã niciodatã mai înainte. O teamã ciudatã puse
stãpânire asupra poporului. Acei, care se aflau în apropiere de Isus, se
retraserã involuntar atât de departe de înapoi, încât gloata îngrãmãditã
fãcu loc, ca Mântuitorul sã rãmânã singur numai cu câþiva ucenici. Orice
zgomot amuþise; tãcerea adâncã pãrea insuportabilã, ºi când buzele
Mântuitorului se deschiserã ºi glasul Sãu rãsunã în tonuri lãmurite, un
geamãt sau suspin de uºurare involuntar se auzi de la toþi cei de faþã.
El vorbea pe un ton aspru ºi cu o putere, care miºca poporul asemenea
unei furtuni puternice: “Este scris: ‘Casa Mea se va chema o casã de
rugãciune.’ Dar voi aþi fãcut din ea o peºterã de tâlhari.” Mat. 21:13. El
coborî treptele ºi cu autoritate mai mare decât dãduse pe faþã cu trei ani
mai înainte ºi cu o râvnã care înãbuºea orice rezistenþã, ºi cu o voce care
rãsuna ca o trâmbiþã prin toate încãperile templului, El porunci: “Luaþi
acestea de aici!” Mânia de pe faþa Sa pãrea asemenea unui foc mistuitor;
autoritatea Sa era netãgãduitã; toþi fugeau în cea mai mare grabã din
prezenþa Sa, luând la goanã vitele lor, ºi ridicându-ºi marfa, care profanase
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templul celui Prea Înalt. Prin acest caz, Hristos aratã lumii, cã cu toatã
iubirea ºi milostivirea Sa nemãrginitã, El poate exercita totuºi o dreptate
strictã.
Cu trei ani mai înainte, demnitarii templului fuseserã ruºinaþi din cauza
fugii lor pripite, la porunca tânãrului Isus, ºi de atunci se miraserã din
cauza temerii lor ºi a supunerii lor necondiþionate faþã de un singur om
modest. Ei simþiserã, cã e cu neputinþã, a se mai repeta o astfel de
înfrângere umilitoare. ªi totuºi a doua oarã ei au fost ºi mai tare
înspãimântaþi, ºi cu o grabã ºi mai mare ca atunci se supuserã poruncii
Sale.
Dupã ce cumpãrãtorii ºi vânzãtorii au fost daþi afarã, Isus privea cu
cea mai adâncã compãtimire la mulþimea care fugea. Mulþi rãmaserã
înapoi în nãdejdea îngrijoratã, cã acest Om, care da pe faþã o astfel de
putere ºi autoritate, este Mesia cel mult aºteptat.
Mulþimea, care fugea din curþile templului ºi gonea vitele înaintea
lor, întâlni o ceatã, care aducea pe bolnavii ºi muribunzii lor ºi întrebarã
de marele Doctor. Poporul pus pe fugã rãspândi tot felul de zvonuri despre
procedeul lui Hristos la curãþirea templului. Dupã aceasta, unii dintre cei
ce cãutau pe Isus se întoarserã înapoi, cãci se temeau, sã dea ochi cu un
aºa Puternic, a cãrui privire era îndeajuns, pentru a goni pe preoþi ºi pe
mai mari din prezenþa Sa. Totuºi un mare numãr îºi fãcu drum prin
mulþimea pusã pe fugã, dorind cu zel sã ajungã la Acela, care era unica
lor speranþã, ºi însufleþiþi de sentimentul, cã dacã El nu ar fi în stare sã-i
scape de durerile ºi bolile lor, ei vor putea muri imediat, întrucât puterea
Sa era mai mare decât a tuturor celorlalþi.
O priveliºte minunatã se oferã acum ucenicilor; curtea templului
curãþitã de profanatorii sãi se umple îndatã cu bolnavi ºi suferinzi, dintre
care unii erau aduºi la Isus aproape pe moarte. Aceºti nenorociþi îºi simt
marea lor nevoie; ei recunosc, cã vor muri în curând, dacã marele Doctor
nu se va îndura de ei. Ei îºi ridicarã ochii, cerând ajutor, cãtre faþa lui
Isus, aºteptându-se a vedea pe ea acea asprime, despre care le istorisiserã
acei, care pãrãsiserã templul; dar ei nu citirã nimic pe acea faþã scumpã
decât iubire ºi milostivire dumnezeiascã.
Isus privea cu bunãtate pe bolnavi, iar boala ºi chiar moartea care îi
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ameninþa fugeau la atingerea mâinii Sale. El trezi iarãºi speranþa în
inimile lor, ºi uºura sarcina acelora care se adresau Lui. Cei muþi, cei
orbi ºi paralitici se îndepãrtau în plinã sãnãtate din prezenþa Sa. El lua
pe copii în braþele Sale cu gingãºia unei mame iubitoare, liniºtea þipetele
lor posomorâte, îndepãrta frigurile ºi durerea din corpurile lor gingaºe
ºi-i da înapoi pãrinþilor lor mulþumitori, zâmbitori ºi sãnãtoºi.
Curtea fusese în acea dimineaþã o scenã de tocmeli ºi de negustorie
plinã de strigãtul gãlãgios al oamenilor ºi al animalelor; dar acum totul
era liniºtit înãuntrul sfintei încãperi, iar mulþimea zeloasã auzea
cuvintele vieþii veºnice de pe buzele Salvatorului. Nimic nu întrerupea
cuvântarea Sa, decât numai rugãminþi noi pentru milostivire ºi vindecare
de boli, ºi proslãvirile marelui Doctor, pentru cã îi scãpase de suferinþele
lor.
Preoþii ºi mai marii se simþeau atraºi iarãºi cãtre templu printr-o
putere irezistibilã. Dupã ce îºi revenirã de prima lor spaimã, ei au fost
însufleþiþi de dorinþa de a afla ce intenþiona Isus sã mai facã. Ei se
aºteptau, ca El sã Se urce pe tronul lui David. Întorcându-se la templu,
ei gãsirã liniºte ºi auzirã glasul bãrbaþilor, femeilor ºi copiilor, care
lãudau cu toþi pe Dumnezeu. La intrarea lor în templu, ei rãmaserã
încremeniþi de uimire în faþa scenei miraculoase, care a fost prezentatã
înaintea ochilor lor. Ei vedeau, cum bolnavii erau vindecaþi, cum cei
orbi îºi primeau înapoi vederea ºi cei surzi auzul, iar cei ologi sãreau
de bucurie. Copiii îºi manifestau bucuria lor mai mult ca toþi. Ei repetau
strigãtele de osana, care rãsunaserã cu o zi mai înainte ºi fâlfâiau
triumfãtori ramuri de palmieri înaintea Salvatorului lor. Templul rãsuna
de strigãtele: “Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului”,
“Iatã Împãratul tãu vine la tine, El este neprihãnit ºi biruitor”. “Osana
Fiul lui David”.
Când demnitarii templului vãzurã aceastã miºcare ºi auzirã glasurile
libere ale copiilor fericiþi, vechea lor intoleranþã se întoarse iarãºi în
sufletul lor, ºi ei se hotãrârã sã punã capãt acestei manifestaþii. Ei cãutau
sã facã poporul sã creadã, cã templul cel sfânt s-ar profana prin prezenþa
copiilor într-însul ºi prin strigãtele lor gãlãgioase de bucurie. Acei care
toleraserã certuri rãutãcioase ºi chiar participaserã la ele, care vânduserã
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ºi cumpãraserã înãuntrul acestor ziduri sfinte, care ascultaserã nepãsãtori
la zbieretul asurzitor al diferitelor animale, care erau îngãduite în sfintele
încãperi, erau în aparenþã cuprinºi acum de indignare, cã se tolerau în
curtea templului manifestãrile de bucurie ale copiilor fericiþi.
Preoþii ºi mai marii, vãzând cã nu pot face nici o impresie asupra
poporului, care simþise ºi admirase puterea Învãþãtorului dumnezeiesc,
se adresarã în cele din urmã lui Hristos personal: “ªi I-au zis: ‘Auzi ce
zic aceºtia?’ ‘Da,’ le-a rãspuns Isus. ‘Oare n-aþi citit niciodatã cuvintele
acestea: ‘Tu ai scos laude din gura pruncilor ºi din gura celor ce sug?’”
Matei 21:16. Dacã glasurile copiilor fericiþi ar fi fost aduse la tãcere,
atunci stâlpii templului ar fi vestit lauda Salvatorului. Isus fusese
întotdeauna un amic al copiilor, El primi compãtimirea lor de copil ºi
iubirea lor deschisã ºi neprefãcutã. Lauda ºi mulþumirea de pe buzele
lor curate era ca o muzicã pentru urechile Sale ºi-I înviora sufletul,
care fusese zdrobit prin sfinþenia prefãcutã a iudeilor. Cu aceastã ocazie
El vindecase bolile copiilor, îi strânsese în braþele Sale, primise sãrutãrile
lor de recunoºtinþã ºi devotament, ºi ei adormiserã la pieptul Sãu, pe
când învãþa poporul. Ori încotro Se îndrepta Salvatorul, pretutindeni
bunãvoinþa feþei Sale ºi firea Sa blândã ºi plinã de bunãtate, câºtigau
iubirea ºi încrederea copiilor.
Fariseii erau în totul confuzi ºi ieºiþi din fire, pentru întorsãtura
lucrurilor ºi pentru insuccesul încercãrii lor, de a înãbuºi entuziasmul
poporului. Aici poruncea Unul pe care ei nu-L puteau intimida prin
autoritatea lor arogantã. Isus luase poziþia Sa ca ocrotitor al templului.
Niciodatã pânã aici nu pãºise El cu o astfel de autoritate regeascã;
niciodatã pânã aici, cuvintele ºi faptele Sale nu posedaserã o aºa putere.
El fãcuse fapte mari ºi minunate prin tot Ierusalimul; dar niciodatã
într-un mod atât de solemn ºi de pãtrunzãtor.
Punând stãpânire pe curtea templului, Isus provocã aici o mare
schimbare. El dãduse afarã pe cumpãrãtori ºi pe vânzãtori, pe
schimbãtori ºi pe vite, “ºi nu lãsa pe nimeni sã poarte vreun vas prin
Templu.” De o aºa sfinþenie socotea Salvatorul lumii clãdirea consacratã
adorãrii lui Dumnezeu. Preoþii ºi mai marii nu îndrãzneau sã dea pe
faþã în public vrãjmãºia lor contra Lui, în faþa poporului, care fusese
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martor ocular al faptelor minunate ale lui Isus. Deºi plini de furie ºi
deveniþi confuzi la rãspunsul Sãu, pe care li-l dãduse, totuºi, ei nu erau
în stare a sãvârºi ceva mai departe în acea zi.
În dimineaþa urmãtoare a fost convocat sinedriul sau marele sfat,
spre a hotãrî ce sã facã cu Isus. Intrarea Sa atât de ciudatã în templu,
era atât de arogantã ºi atât de mai presus de orice mãsurã în ochii lor,
încât ei gãsirã necesar, de a cere de la El socotealã pentru îndrãzneaþa
poziþie pe care o luase, pentru cã Se amesteca în lucrul pãzitorilor
legitimi ai templului. Încã cu trei ani înainte, ei Îl somaserã sã le dea un
semn despre trimiterea sa mesianicã. De atunci El sãvârºise minuni
puternice în mijlocul lor. Vindecase pe bolnavi, sãturase în mod minunat
mii de oameni, umblase ca pe uscat pe valurile înfuriate ºi liniºtise
marea biciuitã de furtunã. În repetate rânduri El citise secretele inimilor
lor asemenea unei cãrþi deschise: izgonise pe demoni ºi chemase pe
morþi la viaþã, ºi totuºi refuzau sã recunoascã aceste dovezi, cã El este
Mesia.
Ei se hotãrârã acum sã nu mai cearã nici un semn al autoritãþii Sale
pentru procedeul sãu îndrãzneþ în privinþa templului, ci prin întrebãri
ºi învinuiri sã-L provoace a da declaraþii pe baza cãrora sã-L poatã
osândi. Dupã ce îºi fãurirã cu îngrijire planurile lor, plecarã la templu,
unde Isus predica poporului Evanghelia ºi începurã sã-L întrebe cu ce
autoritate a sãvârºit El aceste fapte în templu. Ei se aºteptau, cã El va
rãspunde, cã Dumnezeu L-a îmbrãcat cu puterea, pe care El o da pe
faþã, ºi ei gândeau cã o asemenea susþinere o vor rãsturna. Contrar
aºteptãrilor lor, Isus le adresã totuºi o întrebare, care în aparenþã nu
avea nimic de a face cu obiectul discutat, El întrebã: “Spuneþi-Mi:
Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni?” Luca 20:4. Adversarii
Sãi nu ºtiau, cum sã-i rãspundã. Dacã ei ar fi tãgãduit solia lui Ioan ºi
botezul Sãu spre pocãinþã, atunci ei ar fi pierdut influenþa lor asupra
poporului, cãci Ioan era recunoscut de aceasta ca profet al lui Dumnezeu.
Iar dacã ar fi cunoscut trimiterea Sa dumnezeiascã, atunci ei ar fi fost
deasemenea constrânºi, sã recunoascã pe Isus ca Mesia; cãci Ioan
indicase în repetate rânduri asupra Lui în faþa poporului, cu cuvintele:
“Iatã Mielul lui Dumnezeu care ridicã pãcatele lumii”. Ioan vorbise
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despre Isus ca despre Unul, Cãruia el nu era vrednic sã-I dezlege curelele
încãlþãmintei.
Isus puse astfel greutatea principalã prin decizia lor în privinþa
caracterului adevãrat al misiunii lui Ioan: “Dar ei cugetau astfel între
ei: ‘Dacã rãspundem: ‘Din cer’, va zice: ‘Atunci de ce nu L-aþi crezut?’
ªi dacã rãspundem: ‘De la oameni’ tot norodul ne va ucide cu pietre;
cãci este încredinþat cã Ioan era un proroc.’” Ei nu primirã în inimile
lor învãþãtura lui Ioan. Altfel ei n-ar fi putut lepãda pe Isus, despre care
Ioan prezisese. Dar ei amãgiserã poporul, prefãcându-se cã credeau în
trimiterea lui Ioan; ºi acum ei nu cutezau, sã declare la întrebarea lui
Isus cã misiunea lui Ioan ar fi fost dumnezeiascã, de teamã cã Isus va
întreba atunci de motivul, pentru care n-au primit mãrturia profetului
despre El. El le-ar fi putut rãspunde: Dacã Ioan era din cer, tot astfel
sunt ºi Eu; chemarea ºi lucrarea Mea este atât de strâns legatã cu a lui,
încât nu se pot despãrþi.
Poporul asculta cu nerãbdare, ca sã audã rãspunsul preoþilor ºi al mai
marilor la întrebarea precisã a lui Isus, în privinþa botezului lui Ioan,
dacã este din cer sau de la oameni. Toþi se aºteptau, cã ei vor recunoaºte,
cã Ioan fusese trimis de la Dumnezeu; dupã ce se consfãtuirã între ei în
ascuns, se hotãrârã sã fie cât de prevãzãtori posibil, ºi rãspunserã, cã nu
ºtiu de unde este. Dupã aceasta Isus le rãspunse: “Nici Eu n-am sã vã
spun cu ce putere fac aceste lucruri.” Cãrturarii, preoþii ºi mai marii stãteau
confuzi ºi dezolaþi înaintea poporului, al cãrui respect îl pierduserã în
mare mãsurã prin laºitatea ºi nehotãrârea lor.
Toate aceste declaraþii ºi fapte ale lui Isus erau de mare însemnãtate,
iar influenþa lor a fost simþitã într-un grad mult mai mare dupã
rãstignirea, învierea ºi înãlþarea Sa la cer. Foarte mulþi dintre acei, care
aºteptaserã cu îngrijorare rezultatul întrebãrii lui Isus aveau sã devinã
ucenicii Sãi în cele din urmã, atraºi pentru prima datã de El prin cuvintele
Sale din acea zi memorabilã. Intrarea în curtea templului nu avea sã
disparã niciodatã din amintirea lor. Contrastul dintre poziþia lui Isus ºi
aceea a Marelui Preot, când vorbeau împreunã, era învederatã. Marele
demnitar al templului era îmbrãcat în veºminte mãreþe ºi bogate, cu o
tiarã strãlucitoare pe cap. Statura sa maiestuoasã ºi barba sa lungã,
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argintie îi da în mod hotãrât o înfãþiºare demnã, care umplea poporul
cu o veneraþie profundã.
Maiestatea cereascã stã în faþa acestui demnitar trufaº, fãrã podoabe
sau veºminte luxoase. Îmbrãcãmintea Sa arãta urmele multelor Sale
cãlãtorii; faþa Sa era palidã ºi exprima o tristeþe miºcãtoare, ºi totuºi El
da pe faþã o demnitate ºi o bunãvoinþã, care era într-un contrast izbitor
faþã de figura supãrãcioasã, mândrã ºi încrezãtoare de sine a marelui
preot. Mulþi dintre acei care fuseserã martori ai cuvintelor ºi faptelor
minunate ale lui Isus în templu, Îl venerau de atunci în inimile lor ca
profet al lui Dumnezeu. Ura preoþilor contra lui Isus creºtea însã cu
atât mai mult, cu cât pãrerea generalã se pronunþa în favoarea Lui.
Înþelepciunea, cu care El scãpa din cursele, pe care ei I le puneau, mãrea
ura lor întrucât era o nouã dovadã despre dumnezeirea Sa.
Stând tãcuþi ºi acoperiþi de ruºine în faþa Salvatorului, umiliþi în
prezenþa marii mulþimi, El folosi ocazia, de a le da pe faþã adevãratul
lor caracter, ºi a le îndrepta atenþia la pedeapsa care aºtepta fireºte
faptele lor rele. La predarea acestor instrucþiuni, El rândui lucrurile în
aºa fel, încât preoþii ºi mai marii îºi rostirã singuri propria lor osândã:
“Ce credeþi? Un om avea doi feciori; ºi s-a dus la cel dintâi, ºi i-a zis:
‘Fiule, du-te astãzi de lucreazã în via mea!’ ‘Nu vreau’, i-a rãspuns el.
În urmã i-a pãrut rãu ºi s-a dus. S-a dus ºi la celãlalt, ºi i-a spus tot aºa.
ªi fiul acesta a rãspuns: ‘Mã duc doamne!’ ªi nu s-a dus. Care din
amândoi a fãcut voia tatãlui sãu?” Mat. 21:28-30.
Întrebarea veni atât de pe neaºteptate, încât ei nici nu se pregãtiserã;
ei urmãriserã cu atenþie parabola Sa ºi rãspunserã imediat: “Cel dintâi”.
Dar El privind cu ochii aþintiþi asupra lor, le zise cu o voce serioasã ºi
solemnã: “Adevãrat vã spun cã vameºii ºi curvele merg înaintea voastrã
în Împãrãþia lui Dumnezeu. Fiindcã Ioan a venit la voi umblând în
calea neprihãnirii, ºi nu l-aþi crezut. Dar vameºii ºi curvele l-au crezut:
ºi mãcar cã aþi vãzut lucrul acesta, nu v-aþi cãit în urmã ca sã-l credeþi.”
Mat. 21:31-32.
Aceste adevãruri înfricoºate lovirã pe preoþii ºi pe mai marii cu
sfinþenia lor prefãcutã în adâncul inimii lor. Fiul cel dintâi din parabolã
reprezenta pe pãcãtoºii ºi pe desfrânatele, care la început au refuzat sã
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asculte de învãþãturile lui Ioan, dar dupã aceea au fãcut totuºi pocãinþã
ºi s-au întors. Cel de al doilea fiu reprezintã pe iudeii, care pretindeau
a fi ascultãtori ºi a poseda virtuþi mai multe, dar care totuºi prin lepãdarea
darului Fiului Sãu, au adus cea mai adâncã insultã lui Dumnezeu.
Sufletele cele mai uºuratice ºi mai pãtimaºe, ocupã, dupã cuvintele lui
Isus, o poziþie mai favorabilã înaintea lui Dumnezeu, decât preoþii ºi
mai marii îngâmfaþi ºi drepþi în ochii lor.
Ei nu erau dispuºi a suporta aceste adevãruri pãtrunzãtoare, dar tãcurã
în speranþa, cã Isus va zice ceva, care ar putea fi întrebuinþat contra
Lui; ei aveau totuºi încã mult de suportat. Isus privi înapoi asupra
trecutului, când trimiºii Sãi, profeþii lui Dumnezeu, au fost lepãdaþi, iar
soliile lor au fost cãlcate în picioare tocmai de pãrinþii acestor bãrbaþi,
care stãteau acum în faþa Sa. El vedea, cã fiii cãlcau pe urmele pãrinþilor
lor, ºi aveau sã umple paharul fãrãdelegii lor, prin crucificarea Domnului
vieþii. El legã trecutul, prezentul ºi viitorul în pilda urmãtoare:
“Ascultaþi o altã pildã. Era un om, un gospodar, care a sãdit o vie. A
împrejmuit-o cu un gard, a sãpat un teasc în ea, ºi a zidit un turn. Apoi
a dat-o unor vieri, ºi a plecat în altã þarã. Când a venit vremea roadelor,
a trimis pe robii sãi la vieri, ca sã ia partea lui de rod. Vierii au pus
mâna pe robii lui, ºi pe unul l-au bãtut, pe altul l-au omorât, iar pe altul
l-au ucis cu pietre. A mai trimis alþi robi, mai mulþi decât cei dintâi; ºi
vierii i-au primit la fel. La urmã a trimis la ei pe fiul sãu, zicând: ‘Vor
primi cu cinste pe fiul meu!’ Dar vierii, când au vãzut pe fiul, au zis
între ei: ‘Iatã moºtenitorul; veniþi sã-l omorâm ºi sã punem stãpânire
pe moºtenirea lui. ªi au pus mâna pe el, l-au scos afarã din vie ºi l-au
omorât. Acum când va veni stãpânul viei, ce va face El vierilor acelora?”
Mat. 21:33-40.
Isus Se adresã întregului popor care era de faþã; dar preoþii ºi mai
marii, care nici nu se gândeau cã parabola se referea la ei, rãspunserã
imediat: “Pe ticãloºii aceia ticãlos îi va pierde, ºi via o va da altor vieri,
care-i vor da roadele la vremea lor.” Încã o datã ei recunoscurã, cã îºi
dãdurã singuri verdictul de osândã în faþa poporului, care asculta cu
cea mai mare atenþie la Isus. Mântuitorul le atrase atenþia la diferiþi
soli, care fuseserã trimiºi în zadar unul dupã altul, cu mustrãri, cu
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avertismente ºi cu rugãminþi cãtre Israel. Aceºti vestitori credincioºi ai
adevãrului fuseserã omorâþi de aceia, cãtre care Domnul îi trimisese,
întocmai dupã cum slugile credincioase fuseserã omorâte de lucrãtorii
nelegiuiþi ai viei. În Fiul cel iubit, pe care Domnul viei Îl trimise în cele
din urmã la servii Sãi necredincioºi, ºi pe care ei L-au prins ºi L-au
ucis, preoþii ºi fruntaºii recunoscurã deodatã o ilustraþie clarã despre
Isus ºi soarta care Îl aºtepta. Ei fãcurã deja planuri, ca sã omoare pe
Acela, pe care Tatãl Îl trimisese la ei, ca ultimul mijloc de încercare. În
pedeapsa, care lovi pe lucrãtorii nerecunoscãtori, era ilustratã soarta
acelora, care aveau sã omoare pe Hristos.
În parabola despre lucrãtorii viei, Isus puse în faþa iudeilor adevãrata
lor stare. Stãpânul preînchipuia pe Dumnezeu, iar via naþiunea iudaicã,
care având legea dumnezeiascã ca gard în jurul lor, îi fãcea prin aceasta
sã fie deosebiþi de toate celelalte naþiuni ale pãmântului. Turnul zidit în
vie preînchipuia templul lor. Stãpânul viei fãcuse tot ceea ce era de
folos pentru propãºirea lor. Tot astfel îngrijise Dumnezeu ºi pe Israel
într-un aºa mod, cã sta în puterea sa, de a se bucura în cel mai înalt grad
de prosperitate. Domnul viei pretindea de la lucrãtorii sãi partea de
roade, pe care o datorau; tot astfel pretindea Dumnezeu de la iudei, o
umblare care sã fie în armonie cu privilegiile sfinte, pe care El li le
dãruise. Dar întocmai dupã cum slugile, care pretindeau roadele în
Numele Domnului lor, furã omorâþi de lucrãtorii necredincioºi ai viei,
tot astfel ºi iudeii uciserã pe profeþii, care veniserã la ei cu solii
dumnezeieºti. Aceºtia nu numai cã fuseserã lepãdaþi, ci când Dumnezeu
trimise la ei pe unicul Sãu Fiu, pe Cel rânduit Moºtenitor al viei, ei
intenþionau sã pãstreze via pentru sine, cum ºi roadele ºi avantajele
care erau în legãturã cu aceasta; de aceea lucrãtorii necredincioºi ziserã
unii cãtre alþii: “Iatã moºtenitorul, veniþi sã-L omorâm.” În felul acesta,
Isus demascã prin aceastã pildã planurile ascunse ale iudeilor.
Dupã ce Isus auzi cum ei se osândirã prin sentinþa lor contra vierilor
nelegiuiþi, El privi plin de compãtimire asupra lor, ºi continuã mai
departe zicând: “N-aþi citit niciodatã în Scripturã cã: ‘Piatra pe care au
lepãdat-o zidarii, a ajuns sã fie pusã în capul unghiului; Domnul a fãcut
lucrul acesta, ºi este minunat în ochii noºtri?’ De aceea, vã spun cã
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Împãrãþia lui Dumnezeu va fi luatã de la voi, ºi va fi datã unui neam,
care va aduce roadele cuvenite. Cine va cãdea peste piatra aceasta, va
fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cãdea ea, îl va spulbera.”
Mat. 21:42-44.
Iudeii repetaserã adesea cuvintele acestei profeþii, când învãþau
poporul în sinagogi ºi le aplicaserã la venirea lui Mesia. Dar Isus pune
pe moºtenitorul ucis într-un mod atât de crud deopotrivã cu piatra, pe
care au lepãdat-o zidarii, dar care a devenit în cele din urmã cap de
unghi al întregii clãdiri. Hristos era Însuºi Autorul sistemului iudaic,
adevãrata temelie a templului preþios, antitipul, la care indicau toate
sacrificiile ceremoniale. Iudeii aºteptaserã cu o îngrijorare aparentã
venirea lui Hristos. Cãrturarii, care tâlcuiau legea, ºi care cunoºteau
declaraþiile profeþilor cu privire la venirea Sa, ºtiau din istoria profeticã,
cã timpul nãdejdii ºi aºteptãrii venirii Sale în aceastã lume trecuse.
Prin parabolele, pe care Isus le expunea în faþa iudeilor, El îndrepta
sufletele lor cãtre acele profeþii, care preziserã evenimentele, care aveau
loc pe atunci. El cãuta prin orice mijloc al puterii Sale, ca sã trezeascã
conºtiinþa lor ºi sã le lumineze priceperea, aºa încât paºii, pe care ei
aveau de gând sã-i facã, sã fie bine chibzuiþi.
Prin aceste pilde, El le aduse în faþa lor intenþiile fariseilor, în legãturã
cu urmãrile grozave care proveneau din aceasta. ªi spre a nu mai lãsa
nici o umbrã de îndoialã, Isus le zise pe faþã, ocolind orice ilustrare, cã
Împãrãþia lui Dumnezeu se va lua de la ei, ºi se va da neamurilor, care
vor aduce roadele Sale. La aceste cuvinte, mai marii preoþilor ºi
cãrturarilor se înfuriarã atât de mult, încât de abia se mai puteau stãpâni,
de a nu întrebuinþa violenþa contra Lui; dar observând iubirea ºi veneraþia
poporului faþã de El, nu cutezarã sã-ºi desfãºoare rãutatea inimii lor.
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Isus si fariseii

L

a clãdirea templului lui Solomon, pietrele erau pregãtite cu
totul în carierã, aºa încât mai târziu, când erau aduse la locul
destinat pentru clãdire, lucrãtorii nu aveau decât sã le punã
la locul lor potrivit; cioplirea, mãsurarea ºi ºlefuirea era fãcutã deja
mai înainte. “Împãratul a poruncit sã se scoatã pietrele mari ºi mãreþe,
cioplite pentru temeliile casei. Lucrãtorii lui Solomon, ai lui Hiram, leau cioplit ºi au pregãtit lemnele ºi pietrele pentru zidirea casei.” “Când
s-a zidit casa s-au întrebuinþat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse
acolo, aºa cã nici ciocan, nici secure, nici o unealtã de fier nu s-a auzit
în casã în timpul zidirii.” 1 Regi 5:17-18; 6:7.
Nici o unealtã nu avea sã se întrebuinþeze la pietre, dupã ce acestea
erau aduse la locul de clãdire. O piatrã cu o figurã neregulatã a fost
adusã de la carierã spre a fi întrebuinþatã la punerea temeliei templului.
Dar lucrãtorii nu puteau gãsi nici un loc pentru ea ºi de aceea nu voiau
s-o primeascã. Ea zãcea acolo neîntrebuinþatã, ºi lucrãtorii trebuiau so ocoleascã sau se împiedicau de ea, aºa cã prezenþa ei le producea o
foarte mare supãrare. Ea rãmase mult timp o piatrã lepãdatã. Dar când
clãditorii venirã sã punã fundamentul colþului, cãutarã mult timp în
zadar ca sã gãseascã o piatrã de mãrime ºi de tãrie suficientã ºi de o
formã potrivitã, care sã ocupe acel loc însemnat ºi sã poatã purta acea
mare greutate, care era destinatã pentru ea. În cazul când alegerea pietrei
nu ar fi fost destul de bunã, atunci ar fi primejduit siguranþa întregii
clãdiri, ei trebuiau sã gãseascã o piatrã, care sã poatã rezista în acelaºi
timp influenþei soarelui, a frigului ºi a furtunii. Multe pietre fuseserã
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alese în diferite timpuri; dar când erau puse sub presiuni extraordinare,
se sfãrâmau în bucãþi. Altele nu puteau rezista probei unei schimbãri
neaºteptate de temperaturã, ºi de aceea erau declarate ca nefolositoare.
Dar acea piatrã care fusese de mult timp lepãdatã de clãditori, se
gãsea mereu acolo; ea rezistase pe deplin influenþei aerului ºi a razelor
arzãtoare ale soarelui, fãrã sã fi suferit vreo spãrturã sau vreo zgârieturã
cât de micã. Furtunile bântuiserã peste ea ºi totuºi ea rãmase aceeaºi.
De aceea atenþia zidarilor a fost atrasã în cele din urmã asupra acestei
pietre mari, ºi ei o examinarã de aproape. Se constatã, cã ea rezistase la
orice probã, afarã de una. Dacã avea sã suporte o presiune puternicã,
atunci ea avea sã fie întrebuinþatã ca piatrã unghiularã. Proba a fost
fãcutã ºi rezultatul satisfãcu pe toþi. Piatra a fost gãsitã bunã ºi a fost
adusã la locul destinat, unde se dovedi în totul potrivitã.
Profetului Isaia i-a fost arãtat într-o viziune profeticã, cã aceastã
piatrã este un simbol al Salvatorului lumii. El zise: “Sfinþiþi însã pe
Domnul oºtirilor. De El sã vã temeþi ºi sã vã înfricoºaþi. ªi atunci El va
fi un locaº sfânt, dar ºi o piatrã de poticnire, o stâncã de pãcãtuire
pentru cele douã case ale lui Israel, un laþ ºi o cursã pentru locuitorii
Ierusalimului! Mulþi se vor poticni, vor cãdea ºi se vor sfãrâma, vor da
în laþ ºi vor fi prinºi.” Is. 8:13-15. Fiind transportat în viziune profeticã
la prima venire a lui Hristos, profetul recunoaºte, cã Isus avea sã reziste
la ispitiri ºi cercãri, despre care tratarea primei pietre unghiulare de la
templul lui Solomon este un simbol. “De aceea aºa vorbeºte Domnul,
Dumnezeu: ‘Iatã, pun ca temelie în Sion o piatrã, o piatrã încercatã, o
piatrã de preþ, piatrã din capul unghiului clãdirii, temelie puternicã; cel
ce o va lua ca sprijin, nu se va grãbi sã fugã.” Is. 28:16.
În înþelepciunea Sa nemãrginitã, Dumnezeu alese Însuºi piatra
unghiularã, ºi tot El Însuºi o ºi puse. El o numi o piatrã de “temelie
puternicã”; întreaga lume poate pune asupra ei poverile ºi necazurile
lor, ºi totuºi ea le va putea suporta pe toate. Oamenii pot clãdi cu deplinã
siguranþã pe aceastã piatrã. Hristos este o piatrã cercatã, nu înºealã
niciodatã pe acei, care se încred în El. El a rezistat la orice probã, care
a fost pusã asupra Lui. El nu a fost biruit de ispitirea din pustie, când
toatã greutatea vinovãþiei lui Adam ºi a urmaºilor Sãi apãsa asupra
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Lui. El ieºi mai mult ca biruitor din lupta cu puterile întunericului. El a
purtat poverile acelora, care cãzând pe aceastã piatrã au fost sfãrâmaþi.
În Hristos, au gãsit ajutor inimile lor vinovate. Acei care fac din El
fundamentul lor, sunt în deplinã siguranþã.
Hristos este arãtat ca prima piatrã unghiularã. Atât iudeii cât ºi
neamurile trebuie sã clãdeascã pe aceastã temelie ºi legãtura lor cu
Hristos, aceastã “piatrã preþioasã”, îi face sã fie pietre vii. În textul
urmãtor, Petru aratã clar ºi lãmurit pentru cine devine Hristos piatrã
unghiularã ºi pentru cine piatrã de poticnire:
“Dacã aþi gustat în adevãr cã bun este Domnul, apropiaþi-vã de El,
piatra vie, lepãdatã de oameni, dar aleasã ºi scumpã înaintea lui
Dumnezeu. ªi voi, ca niºte pietre vii, sunteþi zidiþi ca sã fiþi o casã
duhovniceascã, o preoþie sfântã, ºi sã aduceþi jertfe duhovniceºti, plãcute
lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Cãci este scris în Scripturã: ‘Iatã cã
pun în Sion o piatrã din capul unghiului, aleasã, scumpã; ºi cine se
încrede în El, nu va fi dat de ruºine. Cinstea aceasta este dar pentru voi
care aþi crezut! Dar pentru cei necredincioºi, ‘piatra, pe care au lepãdato zidarii, a ajuns sã fie pusã în capul unghiului’; ºi ‘o piatrã de poticnire,
ºi o stâncã de cãdere’. Ei se lovesc de ea, pentru cã n-au crezut Cuvântul
ºi la aceasta sunt rânduiþi.” 1 Petru 2:3-8.
Isus descoperind iudeilor soarta lor, pentru cã au lepãdat pe Fiul lui
Dumnezeu ºi au fãcut din El o piatrã de poticnire, se adresã în acelaºi
timp la toþi cei nepocãiþi, ºi care nu-L primesc ca salvator al lor. Unica
siguranþã constã în aceea, de a clãdi pe adevãrata temelie. Milioane de
oameni îºi sprijinã astãzi speranþele ºi perspectivele lor pe temelii, care
nu sunt cercate ºi lãmurite; ei încep sã se clatine ºi cad, iar clãdirea
ziditã fãrã fundament se prãbuºeºte asupra lor.
Isus a suferit cu rãbdare maltratãrile pãcãtoºilor, întocmai dupã cum
piatra lepãdatã a putut suporta pãrerea dispreþuitoare a lucrãtorilor, care
se împiedicau de ea. Avea însã sã vinã timpul, când ei aveau sã-L vadã
înãlþat, întocmai dupã cum piatra dispreþuitã ºi lepãdatã a fost fãcutã
cap de unghi. Atunci acei care au lepãdat pe Hristos, aveau sã fie
pedepsiþi pentru nelegiuirea lor. Cetatea ºi templul iudeilor aveau sã
fie distruse. Piatra trebuia sã cadã asupra lor, prin care toatã strãlucirea
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lor avea sã disparã ºi sã se risipeascã ca praful mânat de vânt.
Isus ne-a pus în faþã unica temelie, pe care putem clãdi cu siguranþã.
Ea este destul de pregãtitã pentru toþi, ºi destul de tare, pentru a putea
purta greutatea ºi poverile acestei lumi. A cãdea pe aceastã piatrã ºi a
ne zdrobi, înseamnã a renunþa la dreptatea noastrã proprie ºi a merge la
Hristos cu umilinþa unui copil, cãindu-ne de pãcatele noastre ºi
încrezându-ne în iubirea Sa iertãtoare. Toþi cei ce clãdesc pe aceastã
temelie, care este Hristos, devin pietre vii prin legãtura cu El, adevãrata
piatrã unghiularã. Multe persoane sunt cioplite fireºte prin propriile
lor sforþãri, sunt poleite ºi înfrumuseþate dar niciodatã nu pot deveni
“pietre vii”, pentru cã nu stau în legãturã cu Hristos. Când ploaia cade,
când furtuna bântuie, ºi torentele nãvãlesc, atunci ele se prãbuºesc în
bucãþi pentru cã nu sunt clãdite pe stânca cea veºnicã, pe adevãrata
piatrã unghiularã, Isus Hristos.
Pietrele nu erau pregãtite pentru a fi puse imediat la locurile lor la
zidirea templului, ci orice potrivire ºi ºlefuire era deja fãcutã înainte de
a fi fost aduse la locul unde se fãcea clãdirea. Tot astfel ºi cioplirea,
potrivirea ºi pilirea caracterului trebuie sã aibã loc în decursul timpului
de cercare al omului. Când Hristos va reveni iarãºi pe pãmânt, aceasta
nu va fi pentru curãþirea ºi înnobilarea caracterelor oamenilor spre a-i
pregãti pentru cer. Atunci lucrarea Sa va consta numai în aceea de a
schimba corpurile lor pãmânteºti ºi de a le forma asemenea cu corpul
glorios al lui Hristos. Numai un caracter simetric ºi desãvârºit va
îndreptãþi în acea zi pe oameni la acea operã de încoronare a nemuririi.
Pãmântul este cariera ºi atelierul, unde oamenii vor fi înnobilaþi ºi
pregãtiþi pentru cer. Întocmai dupã cum pietrele, care au fost
întrebuinþate la clãdirea templului lui Solomon, se potriveau în mod
desãvârºit în zid, fãrã ajutorul vreunui topor sau ciocan sau al vreunei
alte unelte oarecare, tot astfel ºi sfinþii înviaþi, ºi toþi aceia care vor fi în
viaþã la venirea Sa ºi care vor fi rãpiþi împreunã spre întâmpinarea
Domnului în vãzduh, vor fi potriviþi fiecare pentru marea schimbare,
spre a ocupa apoi locul sãu în templul iubirii lui Dumnezeu.
Dar când Hristos va pedepsi pe cei rãi, atunci judecãþile Sale nu vor
lovi numai pe iudei, ci pe toþi acei care au nesocotit binefacerile cereºti
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ale harului lui Dumnezeu. Piatra care a avut de suportat numai suferinþe
ºi a primit cu modestie toate nedreptãþile fãcute, va fi ridicatã atunci la
viaþã ºi la putere peste toþi acei care L-au dispreþuit ºi lepãdat. Aceºtia
vor gãsi la venirea lui Hristos stânca lor de poticnire, un munte
rãzbunãtor, care cade asupra lor ºi-i sfãrâmã.
În nãdejdea de a-l prinde în propriile Sale cuvinte, mai marii preoþilor
ºi bãtrânii trimiserã la El pe cei mai rãutãcioºi vrãjmaºi ai lui Isus, care
se prefãceau a avea interes pentru învãþãturile Sale ºi a se lãsa luminaþi
prin înþelepciunea Sa dumnezeiascã. Ei se aºteptau cã Isus se va lãsa
înºelat prin evlavia lor prefãcutã, ºi din lipsã de prevedere, sã vorbeascã
ceva, ce ei ar fi putut folosi contra Lui pentru a-L osândi. Ei furã ruºinaþi
ºi enervaþi cã erau siliþi sã suporte cuvântarea miºcãtoare a lui Isus, în
care se lãmurea adevãrata lor stare ºi se osândea nelegiuirea lor, deºi
erau cu totul neînstare, a contrazice cuvintele Sale.
Ei se vorbirã în ascuns cu servii lui Irod, de a-L urmãri ºi a-L pândi în
cuvinte, aºa ca sã poatã sã fie martori contra Lui, când avea sã fie dus la
judecatã, spre a fi osândit la moarte. Fariseii erau încã de mult indignaþi
ºi nemulþumiþi din cauza birurilor ºi a dãrilor puse din partea Romanilor.
Ei susþineau, cã aceasta este contra legii lui Dumnezeu. Dar acum ei
puserã o cursã, prin care cãutau sã prindã pe Isus, nãdãjduind cã El va fi
adus în mod sigur în contrazicere cu legile iudaice sau cu autoritatea
romanã. Spionii venirã la El în modul cel mai politicos ºi îºi exprimarã
cea mai mare încredere în învãþãturile Sale. Dupã ce Îl lãudarã cu
linguºelile lor pentru procedeul Sãu nepãrtinitor, cã nu þinea seama de
favorurile ºi nici de dizgraþia oamenilor, Îl întrebarã cu o dorinþã prefãcutã
dupã lãmurire: “Se cade sã plãtim bir Cezarului sau nu?”
Intenþia lor nelegiuitã însã nu era necunoscutã Mântuitorului. De
aceea El li Se adresã cu cuvintele: “‘Pentru ce Mã ispitiþi, fãþarnicilor?
Arãtaþi-Mi banul birului.’ Puºi în încurcãturã prin modul neaºteptat în
care Isus rãspunse la întrebarea lor, ºi prin care arãta, cã El nu putea
nici mãcar o clipã sã fie indus în eroare prin linguºirile lor, împotrivitorii
Sãi îi aduserã numaidecât un dinar, care purta chipul ºi inscripþia
cezarului roman. El i-a întrebat: ‘Chipul acesta, ºi slovele scrise pe el,
ale cui sunt?’ ‘Ale Cezarului’, I-au rãspuns ei. Atunci El le-a zis: “Daþi
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dar Cezarului ce este al Cezarului, ºi lui Dumnezeu ce este al lui
Dumnezeu!’” Matei 22:20-21.
Spionii plini de viclenie recunoscurã, cã intenþiile lor au fost
cunoscute ºi zãdãrnicite. Felul concret în care a fost rãspuns la întrebarea
lor, îi lãsã fãrã cuvânt. Planurile lor au fost zãdãrnicite. Ei se aºteptaserã
cã Isus le va da un rãspuns direct într-un mod sau altul. Dacã El avea sã
zicã: Nu este legal, a plãti tribut Cezarului, acei care veniserã sã-L
pândeascã ar fi raportat la autoritãþile romane, care ar fi arestat imediat
pe Isus ca instigator al unei rãscoale între iudei. În felul acesta, ei
sperau cã vor putea cu siguranþã sã-L osândeascã. Dacã El avea sã
rãspundã contrariu, cã ar fi legal a plãti Cezarului tribut, ei gândeau sã
atragã atenþia poporului iudeu asupra hotãrârii Sale, ºi sã-L învinuiascã
ca împotrivitor al legii divine.
Isus cunoºtea motivele lor ascunse, ºi având în mânã moneda romanã,
pe care era tipãrit numele ºi chipul Cezarului, declarã cã ei trãiesc sub
protecþia puterii romane, ºi la rândul lor trebuie sã dea ºi ei sprijinul
cerut acelei puteri, atât timp cât ea nu este în contrazicere cu datoria lor
faþã de Dumnezeu. Totuºi ei trebuiau sã asculte în orice timp de
Dumnezeu, sã trãiascã conform poruncii Sale ºi în acelaºi timp sã se
supunã în mod paºnic legilor þãrii. Ispititorii Sãi erau nepregãtiþi pentru
acest rãspuns al lui Isus, ºi auzind se mirarã, ºi lãsându-L se duserã.
Deºi furia preoþilor ºi a mai marilor nu mai cunoºtea margini ºi aºteptau
cu nerãbdare sã prindã pe Isus ºi sã-L omoare cu propriile lor mâini,
spre a-ºi lua revanºa pentru ruºinea ce li se fãcuse, nu îndrãznirã sã-L
prindã din cauza mulþimii. Cu un efort ei reuºirã sã-ºi pãstreze calmul
exterior, în timp ce mintea lor fãurea planuri cum sã-L omoare.
Mântuitorul ºtia ce rãspuns era necesar în acest caz grav. El nu dãdu
întâietate nici puterii romane ºi nici celei iudaice. Rãspunsul Lui cãtre
iudeii cu uneltirile lor: “Daþi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”,
conþinea un reproº aspru pentru ei. Dacã ei s-ar fi conformat pretenþiilor
lui Dumnezeu ºi dacã ar fi împlinit cu credincioºie datoriile lor, atunci
nu ºi-ar fi pierdut niciodatã independenþa lor, ºi sã devinã supuºi unei
puteri strãine. Nici un stindard roman de biruinþã n-ar fi fâlfâit asupra
Ierusalimului, nici o gardã romanã nu ar fi stat la porþile lor ºi nici un
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guvernator roman nu ar fi guvernat înãuntrul zidurilor sale. Naþiunea
iudaicã plãti apoi pedeapsa pentru apostazia lor de la Dumnezeu.
Dar îndatã ce fariseii au fost aduºi la tãcere de cãtre Isus, venirã
saducheii cu întrebãri ºirete, ºi cãutau sã prindã pe Mântuitorul în
cuvinte. Saducheii erau o sectã iudaicã, care se deosebea esenþial în
diferite puncte de farisei. Unica legãturã ce pãrea a-i uni iarãºi, era
vrãjmãºia comunã pe care o aveau contra Mântuitorului ºi a învãþãturilor
Sale, cum ºi dorinþa lor de a-L omorî. Fariseii puneau tradiþiile lor pe
aceeaºi treaptã cu legea lui Dumnezeu ºi le puneau adesea în locul ei.
Isus declarase, cã ei au dat la o parte legea lui Dumnezeu prin
prescripþiile ºi ceremoniile lor exterioare, prin diferitele lor spãlãri,
postiri, rugãciuni lungi, prin milosteniile lor bãtãtoare la ochi ºi prin
exclusivismul lor strict faþã de pãgâni. Aceste forme exterioare alcãtuiau
trãsãturile principale ale religiei lor. În privinþa superstiþiilor lor ºi a
serviciului lor pompos ºi formalist, ei se asemãnau cu diferite biserici
din zilele noastre. Printre ei se aflau însã unii cu o adevãratã evlavie,
care primeau cu bucurie învãþãturile lui Hristos.
Saducheii nu aveau nici un respect faþã de tradiþiile fariseilor. Ei
pretindeau a crede în cea mai mare parte a Sfintei Scripturi ºi priveau
aceasta ca conduitã a vieþii lor; totuºi tãgãduiau existenþa îngerilor ºi
învierea corpului, în care fariseii credeau cu tãrie. Saducheii lepãdau
învãþãtura despre viaþa viitoare cu rãsplãtirile ºi pedepsirile sale.
Ei credeau în Dumnezeu ca singura fiinþã, care era superioarã omului;
susþineau însã cã, dupã creaþiune omul a fost lãsat de capul sãu singur.
Ei deduceau cã dacã ar exista o providenþã atotputernicã, care sã reguleze
universul, ºi dacã ar fi posibil a prevedea toate evenimentele de mai
înainte, atunci omul ar fi rãpit de puterea sa moralã ºi ar fi înjosit la
poziþia unui sclav. De aceea ei despãrþeau pe Creator de fãpturile Sale
susþinând cã omul ar fi neatârnat de influenþe mai înalte, soarta sa ar fi
în mâna sa proprie. Deºi ei tãgãduiau cã Spiritul lui Dumnezeu ar
influenþa eforturile omeneºti, sau evenimentele naturale, totuºi susþineau
faptul, cã printr-o întrebuinþare potrivitã a puterilor sale fireºti, omul sar înãlþa ºi lumina, ºi cã viaþa sa s-ar putea lãmuri printr-o împlinire
strictã ºi credincioasã a datoriei.
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Între ei nu domnea decât puþinã unire, un popor, care tãgãduia
influenþa Spiritului lui Dumnezeu asupra acþiunilor omeneºti, avea în
mod firesc puþin respect pentru sentimentele ºi pãrerile reciproce
individuale. Ei trãiau izolaþi, pentru sine, simpatiile lor fireºti se
învârteau într-un cerc strâmt; inimile lor nu erau miºcate la durerile ºi
trebuinþele altora; cãci dupã credinþa lor toþi aveau posibilitatea sã-ºi
asigure înlesnirile ºi binecuvântãrile vieþii.
În de acord cu restul iudeilor, Saducheii se mândreau mai cu seamã
cu dreptul lor de naºtere ca copii ai lui Avraam dupã trup, ºi pentru
exactitatea cu care ei se conformau pretenþiilor exterioare ale legii; dar
vederile lor erau contradictorii ºi amestecate. Ei lepãdau în totul
învãþãtura despre învierea morþilor ºi cugetau, cã dacã aceleaºi materii,
din care este compus corpul muritor, vor compune ºi fiinþa viitoare,
nemuritoare, atunci acest corp trebuie sã aibã carne ºi sânge, aºa cã
viaþa trupeascã întreruptã aici pe pãmânt sã fie continuatã în lumea
viitoare, cu toate slãbiciunile ºi patimile acestei vieþi.
Pe vremea lui Hristos, saducheilor le plãcea sã discute cu privire la
aceste chestiuni, ºi ei îºi apãrau cu zel argumentele lor contra învierii
din morþi. Cu contrazicerile lor, ei puneau chiar în încurcãturã pe farisei
în credinþa lor despre starea oamenilor dupã moarte, aºa încât moartea
devenise pentru ei un mister întunecos ºi inexplicabil. Cu timpul ei
ajunserã sã priveascã moartea ca pe cea mai temutã nenorocire, care
poate lovi pe om.
Dar viaþa ºi nemurirea au fost aduse la luminã prin Isus Hristos.
Toþi cei ce L-au primit ca pe un Salvator al lumii, vedeau mai limpede
ca pânã aici viaþa viitoare a morþilor înviaþi. Astfel Hristos suferind
moartea, sculându-Se din mormânt, înfãþiºându-Se iarãºi oamenilor în
propria Sa persoanã ºi ridicându-Se apoi la Tatãl, adeveri prin aceasta
adevãrul învierii ºi al vieþii viitoare, nemuritoare a drepþilor pentru toate
timpurile ºi pentru toþi cei ce cred în Hristos.
Saducheii îi supãrau mereu pe farisei, pentru cã aceºtia rãmâneau
de obicei mai prejos cu argumentele lor. Discuþiile dintre aceste douã
partide degenerau de regulã în lupte înverºunate, ºi îi lãsau în cele din
urmã ºi mai despãrþiþi ca înainte. Mulþi saduchei, care nu se îngrijeau
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decât de viaþa aceasta erau bogaþi ºi cu influenþã; de aceea ei puteau fi
aleºi în postul de mare preot cu condiþia expresã ca vederile lor
necredincioase sã fie lãsate la o parte. Deoarece fariseii erau mult mai
mulþi la numãr, saducheii trebuiau sã þinã seama, cel puþin de formã, de
învãþãturile lor, când voiau sã ocupe vreo slujbã de preot. Totuºi faptul,
cã ei puteau fi aleºi pentru o astfel de slujbã, procura vederilor lor
rãtãcite o anumitã influenþã. Dacã fariseii ar fi dus o viaþã curatã, atunci
ei ar fi fost poate în stare, sã lãmureascã pe Saduchei; dar lucrurile stau
altfel, cã ei nu aveau decât puþinã influenþã asupra lor.
Învãþãturile lui Isus au fost lepãdate în totul de saduchei, pentru cã
El era cãlãuzit de un spirit, despre care ei nu recunoºteau nici o astfel
de descoperire. Ei priveau pe Dumnezeu ca pe cea mai înaltã fiinþã,
înãlþatã mai presus de orice om ºi de neapropiat pentru acesta. Dupã ce
El a creat pe om, l-ar fi lãsat sã-ºi întocmeascã viaþa dupã gãsirea sa cu
cale ºi evenimentele lumii ar fi fost lãsate în voia lor. Dar învãþãtura lui
Hristos era cu totul opusã acestei credinþe a saducheilor. Cuvintele ºi
faptele Sale dãdeau mãrturie despre o putere dumnezeiascã, care dau
naºtere la efecte minunate, vestesc o viaþã viitoare veºnicã, superioarã
vieþii pãmânteºti ºi înfãþiºeazã pe Dumnezeu ca pe un Tatã al fiilor
oamenilor, care vegheazã asupra intereselor lor adevãrate ºi-i ocroteºte.
El a învãþat cã Dumnezeu rãsplãteºte celor credincioºi ºi pedepseºte pe
cei nelegiuiþi, El nu este un spirit de neapropiat, ci este un Suveran viu
al universului. Acest Tatã milos lucreazã neîncetat pentru binele
oamenilor ºi Se intereseazã de tot ce-i priveºte. Chiar perii capului lor
sunt numãraþi. Nici mãcar o vrabie nu cade la pãmânt, fãrã ca Tatãl
ceresc sã nu observe, ºi omul este de o valoare cu mult mai mare decât
multe vrãbii. Isus le arãtã neºtiinþa lor în privinþa sfintelor Scripturi,
pentru cã atribuiau puterii omeneºti, ceea ce numai prin puterea
Spiritului lui Dumnezeu se poate sãvârºi. El le declarã cã încurcãtura
credinþei lor ºi întunecimea spiritului lor provenea în primul rând din
aceastã pricinã, ºi cã lucrurile spirituale trebuie judecate spiritual.
Tot ceea ce fericea viaþa omului, venea de la Tatãl Sãu ceresc. El
dãruia razele soarelui, ca sã încãlzeascã pãmântul. El dãrui ploaia
binefãcãtoare, care face sã creascã lumea plantelor. Îngerii lui Dumnezeu
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servesc neîncetat fiilor oamenilor ºi au pãstrat astfel legãtura dintre cer
ºi pãmânt, cãci unesc pe omul muritor cu Dumnezeul cel nemãrginit.
Deºi Dumnezeu a vegheat întotdeauna asupra intereselor vremelnice
ale omului, totuºi Isus învãþa lãmurit, cã El Se intereseazã într-o mãsurã
cu mult mai mare pentru fericirea lor viitoare.
Saducheii puseserã astfel întrebãrile lor, încât erau convinºi, cã prin
rãspunsul ce-l vor primi vor aduce nume rãu lui Isus, dacã aceasta nu
va servi chiar ca mijloc pentru osândirea Lui. Iar dacã El avea sã fie în
de acord cu ei în privinþa învierii morþilor, atunci va fi exclus în totul
de orice împãrtãºire cu fariseii. Dacã totuºi avea sã-i contrazicã, ei
intenþionau sã facã ca credinþa Sa sã fie luatã în râs de cãtre popor ºi sãºi îndrepte influenþa lor contra Sa, prin a demasca absurditatea aparentã
a învãþãturilor despre învierea corpului. Ei erau obiºnuiþi cu disputele
asupra acestei chestiuni, ºi argumentele lor erau temute de aceia, care
credeau într-o înviere literalã a corpului, care este putrezit în mormânt.
Saducheii conchideau cã dacã morþii vor învia cu corpurile, alcãtuite
din aceeaºi materie, din care fuseserã alcãtuite, mai înainte ºi vor fi
însufleþiþi de aceleaºi porniri, atunci ºi relaþiile vieþii pãmânteºti vor fi
reluate iarãºi, bãrbatul ºi femeia se vor uni iarãºi, vor încheia cãsãtorii, ºi
vor continua mai departe toate lucrurile vieþii întocmai ca ºi înainte de
moarte. De la o astfel de credinþã ei se întorceau cu dizgraþie, ºi în sforþãrile
lor, de a ajunge un ideal înalt, ei bâjbâiau într-un întuneric des.
În rãspunsul Sãu la întrebarea lor despre acest punct, Isus ridicã
vãlul de pe viaþa viitoare ºi le zise: “Cãci la înviere, nici nu se vor
însura, nici nu se vor mãrita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.”
Mat. 22:30. El aratã fãrã ezitare, cã saducheii se rãtãceau în credinþa
lor. El le dovedi cã presupunerile lor erau greºite, aºa cã clãdirea
credinþei lor se întemeia pe o bazã falsã. “Vã rãtãciþi” zise El, “pentru
cã nu cunoaºteþi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” El nu-i
învinuia de fãþãrnicie, aºa dupã cum acuzase pe farisei, ci de rãtãcire în
credinþã.
Saducheii se linguºiserã cã numai ei singuri dintre toþi oamenii s-ar
þine cu stricteþe de Sfânta Scripturã; dar Isus le declarã cã ei nu cunosc
adevãrata ei tâlcuire ºi cã înþelepciunea trebuie sã prindã rãdãcinã în
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inimi prin puterea luminãtoare a harului lui Dumnezeu. Saducheii cãutau
sã punã tainele dumnezeieºti pe aceeaºi treaptã cu puterea lor omeneascã
de judecatã, în loc sã-ºi pregãteascã sufletele pentru primirea acelor
adevãruri sfinte, prin care priceperea lor s-ar fi lãrgit. Mii devin
necredincioºi, pentru cã priceperea lor mãrginitã nu poate pãtrunde
tainele ascunse ale lui Dumnezeu. Ei nu pot pricepe revelaþia minunatã
a puterii dumnezeieºti, aºa cum ea este arãtatã de cãtre providenþa lui
Dumnezeu, ºi de aceea leapãdã dovezile unei astfel de puteri ºi atribuie
toate unei puteri naturale, pe care cu atât mai puþin o pot înþelege. Omul
trebuie sã recunoascã pe Dumnezeu ca ºi Creator al universului, ca pe
Acela care conduce toate lucrurile prin porunca Sa. El trebuie sã aibã
vederi vaste despre Fiinþa Dumnezeirii ºi despre tainele activitãþii Sale.
Hristos dorea sã-i înveþe, cã dacã n-ar exista înviere a morþilor, atunci
Sfânta Scripturã în care ei pretind a crede, n-ar fi de folos. El zise: “Cât
priveºte învierea morþilor oare n-aþi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu
când zice: ‘Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, ºi
Dumnezeul lui Iacov?’ Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morþi,
ci al celor vii.” Mat. 22:32. Scumpii rãposaþi de la Abel ºi pânã la
ultimul sfânt, care va muri, vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, ºi vor
ieºi din mormintele lor ºi vor trãi iarãºi. Dumnezeu va fi Dumnezeul
lor, ºi ei vor fi poporul Sãu. Între Dumnezeu ºi sfinþii Sãi înviaþi va
exista o înrudire strânsã ºi gingaºe. Aceasta este în armonie cu planul
dumnezeiesc.
Demnitatea ºi puterea cu care Isus lãmurea, sufletului întunecat al
ascultãtorilor Sãi, adevãrurile Sfintei Scripturi despre învierea morþilor
ºi influenþa dumnezeiascã în relaþiile vieþii pãmânteºti, uimi pe
ascultãtorii Sãi ºi aduse la tãcere pe saduchei. Ei nu ºtiau sã-I rãspundã
nici un cuvânt. “Când au auzit Fariseii cã Isus a astupat gura saducheilor,
s-au strâns la un loc.” Ei nu voiau sã-L lase pe Isus sã iasã biruitor din
aceastã luptã. În disputa lor, saducheii nu avuseserã nici un succes, ci
erau puºi înºiºi în încurcãturã, iar neºtiinþa lor a fost datã pe faþã prin
înþelepciunea rãspunsurilor Sale. Nici un cuvânt rostit de El nu putea fi
folosit câtuºi de puþin pentru osândirea lui Isus. Adversarii Sãi nu
câºtigaserã nimic, decât dispreþul poporului.
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Totuºi fariseii nu renunþarã la orice speranþã de a-L face sã rosteascã
cuvinte pe care ei le-ar fi putut folosi contra Lui. Ei puserã la cale ca un
cãrturar învãþat, sã întrebe pe Isus, care din cele zece porunci este cea
mai însemnatã.
Fariseii înfãþiºaserã pe primele patru porunci, care aratã datoria
omului faþã de Creatorul sãu, ca fiind mult mai însemnate decât celelalte
ºase, care trateazã datoria omului faþã de aproapele. Ca urmare la
aceasta, ei dovedeau multe greºeli în evlavia practicã, cum ºi în relaþiile
ºi datoriile vieþii. Isus era învinuit, cã ar ridica cele ºase porunci din
urmã peste cele patru dintâi, pentru cã ar arãta poporului multele sale
greºeli ºi necesitatea faptelor bune, a faptelor de milostivire ºi
bunãvoinþã, ºi cã un pom se cunoaºte dupã roadele sale.
Cãrturarul Îi adresã direct întrebarea: “Învãþãtorule, care este cea
mai mare poruncã din lege?” Rãspunsul lui Isus este tot aºa de direct ºi
plin de însemnãtate: “‘Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã
inima ta, cu tot sufletul tãu, ºi cu tot cugetul tãu.’ Aceasta este cea
dintâi ºi cea mai mare poruncã. Iar a doua asemenea ei, este: ‘Sã iubeºti
pe aproapele tãu ca pe tine însuþi.’ În aceste douã porunci se cuprinde
toatã Legea ºi Prorocii.” Mat. 22:37-40.
Prin aceasta El aratã, celor ce întrebau, clar ºi lãmurit, cele douã mari
principii ale legii: iubirea de Dumnezeu ºi iubirea de aproapele. De aceste
douã principii ale conduitei morale depinde toatã legea ºi profeþii. Cele
dintâi patru porunci vestesc datoria omului faþã de Creatorul sãu: iar
porunca cea mai mare ºi cea dintâi este: “Sã iubeºti pe Domnul,
Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta.” Aceastã iubire nu este o patimã o
credinþã lipsitã de rod în existenþa ºi puterea lui Dumnezeu sau o
recunoaºtere rece a bunãtãþii Sale nemãrginite, ci un principiu viu ºi activ,
care se dã pe faþã printr-o ascultare voioasã faþã de poruncile Sale.
Isus învãþã pe ucenicii Sãi cã nici una din prescripþiile lui Iehova nu
poate fi desfiinþatã, fãrã a viola unul sau ambele mari principii, pe care
se întemeiazã toatã legea ºi profeþii. Fiecare prescripþie este atât de
strâns legatã în însemnãtate ºi obligaþie cu celelalte, încât cãlcarea uneia,
violeazã pe toate; cãci ele sunt unite toate într-un întreg sistematic.
Este posibil pentru oameni, de a iubi pe Dumnezeu din toatã inima ºi
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totuºi a avea alþi zei decât Domnul. Cea mai mare iubire de Dumnezeu
nu constã într-o simplã recunoaºtere a puterii Sale atotcuprinzãtoare ºi
într-un simplu serviciu divin formalist, în timp ce inima îºi gãseºte
plãcerile ei, în a venera chipuri de idoli; iubirea de sine, iubirea de
lume sau înclinarea necuviincioasã cãtre vreo fiinþã oarecare creatã
este idolatrie în ochii lui Dumnezeu ºi ne înstrãineazã inimile faþã de
El. Dumnezeu pretinde cele mai bune ºi mai sfinte sentimente ale
inimilor noastre, ºi El nu Se mulþumeºte cu mai puþin. El trebuie sã
ocupe primul loc în sufletul ºi inima noastrã.
Când cele dintâi patru porunci sunt împlinite cu credincioºie, atunci
ºi celelalte ºase porunci, care se ocupã cu datoriile omului faþã de
semenii sãi, vor fi împlinite în mod conºtiincios. Când Dumnezeu va
ocupa locul cuvenit pe tronul inimii noastre, atunci ºi datoriile ce se
cuprind în ultimele ºase porunci vor fi împlinite dupã modul prescris.
Iubirea cãtre Dumnezeu cuprinde în sine iubirea cãtre acei care sunt
fãcuþi dupã chipul Sãu. “Dacã zice cineva: ‘Eu iubesc pe Dumnezeu’,
ºi urãºte pe fratele sãu, este un mincinos; cãci cine nu iubeºte pe fratele
sãu, pe care-l vede, cum poate sã iubeascã pe Dumnezeu, pe care nu-L
vede?” 1 Ioan 4:20. Aºadar Isus a învãþat, cã cele ºase porunci din
urmã sunt deopotrivã cu cele dintâi. Cele douã porunci pe care El le
învãþa, sunt douã mari principii, care au aceeaºi tulpinã. Prima nu poate
fi þinutã când a doua este cãlcatã, ºi nici a doua nu poate fi þinutã ºi în
acelaºi timp întâia sã fie cãlcatã.
Cãrturarul era într-adevãr citit în lege ºi de aceea fu uimit de
rãspunsul lui Isus; cãci el nu se aºteptase, ca Isus sã posede o cunoºtinþã
atât de adâncã ºi temeinicã a Sfintei Scripturi, aºa cum ea a fost arãtatã
prin rãspunsul Sãu. Asupra învãþãtorului legii, învãþãtura tânãrului
Galilean a fãcut o impresie adâncã; ºi în faþa preoþilor ºi mai marilor
adunaþi, el recunoscu pe faþã, cã Isus a dat adevãrata tâlcuire a legii.
Acest cãrturar dobândise acum vederi mai adânci ºi mai temeinice
despre principiile care se aflau la baza sfintelor porunci, decât posedase
mai înainte, ºi de aceea rãspunse la cuvintele lui Isus cu o seriozitate
neprefãcutã:
“Bine, Învãþãtorule. Adevãrat ai zis cã Dumnezeu este unul singur,
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cã nu este altul afarã de El, ºi cã a-L iubi cu toatã inima, cu tot cugetul,
cu tot sufletul, ºi cu toatã puterea, ºi a iubi pe aproapele ca pe sine, este
mai mult decât toate arderile de tot ºi decât toate jertfele.” Marcu 12:3233. Aici era un fariseu, care avea o idee despre caracterul adevãratei
religii; cã nu constã în ceremonii exterioare ºi în lucru deºert, ci într-o
ascultare umilitã ºi în iubire cãtre Dumnezeu, cum ºi într-o consideraþie
dezinteresatã faþã de alþii. Voioºia cãrturarului, de a recunoaºte ca
dreaptã concluzia lui Isus, declaraþia repede ºi precisã înaintea poporului
în aceastã privinþã, dãdurã pe faþã un sentiment, care se deosebea în
totul de acela al preoþilor ºi mai marilor în întrebãrile lor.
Înþelepciunea rãspunsurilor Mântuitorului convinserã pe cãrturar.
El ºtia, cã religia iudaicã consta mai mult în forme exterioare decât
într-o adevãratã evlavie lãuntricã ºi el avea oarecare pricepere despre
lipsa de merit a jertfelor ceremoniale ºi despre neîncetata vãrsare de
sânge pentru ispãºirea pãcatelor, în timp ce adevãratul scop al jertfei
era totuºi departe de sufletul lor. Principiile iubirii ºi ale adevãratei
bunãtãþi a inimii i se pãrurã a fi mai de valoare în ochii lui Dumnezeu,
decât toate aceste obiceiuri religioase. Inima lui Isus simþea compãtimire
cu cãrturarul sincer, care nu cruþa nemulþumirea preoþilor ºi ameninþãrile
mai marilor, ci avea curajul sã-ºi exprime convingerea sincerã a
sufletului sãu. “Isus a vãzut cã a rãspuns cu pricepere, ºi i-a zis: ‘Tu nu
eºti departe de împãrãþia lui Dumnezeu.’ ªi nimeni nu îndrãznea sã-I
mai punã întrebãri.”
Ceea ce lipsea îndeosebi cãrturarului era lumina dumnezeiascã, care
l-ar fi fãcut în stare, sã recunoascã necesitatea pocãinþei ºi a credinþei
în Salvatorul; cunoºtinþa, cã nici un om nu poate fi salvat prin lege, ci
prin pocãinþã ºi încredere în Hristos, Mijlocitorul pãcãtoºilor la Tatãl.
Cãrturarul era într-atâta aproape de Împãrãþia lui Dumnezeu, cã
recunoºtea, cã faptele de dreptate sunt mai plãcute în ochii lui Dumnezeu
decât arderile de tot ºi toate jertfele. Dar îi lipsea încã recunoaºterea
lui Isus ca Fiu al lui Dumnezeu. Întreg serviciul religios al iudeilor, era
în totul fãrã valoare, afarã numai când era unit cu o credinþã vie în Isus
Hristos, care era adevãratul chip, despre care acel serviciu nu era decât
o umbrã. Hristos arãtase în diferite rânduri, cã legea Tatãlui Sãu conþine
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ceva mai adânc decât niºte prescripþii poruncitoare. Legea moralã
conþine principiile obligaþiilor Evangheliei.
Fariseii se adunaserã strâns în jurul lui Isus, când El rãspunse la
întrebãrile cãrturarului. Acum El Se întoarse cãtre ei cu întrebarea:
“Ce credeþi voi despre Hristos? Al cui fiu este?” Isus voia fireºte sã
punã la încercare credinþa fariseilor în dumnezeirea Sa, dacã ei Îl privesc
ca pe un om simplu, sau ca pe Fiul lui Dumnezeu. Mulþi au rãspuns în
acelaºi timp: “Al lui David”. Acesta era titlul pe care îl dãduse profeþia
despre Mesia. Când Hristos îºi dovedea dumnezeirea Sa prin minunile
Sale puternice, când bolnavii erau vindecaþi ºi morþii erau chemaþi iarãºi
la viaþã, atunci poporul se minunã ºi se întreba unul pe altul: “Nu este
acesta Fiul lui David?” Femeia greacã din Sirofenicia, orbul Bartimeu
ºi mulþi alþii strigaserã cu glas tare dupã ajutorul Sãu. “Isuse, Fiul lui
David, îndurã-Te de mine!” Cu puþine ore mai înainte la intrarea Sa în
Ierusalim, El fusese salutat cu bucurie: “Osana Fiul lui David;
binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului!” iar copiii cei mici
au fãcut, în aceeaºi zi, sã rãsune în templu aceleaºi strigãte de bucurie.
Ca rãspuns la întrebarea poporului, cã Hristos este Fiul lui David,
Isus zise: “Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, Îl numeºte Domn,
când zice: ‘Domnul a zis Domnului Meu: ‘ªezi la dreapta Mea, pânã
voi pune pe vrãjmaºii Tãi sub picioarele Tale?’ Deci dacã David Îl
numeºte Domn, cum este El fiul lui? Nimeni nu i-a putut rãspunde un
cuvânt. ªi, din ziua aceea, n-a îndrãznit nimeni sã-I mai punã întrebãri.”
Matei 22:44-46.
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oporul de rând asculta cu bucurie la Isus ºi se aduna în templu
în jurul Lui, ca sã asculte la învãþãturile Sale. Niciodatã pânã
aici nu se petrecuse o astfel de scenã.
Acolo sta tânãrul Galilean, fãrã a purta vreo onoare lumeascã sau
vreo distincþie împãrãteascã. Haina Sa era asprã ºi plinã de praf. În
jurul Sãu se aflau preoþii îmbrãcaþi în veºmintele lor mãreþe, mai marii
cu semnele de distincþie ale întregului lor rang, ºi cãrturarii cu sulurile
de pergamente în mâinile lor, cu demnitatea unui rege ºi îmbrãcat cu o
autoritate cereascã, ºi privea neintimidat asupra adversarilor Sãi, care
lepãdaserã ºi dispreþuiserã învãþãturile Sale, ºi însetau dupã sângele
Sãu. Cu aceastã ocazie ei Îl atacaserã într-un mare numãr ºi cu intenþia,
de a-L provoca sã zicã ceva, care ar putea sã le serveascã ca pricinã de
învinuire. Dar întrebãrile lor Îi dãdurã numai ocazia de a le pune în faþã
adevãrata lor stare, ºi a le atrage atenþia asupra pedepsei grozave carei aºtepta, dacã aveau sã continue mai departe sã insulte pe Dumnezeu
prin pãcatele lor multe ºi grele.
Interesul poporului creºtea mereu, pe mãsurã ce Isus rãspundea una
dupã alta la provocãrile fariseilor, ºi le expunea adevãrul curat ºi lãmurit
în contrast cu întunericul ºi orbia lor. Ei erau rãpiþi de învãþãtura Sa,
dar în acelaºi timp erau puºi în mare încurcãturã. Pânã acum ei
respectaserã pe învãþãtorii lor oficiali pentru înþelepciunea ºi pretinsa
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lor evlavie. Ei dovediserã întotdeauna o ascultare necondiþionatã faþã
de autoritatea lor în toate chestiunile religioase. ªi totuºi ei vedeau
acum, cum tocmai aceºti bãrbaþi cãutau sã expunã pe Isus la nesocotire
ºi dispreþ, pe acest Învãþãtor, ale Cãrui virtuþi ºi cunoºtinþe strãluceau
tot mai luminos ºi mai luminos dupã orice atac al vrãjmaºilor Sãi. Ei
priveau la feþele întunecoase ale preoþilor ºi ale mai marilor ºi nu vedeau
pe ele decât înfrângere ºi confuzie. Ei sunt uimiþi, cã mai marii lor nu
cred în Hristos, deºi învãþãturile Sale erau simple ºi lãmurite. Ei erau
înºiºi nesiguri, pe ce cale sã apuce, ºi urmãreau cu îngrijorare miºcãrile
acelora, dupã al cãror sfat ei urmaserã pânã aici.
Parabolele lui Isus au fost rostite, spre a avertiza ºi osândi pe mai
mari ºi spre a instrui sufletele dornice de cunoºtinþã ale celor de faþã.
Spre a rupe însã lanþurile, care leagã poporul de obiceiuri ºi prescripþii,
ºi spre a combate încrederea necondiþionatã într-un cler corupt, Domnul
demascã mai mult ca oricând caracterul mai marilor ºi al bãtrânilor.
Aceasta era ultima zi a predicãrii Sale pe faþã în templu, iar cuvintele
Sale nu erau adresate numai ascultãtorilor din faþa Sa, ci ele erau
destinate la orice limbã ºi popor din toate timpurile.
Mãrgãritarele adevãrului, care cãdeau de pe buzele Sale în acea zi
plinã de însemnãtate, au fost pãstrate de cei prezenþi în inimile lor. O
nouã istorie se începea pentru ei, cugete noi se trezeau în mintea lor ºi
noi strãduinþe se aprindeau în piepturile lor. Dupã crucificarea ºi învierea
lui Hristos, aceste persoane luarã poziþie ºi îºi împlinirã dumnezeiasca
lor însãrcinare cu o înþelepciune ºi un zel, care era în armonie cu
mãrimea ºi însemnãtatea lucrãrii. Ei vesteau o solie care se adresa la
inimile ºi sufletele oamenilor, ºi slãbeau vechea superstiþie, care
stãpânise atât de mult viaþa a mii de oameni. Teorii, precepte filozofice
ºi raþionamente omeneºti devenirã fabule deºarte în faþa mãrturiei lor.
Grandioase au fost prin urmare efectele cuvintelor modestului Galilean
cãtre acea mulþime plinã de uimire ºi pãtrunsã de respect sfânt, care era
adunatã în marele templu din Ierusalim.
Isus, cunoscând sentimentele contradictorii ale poporului ºi
îngrijorarea cu care ei priveau pe conducãtorii ºi pe învãþãtorii lor,
continuã mai departe, a le lãmuri mintea zicându-le: “Cãrturarii ºi fariseii
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ºed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vã spun ei sã le
pãziþi, pãziþi-le ºi faceþi-le; dar dupã faptele lor sã nu faceþi. Cãci ei zic
dar nu fac.” Mat. 23:2-3. Cãrturarii ºi fariseii pretindeau cã sunt
îmbrãcaþi ca ºi Moise cu aceeaºi autoritate dumnezeiascã. Ei îºi arogau
poziþia sa, ca tâlcuitori ai legii ºi ca judecãtori ai poporului. Ca atare ei
pretindeau de la popor deplinã stimã ºi o supunere absolutã. Dar Isus
avertizeazã pe ascultãtorii Sãi ca sã facã ceea ce preoþii învãþau potrivit
legii, dar sã nu urmeze dupã exemplul lor, cãci ei neglijeazã datoriile,
pe care le impun altora.
Isus continuã mai departe: “Ei leagã sarcini grele ºi cu anevoie de
purtat, ºi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor sã le
miºte.” Fariseii prescriau o mulþime de reguli neînsemnate, care îºi
aveau baza în tradiþie, ºi restrângeau libertatea personalã într-un mod
neraþional. Ei dau o tâlcuire strâmtã anumitelor pãrþi din lege ºi
pretindeau de la popor o respectare strictã a ceremoniilor, pe care ei
înºiºi le nesocoteau în ascuns; sau dacã erau descoperiþi, invocau
pretextul, cã ei personal ar fi scutiþi de la aceasta.
Cele mai grele învinuiri, care veneau de pe buzele Mântuitorului,
erau îndreptate cãtre acei, care aveau mari pretenþii de evlavie, dar care
în acelaºi timp duceau în ascuns o viaþã nelegiuitã. Religia preoþilor, a
cãrturarilor ºi a mai marilor, ca ºi a diferitelor biserici din ziua de azi,
consta mai mult din ceremonii exterioare, ºi le lipsea o evlavie vie,
spiritualã. Dumnezeu a zis cãtre Moise: Aceste porunci ale Domnului
“sã le legi ca semn pe mâna ta, ºi sã-þi fie ca un fruntar între ochi”.
Iudeii au fãcut din aceste cuvinte un ordin, ca sfintele porunci sã fie
purtate chiar pe corp. Ca urmare ele erau scrise în mod bãtãtor la ochi
pe o pânzã, care era purtatã în jurul capului ºi la încheietura mâinii.
Aceastã purtare exterioarã a poruncilor, nu putea însã influenþa în aºa
fel, ca legea lui Dumnezeu sã fie întipãritã mai adânc în sufletele ºi
inimile lor, dupã cum Dumnezeu intenþionase. Prescripþiile care ar fi
putut sã sfinþeascã viaþa lor, ºi sã-i stimuleze la fapte ºi la lucruri de
dreptate, de bunãtate ºi milostivire, erau purtate ca niºte simple semne
exterioare, spre a atrage atenþia ºi a da purtãtorilor acestora o aparenþã
de evlavie ºi de religiozitate ºi a stârni astfel veneraþia tuturor privitorilor.
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Isus dãdu o loviturã dureroasã la tot acest fast exterior plin de
deºertãciune zicând:
“Toate faptele lor le fac pentru a fi vãzuþi de oameni. Astfel, îºi fac
filacteriile late, îºi fac poalele veºmintelor cu ciucuri lungi; umblã dupã
locurile dintâi la ospeþe, ºi dupã scaunele dintâi în sinagogi; le place sã
le facã oamenii plecãciuni prin pieþe, ºi sã le zicã: ‘Rabi! Rabi!’ Voi sã
nu vã numiþi Rabi! Fiindcã Unul singur este Învãþãtorul vostru: Hristos,
ºi voi toþi sunteþi fraþi. ªi ‘Tatã’ sã nu numiþi pe nimeni pe pãmânt;
pentru cã Unul singur este Tatãl vostru: Acela care este în ceruri. Sã nu
vã numiþi ‘Dascãli’; cãci unul singur este Dascãlul vostru: Hristosul.”
Mat. 23:5-10. În astfel de cuvinte simple Salvatorul descoperi ambiþia
egoistã a fariseilor, care tindeau mereu dupã putere ºi renume, dând pe
faþã o umilinþã aparentã deºi inimile lor erau pline de invidie ºi de
zgârcenie. Când se fãcea un ospãþ, persoanele invitate erau aºezate la
masã fiecare dupã rangul ºi poziþia sa, iar acei, cãrora le erau oferite
aceste locuri de onoare, primeau ºi cea mai mare atenþie ºi deosebite
favoruri. Fariseii se sârguiau cu zel ca sã primeascã aceste onoruri.
Isus descoperi de asemenea deºertãciunea dorinþei lor, de a fi numiþi
de oameni, Rabi, adicã “învãþãtorule”. El declarã, cã un astfel de titlu
nu aparþine deloc oamenilor, ci numai lui Hristos. Preoþii, cãrturarii ºi
fruntaºii, tâlcuitorii legii ºi administratorii acesteia, toþi erau fraþi, copii
ai unui Dumnezeu. Isus dorea sã întipãreascã adevãrul în sufletele
poporului, ca ei sã nu dea nici unui om vreun titlu de onoare, prin care
s-ar face vreo aluzie, cã el ar poseda cumva stãpânire asupra conºtiinþelor
sau a credinþei lor.
Oare dacã Hristos ar umbla în zilele noastre pe pãmânt, înconjurat
de învãþãtorii religioºi din prezent, care poartã titluri de “Prea înalþi” ºi
“prea sfinþiþi”, nu ar repeta cuvintele Sale adresate fariseilor: Voi sã nu
vã numiþi învãþãtori; cãci unul este Învãþãtorul vostru, Hristos? La foarte
mulþi dintre cei care poartã asemenea titluri le lipseºte în totul
înþelepciunea ºi o adevãratã înãlþime moralã, pe care o exprimã acesta.
Prea mulþi ascund ambiþie lumeascã, spirit de dominaþie ºi cele mai
ordinare pãcate, sub veºmântul cel frumos brodat al vreunui post înalt
ºi sfânt. Mântuitorul continuã mai departe ºi zice:
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“Cel mai mare dintre voi sã fie slujitorul vostru. Oricine se va înãlþa,
va fi smerit; ºi oricine se va smeri, va fi înãlþat.” Matei 23:11-12. Adevãrata
mãrire se mãsoarã dupã valoarea moralã. Dupã modul ceresc de preþuire,
mãrimea caracterului constã dintr-o viaþã dedicatã bunului mers al
semenilor noºtri, din fapte de iubire ºi de bunãvoinþã. Hristos era un
slujitor pentru omul decãzut, ºi totuºi El era Regele Mãririi. El continuã
mai departe în acuzaþia Sa contra bogaþilor ºi puternicilor din faþa Sa:
“Vai de voi cãrturari ºi farisei fãþarnici! Pentru cã voi închideþi
oamenilor Împãrãþia cerurilor: nici voi nu intraþi în ea, ºi nici pe cei ce
vor sã intre, nu-i lãsaþi sã intre.” Prin sucirea Sfintelor Scripturi, preoþii
întunecau priceperea acelora, care altfel ar fi cunoscut natura Împãrãþiei
lui Hristos, cum ºi acea viaþã lãuntricã ºi sfântã, care este atât de necesarã
pentru adevãrata sfinþire. Prin serviciul lor formalist neîncetat, ei
îndreptau sufletele poporului cãtre serviciul exterior, aºa încât adevãrata
religie era neglijatã prin aceasta.
Ei nu numai cã lepãdau pe Hristos, ci cãutau ºi refugiu la mijloacele
cele mai necinstite, spre a trezi în popor prejudecãþi contra Lui,
ducându-l în eroare prin rapoarte mincinoase ºi prin denaturãri grave
ale adevãrului. În toate timpurile adevãrul nu a fost iubit, învãþãturile
acestuia nu gãsesc nici un rãsunet în sufletul firesc; cãci el cerceteazã
inima ºi mustrã pãcatele ascunse ale acestuia. Acei care prigonesc pe
apãrãtorii adevãrului dumnezeiesc, au cãutat întotdeauna ca ºi fariseii
sã interpreteze în rãu cuvintele ºi motivele lor. Isus continuã:
“Vai de voi cãrturari ºi farisei fãþarnici! Pentru cã voi mâncaþi casele
vãduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceþi rugãciuni lungi; de aceea
veþi lua o mai mare osândã.” Prin cuvintele lor fariseii fãceau pe multe
vãduve conºtiincioase, ca sã considere ca o datorie, de a-ºi jertfi tot
avutul lor pentru scopuri religioase. Aceste femei orbite încredinþau ca
atare banii lor cãrturarilor ºi preoþilor, în care îºi puneau o încredere
necondiþionatã, ºi aceºti oameni vicleni foloseau apoi acestea în folosul
lor. Spre a-ºi acoperi aceste fapte necinstite, ei fãceau în public rugãciuni
lungi ºi dãdeau aparenþa celei mai mari evlavii. Isus declarã, cã aceastã
sfinþenie prefãcutã îi expune la o osândã ºi mai mare. Mulþi dintre cei
ce mãrturisesc astãzi cea mai mare evlavie, stau sub acelaºi blestem.
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Egoismul ºi zgârcenia le mânjeºte viaþa, ºi totuºi ei aruncã peste toate
acestea mantaua curãþiei aparente, spre a induce în eroare sufletele
sincere; El citeºte orice intenþie a inimii ºi va rãsplãti fiecãruia dupã
faptele Sale. Mântuitorul continuã zicând:
“Vai de voi povãþuitori orbi, care ziceþi: ‘Dacã jurã cineva pe Templu,
nu este nimic; dar dacã jurã cineva pe aurul Templului, este legat de
jurãmântul lui.’ Nebuni ºi orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul,
care sfinþeºte aurul? ‘Dacã jurã cineva pe altar, nu este nimic’, ‘dar
dacã jurã pe darul de pe altar, este legat de jurãmântul lui.’ Nebuni ºi
orbi! Care este mai mare: darul sau altarul, care sfinþeºte darul?” Mat.
23:16-19. Preoþii interpretau ordinele lui Dumnezeu într-un aºa mod,
încât le puneau îndeacord cu preceptele lor false ºi strâmte. Ei îºi arogau
dreptul de a face deosebiri precise cu privire la însemnãtatea mai mare
sau mai micã a diferitelor pãcate, trecând cu uºurinþã peste unele, ºi
caracterizând pe altele, de o însemnãtate mai micã poate, ca fiind de
neiertat. Ei luau de la oameni bani pentru dezlegarea lor de voturile
lor; ºi în unele cazuri, crime serioase erau lãsate nepedepsite, dupã ce
vinovatul plãtea o mare sumã de bani la autoritãþi. În acelaºi timp,
aceiaºi preoþi ºi mai mari obiºnuiau sã aplice pedepse grele asupra altora
pentru greºeli neînsemnate.
“Vai de voi cãrturari ºi farisei fãþarnici! Pentru cã voi daþi zeciuialã
din izmã, din mãrar ºi din chimen, ºi lãsaþi nefãcute cele mai însemnate
lucruri din Lege: dreptatea, mila ºi credincioºia; pe acestea trebuie sã
le faceþi, ºi pe acelea sã nu le lãsaþi nefãcute.” Sistemul zeciuirii fusese
rânduit de Dumnezeu Însuºi. Avraam, pãrintele credincioºilor, a plãtit
zecime din toate câte avea; ºi aceeaºi obligaþie nu apasã mai puþin asupra
închinãtorilor lui Dumnezeu din toate timpurile. Preoþii iudei însã
exageraserã cu obligaþia sistemului de zeciuire, complicând aceasta în
aºa fel, încât poporului îi era cu neputinþã a ºti, când s-au conformat în
totul acestei îndatoriri. În loc sã lase pe oameni ca sã procedeze dupã
propria lor convingere în privinþa datoriei lor, ei se strãduiserã sã
stabileascã reguli arbitrare pentru fiecare caz deosebit, ºi în felul acesta,
ei fãcuserã din ordinele lui Dumnezeu, care sunt drepte ºi adevãrate,
niºte ºantaje împilatoare.
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Conducãtorii iudei erau foarte corecþi în chestiuni secundare, plãtind
zecime chiar din izmã, chimen ºi mãrar; lucruri neînsemnate care nu
costau mult, dar care mãguleau îndreptãþirea lor de sine, câºtigând prin
aceasta un renume despre o sfinþenie mai înaltã. Fariseii fãcând paradã
despre îndreptãþirea lor de sine, ziceau: “Eu dau zeciuialã din toate
câte câºtig.”
Hristos recunoaºte întocmirea zecimii ca o datorie, pe care nu trebuie
s-o lase neîmplinitã, dar El îi mustrã, pentru cã ei, care erau aºa de
corecþi în lucruri neînsemnate, erau totuºi atât de neglijenþi în datorii
de o greutate mai însemnatã în lege, dreptate, milã ºi credinþã. ªi
rigurozitatea lor în plãtirea zecimii din câteva buruieni de puþinã valoare
avea de scop sã ascundã sau sã scuze nelegiuirea lor în chestiuni mult
mai importante. Tot ceea ce Dumnezeu cere de la noi are însemnãtate;
dar cea mai mare însemnãtate o are ceea ce se referã îndeosebi la curãþia
lãuntricã ºi la credincioºie ºi care se dã pe faþã printr-o judecatã
nepãrtinitoare ºi printr-o milã gingaºã faþã de semenii noºtri ºi prin
credinþã în Dumnezeu.
Iudeii citeau în poruncile care fuseserã date lui Moise, cã nimic
necurat sã nu se mãnânce. Dumnezeu a arãtat animalele care nu erau
bune pentru hranã ºi interzise carnea de porc ºi carnea altor animale
anumite, pentru cã aceasta necurãþeºte sângele ºi scurteazã viaþa. Dar
fariseii nu voiau sã se mãrgineascã numai la restricþiile puse de
Dumnezeu. Ei merserã în aceastã privinþã pânã la extrem; aºa de
exemplu, ei cereau de la popor, ca toatã apa pe care o folosesc s-o
strecoare pentru ca nu cumva sã conþinã ceva insecte mici, nevãzute cu
ochiul, care ar putea fi numãrate poate printre animalele necurate. Astfel
Isus comparând aceste prescripþii neînsemnate despre curãþirea
exterioarã cu mãrimea pãcatelor lor reale, zise cãtre farisei: “Povãþuitori
orbi, care strecuraþi þânþarul dar înghiþiþi cãmila!”
“Vai de voi, cãrturari ºi farisei fãþarnici! Pentru cã voi sunteþi ca
mormintele vãruite, care pe dinafarã se aratã frumoase, iar pe dinãuntru
sunt pline de oasele morþilor ºi de orice fel de necurãþie.” Toatã pompa
ºi ceremonia preoþilor ºi mai marilor nu serveau decât ca o manta, pentru
acoperirea nelegiuirii lor, întocmai ca ºi mormântul cel alb ºi frumos
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împodobit, care acopere înãuntrul sãu rãmãºiþe de cadavre putrede.
Isus comparã ºi pe farisei cu mormintele vãruite, care sub înfãþiºarea
plãcutã, în exterior, ascund corpuri moarte intrate în putrefacþie. “Tot
aºa ºi voi pe dinafarã vã arãtaþi neprihãniþi oamenilor, dar pe dinãuntru
sunteþi plini de fãþãrnicie ºi de fãrãdelege.” Toate încumetãrile mari
ale acelora, care pretindeau a avea legea lui Dumnezeu scrisã în inimile
lor ºi care o purtau pe propria lor persoanã, au fost în felul acesta
demascate în înºelãciunea lor. Isus zice mai departe:
“Vai de voi, cãrturari ºi farisei fãþarnici! Pentru cã voi zidiþi
mormintele prorocilor, împodobiþi gropile celor neprihãniþi, ºi ziceþi:
‘Dacã am fi trãit noi în zilele pãrinþilor noºtri, nu ne-am fi unit cu ei la
vãrsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mãrturisiþi despre voi înºivã
cã sunteþi fiii celor ce au omorât pe proroci.” Iudeii depuneau multã
stãruinþã, spre a împodobi mormintele prorocilor decedaþi, ca o dovadã
despre respectul lor faþã de aceºtia, ºi totuºi nu trãgeau nici un folos
din învãþãtura lor, ºi nici nu luau seama la mustrãrile ºi avertizãrile lor.
Pe vremea Mântuitorului, mormintelor celor morþi li se da o veneraþie
superstiþioasã. Aceasta degenera adesea pânã într-atâta, încât mergea
pânã la idolatrie, ºi sume colosale se cheltuiau pentru împodobirea lor.
Aceeaºi formã de idolatrie se face în cea mai mare parte ºi astãzi, ºi
anume din partea diferitelor biserici. Lumea creºtinã în general, este
din contrã vinovatã de neglijarea vãduvelor ºi a orfanilor, a sãracilor ºi
a necãjiþilor, în timp ce pe de altã parte ridicã monumente grandioase
spre onoarea morþilor. Timp, bani ºi muncã se cheltuiesc fãrã cruþare
pentru acest scop, în timp ce datoriile cãtre cei vii sunt neglijate. Fariseii
clãdeau monumente pe mormintele profeþilor, le împodobeau ºi ziceau
unul cãtre altul: “Dacã am fi trãit noi în zilele pãrinþilor noºtri, nu neam fi unit cu ei la vãrsarea sângelui prorocilor.” Dar în acelaºi timp ei
fãureau planuri, de a omorî pe Fiul lui Dumnezeu, ºi nu s-ar fi dat
înapoi de la a-ºi umple mâinile cu sângele Sãu, dacã nu s-ar fi temut de
popor.
Aceastã stare a fariseilor ar trebui sã serveascã ca învãþãturã pentru
lumea creºtinã din timpul nostru; ea ar trebui sã le punã în faþa ochilor
puterea lui Satan, de a induce în eroare sufletul omenesc, dupã ce s-a
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abãtut odatã de la lumina preþioasã a adevãrului, ºi s-a lãsat în voia
influenþelor vrãjmaºului. Foarte mulþi calcã astãzi pe urmele fariseilor.
Ei adorã pe martirii care au murit pentru credinþa lor, ºi declarã, cã
dacã ar fi trãit pe vremea când Hristos petrecea pe pãmânt, ei ar fi
primit cu bucurie învãþãturile Sale ºi ar fi ascultat de ele; ºi cã niciodatã
n-ar fi luat parte la fãrãdelegea acelora care au lepãdat pe Mântuitorul.
Dar tocmai aceºti bãrbaþi înãbuºe mai bine, cu orice preþ convingerea
lor sincerã, decât sã asculte de Dumnezeu, când pentru aceasta se cere
de la ei tãgãduirea de sine ºi umilinþã. În zilele noastre, lumina strãluceºte
mai limpede ca pe vremea fariseilor. Pe atunci poporul trebuia sã
primeascã pe Hristos, aºa cum El era arãtat de profeþie, ºi sã creadã în
El, pentru faptele minunate, care caracterizau misiunea Sa. Iudeii vedeau
în Isus pe un tânãr galilean fãrã onoare lumeascã, ºi cu toate cã El
apãru aºa cum fusese prezis de profeþie, cã avea sã vinã, totuºi ei refuzarã
sã primeascã pe Salvatorul lor în sãrãcia ºi înjosirea Sa, ºi Îl rãstignirã,
aºa dupã cum fusese prezis de profeþie.
Lumea creºtinã are acum un Salvator, care a împlinit toate
amãnuntele profeþiei cu privire la viaþa ºi la moartea Sa; ºi totuºi mulþi
leapãdã învãþãtura Sa, ºi nu urmeazã principiilor Sale, ci rãstignesc
zilnic pe Mântuitorul lor. Dacã ei ar fi puºi la încercare cum s-a întâmplat
cu iudeii la prima venire a lui Hristos, atunci nici ei nu L-ar primi în
înjosirea ºi sãrãcia Sa.
De la timpul când cel dintâi sânge nevinovat a fost vãrsat pe pãmânt,
când Abel cel drept cãzu ucis de mâna fratelui sãu, nelegiuirea a crescut
neîncetat pe pãmânt. Din generaþie în generaþie, preoþii ºi mai marii au
nesocotit avertizãrile profeþilor, pe care Dumnezeu i-a sculat ºi i-a trimis
ca sã mustre pãcatele poporului. În orice timp a fost nevoie de asemenea
bãrbaþi, care sã-ºi ridice glasul contra pãcatelor regilor, mai marilor ºi
supuºilor, care sã vesteascã cuvintele, ce le primeau prin inspiraþia lui
Dumnezeu ºi care au ascultat de voinþa dumnezeiascã adesea chiar ºi
cu riscul vieþii lor. Ei ºi-au îngrãmãdit din neam în neam o pedeapsã
grozavã, pe care vrãjmaºii lui Hristos ºi-au atras-o asupra capului lor,
prin lepãdarea Fiului lui Dumnezeu, ale Cãrui glas se ridicã pentru
osândirea pãcatelor, care domneau peste preoþi ºi mai mari, într-un grad
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mult mai mare ca altãdatã mai înainte. Ei umpleau mãsura nelegiuirii
lor pânã la revãrsare ºi aceasta avea sã fie golitã asupra capetelor lor
proprii printr-o judecatã rãsplãtitoare, deoarece generaþia lor a fost
fãcutã rãspunzãtoare pentru sângele tuturor drepþilor uciºi de la Abel
pânã la Hristos.
Isus îi avertizeazã în aceastã privinþã cu cuvintele: “Ca sã vinã asupra
voastrã tot sângele nevinovat, care a fost vãrsat pe pãmânt, de la sângele
neprihãnitului Abel pânã la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe
care l-aþi omorât între Templu ºi altar. Adevãrat vã spun cã toate acestea
vor veni peste neamul acesta.” Mat. 23:35-36. Cu mâna ridicatã spre
cer ºi în timp ce o luminã divinã Îi învãluia persoana, Mântuitorul a
vorbit ca judecãtor celor ce stãteau înaintea Sa. Mulþimea atentã se
înfiorã, când aceastã sentinþã a fost rostitã. Impresia fãcutã asupra lor
prin cuvintele ºi înfãþiºarea Sa avea sã rãmânã neºtearsã pentru
totdeauna în viitor.
Israel dãduse puþinã atenþie cuvintelor lui Dumnezeu. În timp ce
cuvintele de avertizare, pe care Dumnezeu i le inspirase spre a le rosti,
erau încã pe buzele lui Zaharia, regele rãsculãtor a fost apucat de o furie
diabolicã ºi dãdu ordinul sã-l omoare pe profetul lui Dumnezeu. Cãrturarii
ºi fariseii care ascultau la cuvintele lui Isus, ºtiau cã El vorbea adevãrul
ºi cã sângele profetului ucis se întipãrise chiar în pietrele curþii din jurul
templului ºi nu mai putea fi spãlat, ci rãmase ca o mãrturie durabilã
înaintea lui Dumnezeu contra Israelului rãsculãtor. Cât timp avea sã stea
templul, petele acelui sânge drept aveau sã rãmânã ºi sã strige cãtre
Dumnezeu pentru rãzbunare. Când Isus vorbi despre aceastã crimã
grozavã, fiori de spaimã fãcurã sã se cutremure inimile întregii mulþimi.
Glasul Sãu fusese auzit pe pãmânt cu blândeþe, în avertismente ºi
într-o compãtimire amabilã; dar acum, când ocazia cerea, El vorbea ca
un judecãtor în osândirea iudeilor vinovaþi. Privind în viitor, Mântuitorul
le zise cã nepocãinþa lor viitoare ºi intoleranþa contra servilor lui
Dumnezeu va fi aceeaºi ca ºi în trecut:
“De aceea, iatã, vã trimit proroci, înþelepþi ºi cãrturari. Pe unii din ei
îi veþi omorî ºi rãstigni, pe alþii îi veþi bate în sinagogile voastre, ºi-i
veþi prigoni din cetate în cetate.” Mat. 23:34.
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Profeþii ºi bãrbaþii sfinþi, plini de credinþã ºi de Spirit Sfânt, dupã
cum vedem în ªtefan, Iacov, Pavel ºi mulþi alþi cãrturari ºi bãrbaþi
învãþaþi, care pricepeau Sfintele Scripturi ºi care le puteau prezenta
poporului într-o ordine strânsã, aºa cum ele erau descoperite de
Dumnezeu, au fost despãrþiþi ºi prigoniþi, osândiþi ºi omorâþi.
Mântuitorul nu vorbi despre rãzbunarea pentru persecuþiile pe care
le suferise din mâna vrãjmaºilor Sãi. Nici o patimã nesfinþitã nu aþâþa
sufletul Sãu nobil; dar indignarea Sa se îndrepta contra acelor sfinþi
prefãcuþi, ale cãror pãcate grele erau nesuferite în ochii lui Dumnezeu.
Purtarea lui Hristos cu aceastã ocazie dã pe faþã faptul, cã creºtinii pot
fi în armonie deplinã cu Dumnezeu, ºi pot poseda toate însuºirile dulci
ale iubirii ºi milostivirii, ºi totuºi sã simtã o indignare dreaptã contra
pãcatelor grele.
Mila divinã se întipãrea pe faþa cea palidã ºi tristã a Fiului lui
Dumnezeu, când El aruncã pentru ultima datã o privire lungã asupra
templului ºi apoi asupra ascultãtorilor Sãi ºi cu o voce înãbuºitã de o
adâncã durere sufleteascã ºi de lacrimi exclamã: “Ierusalime, Ierusalime,
care omori pe proroci ºi ucizi cu pietre pe cei trimiºi la tine! De câte ori
am vrut sã strâng pe copiii tãi cum îºi strânge gãina puii sub aripi, ºi naþi vrut!”
Atât saducheii, cât ºi fariseii au fost aduºi la tãcere. Isus chemã
acum la Sine pe ucenicii Sãi ºi Se pregãtea sã pãrãseascã templul, nu
ca unul care este bãtut ºi izgonit din prezenþa împotrivitorilor Sãi, ci ca
Cineva, a cãrui lucrare este împlinitã. El Se retrase ca biruitor din lupta
cu împotrivitorii Sãi bigoþi ºi fãþarnici. Privind pentru ultima datã
interiorul templului, zise cu o seriozitate tristã: “Iatã vi se lasã casa
pustie; cãci vã spun cã de acum încolo nu Mã veþi mai vedea pânã când
veþi zice: ‘Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!’” Pânã
aici El o numise casa Tatãlui Sãu, dar acum, când Fiul lui Dumnezeu
pãrãsi acele ziduri, prezenþa lui Dumnezeu a fost retrasã pentru
totdeauna din templul zidit pentru preamãrirea Sa. De acum înainte
serviciile din El nu mai erau decât o lucrare de batjocurã, ºi ceremoniile
sale fãrã însemnãtate, cãci timpul de har se terminase pentru Ierusalim.
Isus rostise în acea zi cuvinte clare ºi lãmurite, care pãtrundeau

360

Viaþa lui Isus - E.G.White

adânc în inima ascultãtorilor. Efectul lor nu putea fi observat poate
imediat, dar sãmânþa adevãrului, care fusese plantatã în sufletele
poporului, avea sã încolþeascã ºi sã aducã rod spre onoarea lui Dumnezeu
ºi sã devinã astfel mijlocul pentru salvarea multor suflete. Dupã
rãstignirea ºi învierea Mântuitorului, învãþãturile care fuseserã date în
acea zi, aveau sã fie reîmprospãtate în memoria ºi în inima multora
dintre ascultãtorii Sãi atenþi, ºi ei trebuiau sã repete iarãºi cuvintele
auzite spre binele generaþiilor viitoare pânã la sfârºitul timpului. Ucenicii
erau uimiþi de poziþia îndrãzneaþã ºi poruncitoare a lui Isus în osândirea
fariseilor cu sfinþenia lor prefãcutã. Iar preoþii, cãrturarii ºi mai marii
n-au uitat niciodatã ultimele cuvinte, pe care Isus le-a rostit împotriva
lor în templu: “Iatã vi se lasã casa pustie”. Aceste cuvinte bãteau solemn la urechile lor cu fiori de nespus. Ei se prefãceau a fi nepãsãtori;
dar întrebarea continuã a ocupat mai departe sufletele lor, cu privire la
însemnãtatea acelor cuvinte. O primejdie nevãzutã pãrea cã-i ameninþã.
Era posibil ca templul cel mãreþ, care era mândria ºi strãlucirea naþiunii
sã devinã o grãmadã de ruine?
Ucenicii au vorbit lui Isus despre presimþirea generalã cã o
nenorocire se apropia ºi aºteptau cu îngrijorare de la El o descriere mai
lãmuritã ºi mai detaliatã despre aceastã chestiune. Când pãrãsirã templul
împreunã cu Maestrul lor, Îl fãcurã atent la pietrele, la podoaba ºi
durabilitatea materialului din care el era alcãtuit ºi ziserã: “Învãþãtorule,
uitã-Te ce pietre ºi ce zidiri!” Atunci Isus, spre a face cuvintele Sale sã
aibã o impresie cât mai mare posibil, le îndreptã atenþia tot la clãdirea
maiestuoasã, zicându-le: “Vedeþi voi toate aceste lucruri? Adevãrat vã
spun cã nu va rãmânea aici piatrã pe piatrã, care sã nu fie dãrâmatã.”
Aceasta era pentru ucenici o declaraþie surprinzãtoare. Chestiunea
era acum lãmuritã. Clãdirea cea mãreaþã construitã cu cheltuieli colosale,
ºi mândria naþiunii iudaice pânã aici, avea sã fie distrusã din temelie.
Niciuna din acela pietre masive - dintre care unele rezistaserã chiar
pustiirilor aduse de oºtile lui Nabucodonosor ºi furtunilor din decursul
secolelor - nu avea sã fie lãsatã piatrã pe piatrã. Cauza ºi scopul nu era
încã pe deplin lãmurit pentru ucenici. Ei nu ºtiau cã peste puþine zile,
Mântuitorul lor avea sã Se predea ca jertfã pentru pãcatele lumii.
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Templul ºi serviciul sãu nu avea sã mai aibã nici un folos atunci. Sângele
de animale nu mai putea aduce nici o ispãºire de aici înainte, cãci tipul
ºi-a gãsit antitipul în Mieluºelul lui Dumnezeu, care îºi oferi de bunã
voie viaþa Sa ca jertfã spre a ridica pãcatele lumii. Mai târziu, când
toate au fost împlinite, ucenicii au înþeles în totul însemnãtatea
cuvintelor lui Isus ºi motivul strâmtorãrii prezise.
Isus Se mai opri pentru câtva timp în apropiere de curtea templului,
unde femeile îºi puneau darurile lor în tezaur. El observã darurile
considerabile ale multora dintre bogaþi, fãrã a face vreo observaþie în
aceastã privinþã. El privea cu întristare la cei ce veneau ºi plecau, dintre
care mulþi ofereau daruri mari într-un mod bãtãtor la ochi ºi mãgulitor
pentru mulþumirea de sine. Deodatã faþa Sa se luminã, când vãzu o
sãrmanã vãduvã apropiindu-se cu sfialã, ca ºi cum s-ar fi temut sã nu
fie observatã. Când bogaþii ºi fruntaºii treceau pe lângã ea, spre a-ºi
depune darurile lor, ea se cutremurã, ca ºi când n-ar fi cutezat sã pãºeascã
mai departe. ªi totuºi inima ei dorea sã facã ºi ea ceva cât de mic pentru
cauza iubitã. Ea privi la moneda din mâna ei, ea era neînsemnatã în
comparaþie cu darurile acelora, care o înconjurau, dar era tot ceea ce ea
avea. Folosind ocazia, ea aruncã în grabã mare cei doi bãnuþi ai ei în
tezaur ºi se întoarse sã plece repede de acolo. Dar a fost întâmpinatã de
ochii lui Isus, care erau îndreptaþi cu seriozitate asupra ei.
Mântuitorul chemã pe ucenicii Sãi la Sine ºi îi fãcu atenþi la sãrãcia
vãduvei; iar ei îndreptându-ºi privirea asupra ei, cuvintele de laudã ale
lui Isus ajunserã la urechea sãrmanei femei: “Adevãrat vã spun cã
aceastã vãduvã sãracã a dat mai mult decât toþi cei ce au aruncat în
visterie.” Marcu 12:43. Lacrimi de bucurie umplurã ochii femeii pline
de sfialã, când simþi cã fapta ei a fost înþeleasã ºi preþuitã de Isus. Mulþi
ar fi sfãtuit-o poate ca sã pãstreze pentru sine puþinul ei avut, decât sãl dea în mâinile preoþilor bine hrãniþi, spre a se pierde printre darurile
multe ºi preþioase, care au fost dãruite pentru templu, aºa cum fusese
rânduit de Dumnezeu ºi ea dorea cu grijã sã contribuie cu tot ce poate.
Ea a fãcut ce a putut ºi fapta ei avea sã rãmânã ca un monument de
amintire al ei pentru toate timpurile, ºi ei personal spre bucurie veºnicã.
Inima ei însoþea darul, a cãrui însemnãtate nu era preþuitã dupã valoarea

362

Viaþa lui Isus - E.G.White

banilor, ci dupã iubirea cãtre Dumnezeu ºi interesul pentru lucrarea Sa,
care o stimulase la aceastã faptã.
Ceea ce dã acþiunilor noastre adevãrata valoare, ºi le face sã fie
preþioase sau ruºinoase din punct de vedere moral, este motivul care se
aflã la baza lor. Nu lucrurile mari, pe care le vede orice ochi ºi le poate
preamãri orice limbã, ni se vor socoti spre mântuire veºnicã, ci datoriile
mici, care sunt îndeplinite în toatã liniºtea ºi care în ochii oamenilor
par fãrã valoare. O inimã iubitoare plinã de adevãrata încredere într-o
chestiune vrednicã este mai plãcutã lui Dumnezeu, decât cele mai
preþioase daruri. Vãduva sãrmanã dãdu întreþinerea vieþii ei spre a face
puþinul ce-l putea face. Ea se lipsi de hranã, spre a putea consacra cei
doi bãnuþi cauzei, pe care ea o iubea; ºi ea fãcu aceasta cu deplinã
încredere în Dumnezeu, în credinþa cã, Tatãl ei ceresc nu o va trece cu
vederea în marea ei nevoie. Spiritul ei dezinteresat ºi credinþa ei
nestrãmutatã fu ceea ce atrase lauda lui Isus. Multe suflete umilite se
simt stãpânite de o atât de mare obligaþie pentru adevãrul primit, încât
doresc cu înfocare ca sã participe împreunã cu fraþii lor mai avuþi la
serviciul lui Dumnezeu. Lãsaþi-i sã-ºi punã banii lor în banca cerului.
Darurile neînsemnate ale sãracului sã nu fie respinse; cãci dacã vin
dintr-o inimã plinã de iubirea lui Dumnezeu, aceste daruri mici, devin
jertfe de nepreþuit, asupra cãrora Dumnezeu priveºte cu bunã-plãcere
ºi le binecuvânteazã.
Isus zise despre vãduva sãrmanã: “Ea a dat mai mult decât toþi”.
Bogaþii dãduserã din surplusurile lor, mulþi dintre ei dãdeau numai spre
a fi vãzuþi de alþii ºi spre a fi onoraþi pentru darurile lor mari. Ei nu
sacrificau nimic din înlesnirile sau din luxul vieþii lor, spre a-ºi aduce
darurile lor; de aceea, acestea nici nu constituiau un sacrificiu ºi dupã
valoarea lor realã, ele nu puteau fi comparate cu bãnuþii vãduvei.
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ar între aceºtia se aflau ºi greci, care veniserã ca sã se închine
la sãrbãtoare. Aceºtia au venit la Filip, care era din Betsaida
Galileii, ºi-l rugarã zicând: “Domnule, am vrea sã vedem pe
Isus. Filip s-a dus ºi a spus lui Andrei; apoi Andrei ºi Filip au spus lui
Isus.” Ioan 12:21-22.
Aceºti pãgâni erau excluºi din curtea în care Isus ºedea înaintea
cutiei pentru daruri. Ei auziserã multe vorbindu-se pentru ºi contra lui
Hristos, ºi doreau înºiºi sã-L vadã ºi sã-L audã. Dar nu puteau pãtrunde
pânã la El, ci trebuiau sã aºtepte în curtea din afarã a neamurilor pãgâne.
Când ucenicii aduserã lui Isus solia grecilor ºi aºteptau rãspunsul Sãu,
El pãrea a fi cufundat într-o meditaþie adâncã ºi le rãspunse: “A sosit
ceasul sã fie proslãvit Fiul omului. Adevãrat, adevãrat, vã spun cã dacã
grãuntele de grâu, care a cãzut pe pãmânt, nu moare, rãmâne singur;
dar dacã moare, aduce multã roadã.” Cererea acestor Greci, de a vedea
pe Isus, aduse în faþa ochilor Sãi viitorul. Iudeii lepãdaserã pe Acela,
care era singur în stare sã-i scape. Ei aveau sã-ºi moaie în curând mâinile
lor în sângele Sãu, ºi sã-L punã deopotrivã cu hoþii ºi tâlharii.
Mântuitorul lepãdat de casa lui Israel, avea sã fie primit de neamuri. El
privi cu bucurie înainte la timpul când zidul de despãrþire dintre iudei
ºi pãgâni avea sã fie dãrâmat ºi întreaga lume avea sã fie câmp de
recoltã.
Isus privea pe aceºti greci ca reprezentanþi ai neamurilor în general.
El recunoscu în ei pârga unei recolte bogate când toate naþiunile, limbile
ºi popoarele de pe pãmânt aveau sã audã vestea îmbucurãtoare a
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mântuirii prin Hristos. El vãzu, cã dupã moartea Sa care se apropia,
avea sã urmeze adunarea neamurilor. De aceea el prezintã ucenicilor
Sãi ºi mulþimii atente pilda despre grãuntele de grâu, spre a indica, ce
recoltã mare va avea ca urmare moartea Sa. Dacã El avea sã Se dea
înapoi de la sacrificarea vieþii Sale, atunci ar fi rãmas singur, ca ºi
grãuntele de grâu ce nu moare, dar dacã El avea sã-ªi dea viaþa, avea sã
învie iarãºi ca pârgã a marii recolte, asemenea grãuntelui de grâu
îngropat în pãmânt; iar El, ca Dãtãtor de viaþã, avea sã cheme din
mormintele lor pe morþii, care erau uniþi cu El prin credinþã, ºi urmarea
avea sã fie o recoltã glorioasã pentru grânarul ceresc. În Evanghelia
despre moartea ºi învierea lui Hristos ºi despre învierea morþilor, se
aduce la luminã viaþa ºi nemurirea, ºi Împãrãþia Cerurilor se deschide
la toþi credincioºii.
Dupã ce Isus vorbi despre suferinþele ºi moartea Sa, El continuã
mai departe, zicând: “Cine îºi iubeºte viaþa, ºi-o va pierde; ºi cine îºi
urãºte viaþa în lumea aceasta, o va pãstra pentru viaþa veºnicã. Dacã
Îmi slujeºte cineva, sã Mã urmeze; ºi unde sunt Eu, acolo va fi ºi
slujitorul Meu. Dacã Îmi slujeºte cineva, Tatãl îl va cinsti.” Mântuitorul
nu pretinde de la urmaºii Sãi, ca sã umble pe o cãrare, pe care El Însuºi
n-a umblat. Isus suportã ruºine, insultã ºi lipsã de la leagãn pânã la
Golgota. Totuºi El trecu cu vederea chinul Sãu sufletesc din grãdinã,
trãdarea, loviturile ºi biciuirea Sa, ocara de a fi socotit printre fãcãtorii
de rele ºi moartea Sa tiranã pe cruce, ºi Îºi îndreptã privirea la scopul
glorios al misiunii Sale ºi la onoarea care Îl aºtepta la dreapta Tatãlui
Sãu, unde urmaºii Sãi credincioºi aveau sã fie ridicaþi în cele din urmã.
Toþi cei ce iubeau crucea lui Hristos ºi luau parte la suferinþele Sale,
dând pe faþã tãgãduire de sine ºi ascultând de Dumnezeu, aveau sã ia
parte cu El, ºi la mãrirea Sa. Toþi cei ce ºi-au pierdut viaþa pentru Hristos
în aceastã lume, ºi-o pãstrau pentru viaþa veºnicã. În înjosirea ºi durerile
Sale, bucuria lui Hristos era, ca toþi adevãraþii Sãi ucenici sã fie
preamãriþi împreunã cu El în cer.
Printre mai mari existau mulþi, care erau convinºi, cã Isus este întradevãr Mesia; dar în faþa preoþilor ºi a fariseilor furioºi, ei nu cutezau
sã-ºi mãrturiseascã credinþa de teamã, sã nu fie daþi afarã din sinagogã.
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Ei doreau dupã onoarea oamenilor mai mult ca dupã aprobarea lui
Dumnezeu, ºi spre a scãpa de impute ºi de ruºine, ei tãgãduiau pe Hristos
ºi pierdeau unica lor perspectivã pentru viaþa veºnicã. La aceastã clasã
de oameni se refereau în primul rând cuvintele lui Hristos: “Cine îºi
iubeºte viaþa, o va pierde.”
Întrebarea grecilor, care în realitate era o aluzie la dãrâmarea zidului
de despãrþire dintre iudei ºi pãgâni, aduse în faþa lui Isus întreaga Sa
misiune, de la timpul, când a fost luatã hotãrârea în ceruri, ca El sã vinã
pe pãmânt ca Salvator al oamenilor, ºi pânã la moartea Sa, care dupã
cum ºtia, Îi sta nemijlocit în faþã. O povarã misterioasã pãrea cã apasã
pe Fiul lui Dumnezeu. Aceasta era presiunea, care era simþitã de toþi
cei ce veneau în atingere directã cu El. El ºedea, adâncit în gânduri. În
cele din urmã tãcerea a fost întreruptã prin vocea Sa plângãtoare: “Acum
sufletul Meu este tulburat. ªi ce voi zice? … Tatã, izbãveºte-Mã din
ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit pânã la ceasul
acesta!” O presimþire despre lupta Sa cu puterile întunericului, care se
apropia, provocatã prin poziþia pe care El o luase de bunãvoie asuprãªi ca Purtãtor al vinovãþiei omului cãzut în pãcat ºi ca Ispãºitor al mâniei
dumnezeieºti din pricina pãcatului, apãsa spiritul lui Isus ºi paloarea
morþii se lãsã pe faþa Sa. El îºi aminti de îndãrãtnicia ºi rãutatea lui
Satan, care susþinuse cu îndrãznealã înaintea îngerilor, cã osândirea sa
ar fi fost nedreaptã. Satan persista în susþinerea, cã la Dumnezeu n-ar fi
nici o tãgãduire de sine, ºi cã în lupta pentru împlinirea planurilor sale
ºi prin independenþã, Satan însuºi nu ar fi imitat decât exemplul lui
Dumnezeu. Dacã Dumnezeu ar urma neîncetat ºi în mod absolut dupã
propria Sa voinþã, de ce n-ar face acelaºi lucru ºi primii fii, care sunt
fãcuþi dupã chipul Sãu? Prin aceastã argumentaþie a indus Satan în
eroare ºi a amãgit pe mulþi dintre îngerii cei sfinþi. El se plângea neîncetat
de asprimea lui Dumnezeu, întocmai dupã cum se plâng copiii câteodatã
de asprimea pãrinþilor lor, care îi opresc de la îndeplinirea planurilor
lor, care ar aduce vãtãmare ordinii familiei. Dar în loc sã se supunã
voinþei lui Dumnezeu, el se întoarse de la lumina raþiunii ºi umblã
împotriva planurilor dumnezeieºti.
În lupta care urmã dupã aceasta Satan pãru a câºtiga pentru câtva
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timp supremaþia. El putea minþi, dar Dumnezeu nu putea minþi. El se
putea învârti în mii de cãrãri sucite ºi amãgitoare, spre a-ºi ajunge þinta
doritã; din contrã, Dumnezeu trebui sã meargã pe calea cea dreaptã a
adevãrului ºi a onestitãþii. Pentru câtva timp Satan triumfã într-o biruinþã
aparentã. Dar Dumnezeu voia sã demaºte pe vrãjmaº ºi sã-l dea pe faþã
în adevãratul sãu caracter. Primind natura omeneascã, Hristos era
dumnezeirea în chip omenesc. El veni ca luminã a lumii, spre a lumina
ºi împrãºtia întunericul amãgirilor lui Satan, ºi a demasca în acelaºi
timp umblarea sa înaintea fiilor oamenilor. Hristos exercitã cea mai
asprã tãgãduire de sine, rezistând multor ispitiri diferite ale lui Satan.
El învinse pe Satan cu ocazia postului Sãu lung din pustie, când acesta
veni la El în chip de înger de luminã ºi-I oferi împãrãþia lumii în schimbul
unei închinãri înaintea lui; El fãcu jertfe, care niciodatã nu s-au cerut
de la oameni, pentru cã oamenii nu pot ajunge niciodatã la înãlþimea
caracterului Sãu sublim. Întreaga Sa alergare pãmânteascã era o
practicare a desãvârºitei supuneri sub voinþa Tatãlui Sãu. Calea lui
Hristos ºi calea lui Satan ne oferã un contrast desãvârºit dintre viaþa
unui fiu ascultãtor ºi a unui fiu neascultãtor.
Triumful final al lui Hristos asupra lui Satan nu putea fi realizat ºi
îndeplinit decât prin moartea Salvatorului. El deschise astfel omului o
rãscumpãrare liberã, luând asuprã-ªi urmele blestemului, ºi prin
predarea vieþii Sale, El smulse din mâna lui Satan ultima armã, prin
care acesta ar fi putut dobândi împãrãþiile acestei lumi. Omul a fost pus
prin aceasta în stare, de a se elibera de puterea celui rãu prin ajutorul
Salvatorului sãu, Isus Hristos.
Când Fiul lui Dumnezeu cugeta la aceste lucruri ºi întreaga povarã
a misiunii Sale se înfãþiºa ochiului Sãu spiritual, El îºi ridicã capul,
zicând: “Tatã, proslãveºte Numele Tãu!” El nu socoti ca o rãpire de a fi
deopotrivã cu Dumnezeu, ºi-L rugã sã Se preamãreascã în Fiul Sãu.
Un rãspuns veni din norul care plutea deasupra capului lui Isus: “L-am
proslãvit, ºi-L voi mai proslãvi!”
O luminã veni din nor, când a fost auzit glasul ºi înconjurã pe Hristos,
întocmai ca ºi când braþele puterii nemãrginite L-ar fi cuprins asemenea
unui val de foc. Poporul privi aceastã scenã cu uimire ºi spaimã. Nimeni
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nu cutezã sã zicã vreun cuvânt. În tãcere ºi cu respiraþia încordatã, ei
stau înmãrmuriþi, cu ochii aþintiþi la Isus. Dupã ce mãrturia Dumnezeului
atotputernic a fost datã, norul se urcã ºi se rãspândi în vãzduh.
Împãrtãºirea vizibilã dintre Tatãl ºi Fiul a fost terminatã pentru aceastã
datã.
Privitorii începurã acum sã respire mai liber ºi sã-ºi exprime unii
altora pãrerile lor, despre cele ce vãzuserã ºi auziserã. Alþii îºi
mãrturiseau în mod solemn credinþa în Isus ca Fiul al lui Dumnezeu, în
timp ce alþii cãutau sã atribuie altor cauze aceastã scenã miraculoasã.
Iar gloata care sta ºi auzea aceasta, zicea cã a fost un tunet, alþii ziceau:
“Un înger a vorbit cu El!” Dar Grecii cercetãtori au vãzut norul, au
auzit glasul, au înþeles însemnãtatea lui ºi au recunoscut pe Hristos în
faptã: Isus a fost descoperit priceperii lor ca Mesia.
Glasul lui Dumnezeu a fost auzit la botezul lui Isus, la începutul
misiunii Sale, ºi apoi la schimbarea Sa la faþã pe munte; ºi acum la
încheierea misiunii Sale, ºi anume la aceastã ocazie, în faþa unei mari
mulþimi de popor ºi în împrejurãri cu totul deosebite. El tocmai rostise
cele mai solemne adevãruri cu privire la starea iudeilor. El li Se adresase
pentru ultima datã cu cuvinte rugãtoare ºi acum rostise asupra lor
sentinþa definitivã. Zidul de despãrþire dintre iudei ºi pãgâni se clãtina
deja ºi rãsturnarea lui completã îi sta în faþã la moartea lui Hristos.
Cugetele Salvatorului se întoarserã acum de la contemplarea
trecutului ºi a viitorului. În timp ce poporul cãuta sã-ºi explice cele
vãzute ºi auzite, potrivit impresiei ce se fãcu prin aceasta asupra lor ºi
dupã lumina, pe care o poseda, “Isus a rãspuns: ‘Nu pentru Mine s-a
auzit glasul acesta, ci pentru voi.’” Ioan 12:30. Aceasta era o dovadã
de încoronare, cã El este Mesia, era semnul Tatãlui, cã Isus a vorbit
adevãrul, ºi cã este Fiul lui Dumnezeu. Vor nesocoti oare iudeii aceastã
mãrturie din cer? Ei întrebaserã odatã pe Mântuitorul: “Ce semn faci
Tu, pentru ca sã credem în Tine?” Li se dãduserã semne nenumãrate în
timpul activitãþii de Învãþãtor a lui Isus, ºi totuºi ei îºi închiseserã ochii
ºi îºi împietriserã inimile, de teamã, ca nu cumva sã fie convinºi.
Minunea învierii lui Lazãr nu îndepãrtã necredinþa lor, ci îi umplu cu
atât mai mult de rãutate; ºi acum, când Tatãl vorbise ºi când ei nu mai
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puteau pretinde nici un alt semn, inimile lor nu au fost înmuiate, ºi ei
persistau încã mereu în necredinþa lor.
Isus reluã din nou firul convorbirii Sale, de unde îl lãsase, ºi zise:
“Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stãpânitorul lumii acesteia
va fi aruncat afarã. ªi dupã ce voi fi înãlþat de pe pãmânt, voi atrage la
Mine pe toþi oamenii. Vorbind astfel arãta, cu ce moarte avea sã moarã.”
Hristos murind pentru rãscumpãrarea oamenilor a dat posibilitate omului
nu numai de a dobândi cerul, ci Dumnezeu ºi Fiul Sãu au fost îndreptãþiþi
în faþa întregului cer pentru procedeul lor, faþã de rãscularea lui Satan,
ºi izgonirea lui din cer. Pata, cu care Satan mânjise chiar cerul, trebui
sã fie astfel spãlatã; ºi nici un pãcat nu avea sã pãtrundã acolo pânã în
veºnicie.
Îngerii cei sfinþi, ºi toate fiinþele create cu raþiune ale tuturor lumilor,
în care pãcatul nu pãtrunsese încã, rãspunserã cu ‘Aleluia’ la rostirea
sentinþei asupra lui Satan, ºi lãudau fapta lui Hristos, care ridica ipoteca,
pe care Satan o avea asupra sufletelor oamenilor. Îngerii cei sfinþi cât ºi
toþi acei, care sunt spãlaþi, curãþiþi prin sângele lui Hristos, se unesc cu
El prin aceastã operã de încoronare, a predãrii vieþii Sale pentru pãcatele
lumii. Hristos, fiind ridicat pe cruce ca sã moarã, deschise prin aceasta
calea vieþii, atât iudeilor cât ºi pãgânilor, ºi la toate naþiunile, limbile ºi
popoarele.
Dar vai de iudeii cei îngâmfaþi, care n-au cunoscut ziua cercetãrii
lor! Încet ºi cu regret pãrãsi Hristos împreunã cu ucenicii Sãi încãperile
templului pentru totdeauna.
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ãrturarii ºi preoþii se consfãtuirã acum între ei, cum sã
aresteze pe Isus, fãrã a da loc la o rãscoalã în popor; cãci
mulþi dintre acei care vãzuserã faptele Sale puternice,
credeau cã El este Profetul Cel Prea Înalt, ºi ei s-ar fi revoltat foarte
tare pentru orice atentat la libertatea Sa. De aceea demnitarii
recunoscurã, cã a pune mâna pe El pe faþã în public, nu e potrivit, ºi cã
numai printr-o trãdare ar ajunge mai bine la þintã.
Iuda, unul dintre cei doisprezece, se oferi ca sã trãdeze în ascuns pe
Isus în mâinile lor, conducându-i la un loc singuratic, pe care
Mântuitorul ºi-L alesese pentru rugãciunile ºi meditaþiile Sale. În acest
loc liniºtit ei puteau sã fie siguri de prada lor, cãci acolo nu exista nici
o gloatã, care sã li se împotriveascã. Iuda, care înseta mereu dupã câºtig,
se înþelese cu preoþii ºi mai marii, ca sã predea în mâinile lor pe Maestrul
sãu, pentru treizeci de arginþi. Domnul vieþii ºi al mãririi a fost vândut
pentru o sumã de dispreþ, de cãtre unul dintre ucenicii Sãi, pentru a
suferi ocarã ºi moarte.
Inima lui Iuda nu devenise deodatã aºa de josnicã ºi de stricatã.
Iubirea se de mamona devenise din zi în zi tot mai mare ºi mai tare, ca
ºi oricare alt viciu, în cele din urmã câºtigã supremaþia faþã de iubirea
sa pentru Mântuitorul, ºi devenise astfel un idolatru. Sufletul sãu se
stricase prin lãcomia lui ºi un om, pe care zgârcenia l-a fãcut rob al ei,
se aflã în primejdia, de a cãdea tot mai adânc ºi mai adânc în pierzare.
Iuda se bucurase împreunã cu ceilalþi doisprezece de favoarea de a
asculta la învãþãturile lui Isus ºi de a fi martor ocular al faptelor Sale de
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jertfire de sine pentru omenirea suferindã. El fusese martor al blândeþii
ºi al rãbdãrii Sale, el vãzuse, cã Isus deºi era Însuºi obosit ºi flãmând,
strâmtorat de mulþimea de sãrmani ºi de suferinzi, totuºi asculta cu
duioºie la strigãtul lor, ºi nu respingea pe nici unul fãrã ajutor. El vãzuse,
cum Isus sãvârºea minuni, pentru a da muribunzilor sãnãtate ºi
mulþumire celor deznãdãjduiþi. El simþise în propria Sa persoanã
dovezile puterii Sale dumnezeieºti. Dar când oamenii leapãdã lumina
ºi urmeazã orbeºte pornirilor lor, atunci vor fi duºi în întuneric ºi cele
mai rele fapte rãmân neluate în consideraþie. Iuda era din fire zgârcit,
ºi el se lãsase în voia acestui obicei rãu, pânã ce aceasta deveni patima
dominantã a vieþii sale.
Noi privim cu cutremur la trãdarea lui Iuda; dar cazul sãu este la fel
cu a multora dintre cei ce se pretind a fi sub stindardul lui Hristos ºi în
fond ei sunt cei mai mari vrãjmaºi ai Sãi. Ei nu se preamãresc decât pe
ei înºiºi ºi banii, ºi se folosesc de numele de creºtin, spre a-ºi acoperi
cu aceasta faptele lor rele. Ei îºi vând cinstea lor pentru bani ºi pe
Salvatorul lor pentru avantajele lumeºti neînsemnate.
Dupã ce Iuda fãcu învoiala ca sã trãdeze pe Maestrul sãu, în mâinile
acelora care însetau dupã sângele Sãu, el se amestecã iarãºi printre
ceilalþi ucenici, ca ºi când nu s-ar fi fãcut vinovat de nici o greºealã, ºi
cã nu s-ar fi ocupat decât de pregãtirea pentru serbarea Paºtelui.
Trãdãtorul gândea, cã intenþiile sale josnice ar fi ascunse faþã de
Maestrul sãu, deºi fiecare zi aducea noi dovezi, cã cugetele ºi planurile
fiecãrei inimi erau descoperite înaintea Lui.
Isus întâlni pe ucenicii Sãi pe terasã, ºi ei observarã imediat cã ceva
greu apãsa sufletul Sãu. În cele din urmã, El le vorbi cu o voce plinã de
tristeþe miºcãtoare: “Am dorit mult sã mãnânc Paºtele acestea cu voi
înainte de patima Mea.” El prevedea lãmurit evenimentele care aveau
sã aibã loc în viitorul apropiat. Inima Sa a fost cuprinsã de tristeþe,
când privi la lipsa de recunoºtinþã ºi la cruzimea acelora, pe care El
venise sã-i salveze ºi când soarta grozavã, care îi aºtepta pentru aceasta,
se desfãºura în faþa Spiritului Sãu.
Convorbirile dintre Isus ºi ucenicii Sãi erau de obicei timpuri de o
bucurie paºnicã, preþuite de ei toþi. Paºtele a fost pentru ei încã mereu
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de un interes deosebit, dar la aceastã ocazie Isus era întristat cu spiritul,
iar ucenicii Sãi compãtimeau cu întristarea Sa, deºi nu cunoºteau
originea acelei mâhniri. Aceasta era într-adevãr ultima pascã, care avea
sã mai fie sãrbãtoritã vreodatã; cãci tipul avea sã-ºi întâlneascã antitipul
în junghierea Mielului lui Dumnezeu pentru pãcatele lumii. Hristos
avea sã primeascã în curând botezul deplin al suferinþelor Sale, puþinele
ore liniºtite pânã la Ghetsimani, El voia sã le petreacã spre binele
ucenicilor Sãi.
“El le-a zis: ‘Am dorit mult sã mãnânc Paºtele acestea cu voi înainte
de patima Mea; cãci vã spun, cã de acum încolo, nu le voi mai mânca,
pânã la împlinirea lor în Împãrãþia lui Dumnezeu. ªi a luat un pahar, a
mulþumit lui Dumnezeu, ºi a zis: ‘Luaþi paharul acesta ºi împãrþiþi-l
între voi; pentru cã vã spun cã nu voi mai bea de acum încolo din rodul
viþei, pânã când va veni Împãrãþia lui Dumnezeu.’ Apoi a luat pâine; ºi,
dupã ce a mulþumit lui Dumnezeu, a frânt-o, ºi le-a dat-o zicând: ‘Acesta
este trupul Meu, care se dã pentru voi; sã faceþi lucrul acesta spre
pomenirea Mea.’ Tot astfel dupã ce au mâncat, a luat paharul, ºi li l-a
dat zicând: ‘Acest pahar este legãmântul cel nou, fãcut în sângele Meu,
care se varsã pentru voi.’” Luca 22:15-20. La acest ultim Paºte a fost
instituitã cina cea de tainã.
Cu aceastã ocazie Isus dãdu ucenicilor Sãi o lecþie de umilinþã prin
exemplul Sãu. Dupã ce Se încinse cu un ºorþ asemenea unui rob, El le
spãlã picioarele, vorbind în acelaºi timp cu ei într-o gingãºie solemnã.
El, care era Fiul cel imaculat al lui Dumnezeu, Se plecã, ca sã spele
picioarele urmaºilor Sãi, ºi le dãdu cu aceasta una dintre ultimele dovezi
despre iubirea Sa.
Dupã ce sfârºi cu aceasta, le zise “Înþelegeþi voi ce v-am fãcut Eu?
Voi Mã numiþi: ‘Învãþãtorul ºi Domnul’, ºi bine ziceþi, cãci sunt. Deci,
dacã Eu, Domnul ºi Învãþãtorul vostru, v-am spãlat picioarele, ºi voi
sunteþi datori sã vã spãlaþi picioarele unii altora. Pentru cã eu v-am dat
o pildã, ca ºi voi sã faceþi cum am fãcut Eu.” Ioan 13:12-15.
Printre ucenicii lui Isus se iscase o ceartã, care sã fie cel mai onorat
în împãrãþia Sa; cãci cu toatã instrucþiunea expresã, pe care ei o auziserã
de atâtea ori în contrast cu aceste aspiraþii, ei þineau totuºi la ideea lor
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fixã, cã Isus va întemeia o împãrãþie pãmânteascã la Ierusalim; ºi aceste
manifestaþii pe care le vãzuserã la intrarea Sa în Cetate cum ºi felul ºi
chipul cum El le primise, întãrea aceastã convingere în sufletele lor.
Isus puse stavilã nãzuinþelor lor dupã onoare lumeascã ºi întãri acum
învãþãturile Sale printr-o faptã de umilinþã ºi de iubire, care avea scopul
sã-i umple cu un sentiment de obligaþii reciproce ºi sã le întipãreascã,
cã în loc sã de dedea la ceartã pentru rang, sã priveascã fiecare pe
celãlalt ca mai bun decât pe sine însuºi.
Când ucenicii ºedeau la cina Pascalã cu iubitul lor Maestru observarã
cã El era încã trist ºi mâhnit adânc. Un nor îi umbrea pe toþi, o presimþire
despre nenorocirea grozavã care le sta în faþã, al cãrei caracter ei nu-l
înþelegeau. Când ei mâncau în tãcere, Isus le-a zis: “Adevãrat, adevãrat,
vã spun, cã unul din voi Mã va vinde.” Ioan 13:21. La aceste cuvinte ei
au fost cuprinºi de uimire ºi consternare. Ei nu erau în stare sã priceapã,
cum unul din mijlocul lor ar fi putut sã se poarte ca trãdãtor faþã de
Învãþãtorul lor dumnezeiesc. Din ce motiv puteau ei sã-L trãdeze ºi
cui? În a cãrui inimã avea sã se ridice un astfel de plan trãdãtor? Desigur
în a niciunuia dintre cei doisprezece favoriþi, care mai presus de toþi
ceilalþi avuserã favoarea, ca sã audã învãþãturile Sale ºi sã facã cunoºtinþã
cu iubirea Sa minunatã, ºi pentru care El arãtase o simpatie atât de
mare, încât îi adusese în cea mai strânsã legãturã cu Sine.
Când ei îºi dãdurã seama pe deplin de însemnãtatea cuvintelor Sale
ºi îºi amintirã, cât de adevãrate au fost cuvintele Sale întotdeauna, ei
au fost cuprinºi deodatã de spaimã ºi de neîncredere faþã de ei înºiºi. Ei
începurã a-ºi examina fiecare inima sa, spre a vedea, dacã nu cumva
vreun cuget de vrãjmãºie contra Maestrului lor a prins aici rãdãcinã.
Cu un simþ de cea mai adâncã durere întrebau unul dupã altul: “Doamne,
nu cumva sunt eu?” Dar Iuda tãcea. Cuprins de o mare durere sufleteascã
Ioan întrebã în cele din urmã: “Doamne, cine este?” Iar Isus îi rãspunse:
“Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mã va vinde. Negreºit,
Fiul omului Se duce dupã cum este scris despre El. Dar vai de omul
acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el sã
nu se fi nãscut!” Ucenicii observaserã de aproape trãsãturile feþei
fiecãruia, când puserã întrebarea: “Doamne, nu cumva sunt eu?” ºi
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acum tãcerea lui Iuda atraserã ochii tuturor asupra sa. În confuzia
întrebãrilor ºi a expresiilor uimirii generale, Iuda nu auzise cuvintele
lui Isus ca rãspuns la întrebarea lui Ioan. Dar spre a scãpa de privirile
cercetãtoare ale ucenicilor, întrebã ºi el ca ºi ceilalþi: “Nu cumva sunt
eu, Învãþãtorule?” Isus îi rãspunse cu o accentuare solemnã: “‘Da’, i-a
rãspuns Isus, ‘tu eºti!’” Confuz ºi covârºit de descoperirea neaºteptatã
a crimei sale, Iuda se ridicã repede ca sã pãrãseascã sala; când el ieºi;
Isus îi zise: “Ce ai sã faci, fã repede.”
O rãbdare miºcãtoare se dãdu pe faþã în purtarea lui Isus faþã de
Iuda. Ea dovedea o milostivire nemãrginitã; încã o ocazie de cãinþã i se
oferi lui Iuda, prin aceea cã Isus îi arãtã cã toate cugetele ºi intenþiile
Sale erau pe deplin cunoscute Fiului lui Dumnezeu. El Se înjosi pe
Sine, pentru a da lui Iuda, înainte de a-ºi aduce la îndeplinire planul
sãu de trãdare, încã o dovadã convingãtoare despre dumnezeirea Sa,
înainte de a fi prea târziu. Dar deºi uimit ºi neliniºtit, totuºi Iuda nu a
fost adus la pocãinþã. El persistã cu atât mai îndãrãtnic în planul sãu,
când vinovãþia sa a fost datã pe faþã. El ieºi ºi se duse sã-ºi aducã la
îndeplinire lucrarea, la care el se învoise.
Intenþia Mântuitorului când rosti acest vai asupra lui Iuda, avea un
caracter dublu: În primul rând, El voia sã dea ucenicului mincinos o
ultimã ocazie, sã se pãzeascã de soarta trãdãtorului; iar în al doilea
rând, ea era pentru ucenici o dovadã de netãgãduit despre trimiterea Sa
mesianicã, prin descoperirea intenþiilor ascunse ale lui Iuda. Isus zise:
“Nu vorbesc despre voi toþi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar
trebuie sã se împlineascã Scriptura, care zice: ‘Cel ce mãnâncã pâine
cu Mine a ridicat cãlcâiul împotriva Mea.’ Vã spun lucrul acesta de pe
acum, înainte ca sã se întâmple, pentru ca atunci când se va întâmpla,
sã credeþi cã Eu sunt.” Ioan 13:18-19.
Dacã Isus ar fi tãcut într-o neºtiinþã aparentã despre ceea ce avea sã
vinã peste El, atunci ar fi existat primejdia, ca în sufletele ucenicilor sã
rãmânã impresia, cã Maestrul lor n-ar fi avut nici o prevedere
dumnezeiascã a viitorului ºi cã ar fi fost înºelat, surprins ºi trãdat în
mâinile unei cete de omorâtori. Cu un an mai înainte Isus zisese
ucenicilor, cã a ales doisprezece dintre ei, dar cã unul din ei este diavol;
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ºi cuvintele rostite cãtre Iuda la cina pascalã, care dovedeau, cã trãdarea
sa e în totul cunoscutã Maestrului sãu, trebuiau sã întãreascã credinþa
adevãraþilor urmaºi ai Sãi în timpul înjosirii Sale. ªi când Iuda avea sã
ajungã la sfârºitul sãu tragic, ei trebuiau sã-ºi aminteascã, ºi de vaiul,
pe care Isus îl rostise asupra trãdãtorului.
Îndepãrtarea lui Iuda aduse la toþi cei de faþã o mare uºurare. Faþa
Mântuitorului se luminã imediat, ºi ucenicii respirarã iarãºi liber, când
vãzurã iarãºi pacea cerului revenind pe faþa palidã ºi îndureratã a
Domnului lor. Isus avea multe de spus iubiþilor Sãi ucenici, ceea ce nu
le putea spune în prezenþa mulþimii, care nu avea nici o pricepere pentru
adevãrurile sfinte, pe care El dorea sã le descopere. Chiar ºi ucenicii
nu le-au înþeles încã pe toate pe deplin, pânã dupã înviere.
Privind la urmaºii Sãi credincioºi Isus zise: “Acum Fiul omului a
fost proslãvit, ºi Dumnezeu a fost proslãvit în El. Dacã Dumnezeu a
fost proslãvit în El, ºi Dumnezeu Îl va proslãvi în El Însuºi, ºi-L va
proslãvi îndatã.” Ioan 13:31-32. Hristos le aduse apoi la cunoºtinþã
despãrþirea Sa de ei, care se apropia în curând. Petru cel înfocat nu
putea fi liniºtit, pe când chestiunea plutea încã în aºa nesiguranþã. El
întrebã: “‘Doamne’, I-a zis Simon Petru: ‘unde Te duci?’ Isus i-a
rãspuns: ‘Tu nu poþi veni acum dupã Mine, unde Mã duc Eu; dar mai
târziu vei veni.’” Interesul lui Petru a fost trezit însã în totul, ºi el stãrui
pe lângã Isus, ca sã Se exprime mai lãmurit, de aceea Îi zise: “‘Doamne’
I-a zis Petru, ‘de ce nu pot veni dupã Tine acum? Eu îmi voi da viaþa
pentru Tine.’ Isus i-a rãspuns: ‘Îþi vei da viaþa pentru Mine? Adevãrat,
adevãrat, îþi spun, cã nu va cânta cocoºul, pânã te vei lepãda de Mine
de trei ori.’” Ioan 13:36-38. Privind apoi cu o iubire compãtimitoare la
mica Sa turmã, care avea sã fie lãsatã aºa de curând fãrã pãstor, cãutã
sã le liniºteascã confuzia provocatã în sufletul lor de cuvintele Sale ºi
de aceea zise plin de gingãºie: “Sã nu vi se tulbure inima. Aveþi credinþã
în Dumnezeu, ºi aveþi credinþã în Mine. În casa Tatãlui Meu sunt multe
locaºuri. Dacã n-ar fi aºa, v-aº fi spus. Eu Mã duc sã vã pregãtesc un
loc. ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi pregãti un loc, Mã voi întoarce ºi
vã voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, sã fiþi ºi voi. ªtiþi unde Mã
duc, ºi ºtiþi ºi calea într-acolo.’” Ioan 14:1-4.
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Isus scuturã cu cea mai mare compãtimire povara care zãcea asupra
sufletului Sãu, în cuvinte de mângâiere, de sfat ºi de rugãciune, pentru
a le întipãri în mod neºters, în sufletele ºi inimile ucenicilor Sãi. Aceste
cuvinte de pe buzele Mântuitorului, care au fost scrise de inspiratul
apostol Ioan în capitolele cincisprezece, ºaisprezece ºi ºaptesprezece,
au fost repetate tot mereu de cãtre ucenici mai târziu, spre a întreþine
curajul scãzut în timp de decepþie ºi de cercare. De abia dupã înviere
au fost înþelese ºi preþuite pe deplin cuvintele rostite la aceastã ocazie
solemnã. Acele adevãruri rostite de Mântuitorul de pe terasã au fost
rãspândite prin mãrturia ucenicilor în toate þãrile ºi vor supravieþui în
decursul tuturor timpurilor, pentru a mângâia inimile celor întristaþi ºi
spre a insufla pace ºi speranþã în inimile a mii de credincioºi.
Isus pãrãsi apoi camera de sus împreunã cu ucenicii Sãi, ºi trecu
râul Chedron. Întristarea ºi mâhnirea adâncã apãsa iarãºi pe inima Sa.
Cu o tristeþe miºcãtoare, El vorbi însoþitorilor Sãi: “‘În noaptea aceasta,
toþi veþi gãsi în Mine o pricinã de poticnire, cãci este scris: ‘Voi bate
Pãstorul, ºi oile turmei vor fi risipite.’ Dar, dupã ce voi învia, voi merge
înaintea voastrã în Galilea.’ Petru a luat cuvântul ºi I-a zis: ‘Chiar dacã
toþi ar gãsi în Tine o pricinã de poticnire, eu niciodatã nu voi gãsi în
Tine o pricinã de poticnire.’” Isus dezaprobã ca ºi mai înainte încrederea
sa de sine, ºi-i zise: “Adevãrat îºi spun, i-a zis Isus, cã tu chiar în noaptea
aceasta, înainte ca sã cânte cocoºul, te vei lepãda de Mine de trei ori.
Petru I-a rãspuns: ‘Chiar dacã ar trebui sã mor cu Tine, tot nu mã voi
lepãda de Tine.’ ªi toþi ucenicii au spus acelaºi lucru.” Matei 26:31-35.
Isus plecã cu ucenicii Sãi la grãdina Ghetsimani la poalele muntelui
Mãslinilor, la un loc singuratic, pe care El îl vizitase adesea spre a fi
acolo într-o apropiatã comuniune cu Tatãl Sãu.
Era noapte, luna strãlucea însã seninã ºi le arãta o viþã înfloritoare.
Isus le atrase atenþia asupra acesteia zicându-le: “Eu sunt adevãrata
viþã, ºi Tatãl Meu este vierul. Pe orice mlãdiþã, care este în Mine ºi naduce roadã, El o taie; ºi pe orice mlãdiþã care aduce roadã, o curãþã, ca
sã aducã ºi mai multã roadã.” Ioan 15:1-2.
Naþiunea iudaicã era o coardã neroditoare, ºi trebuia îndepãrtatã de
la viþa cea vie, care era Isus Hristos. Neamurile pãgâne aveau sã fie
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altoite în tulpinã, spre a deveni coarde vii, pãrtaºe la viaþa care hrãnea
adevãrata viþã. Aceastã ramurã avea sã fie curãþatã, aºa ca sã aducã
rod. Cu privire la despãrþirea Sa de ucenicii Sãi, Isus îi îndemnã apoi,
ca sã se uneascã în mod strâns cu El prin credinþã, aºa încât ei sã
alcãtuiascã o parte din butuc ºi sã producã o recoltã bogatã. “Rãmâneþi
în Mine, ºi Eu voi rãmânea în voi. Dupã cum mlãdiþa nu poate aduce
roadã de la sine, dacã nu rãmâne în viþã, tot aºa, nici voi nu puteþi
aduce roadã, dacã nu rãmâneþi în Mine. Eu sunt Viþa, voi sunteþi
mlãdiþele. Cine rãmâne în Mine, ºi în cine rãmân Eu, aduce multã roadã;
cãci, despãrþiþi de Mine, nu puteþi face nimic.” Ioan 15:4-5.
Când pãcãtosul se cãieºte de pãcatele sale, ºi se uneºte cu Hristos,
tocmai dupã cum coarda se altoieºte în butuc, atunci ºi natura omului va
fi schimbatã, ºi el devine pãrtaº de fire dumnezeiascã. El iubeºte lucrurile
pe care le iubeºte Hristos ºi urãºte tot ceea ce urãºte El. Dorinþele sale
sunt de acord cu voinþa lui Dumnezeu. El pãstreazã cu îngrijire cuvintele
lui Hristos înãuntrul sãu. Puterea dãtãtoare de viaþã a Salvatorului este
transmisã ºi creºtinilor. Tocmai aºa ºi mica odraslã, fãrã frunze ºi fãrã
viaþã în aparenþã va fi altoitã în butucul cel viu, ºi prin alipirea fibrelor de
fibre ºi arterelor de artere, va sorbi astfel viaþã ºi tãrie din El, pânã ce
devine o ramurã înfloritoare a butucului original.
El întipãri în sufletul lor încã ºi mai departe însemnãtatea continuãrii
lucrãrii începutã ºi a necesitãþii, de a aduce roade spre onoarea lui
Dumnezeu. “Nu voi M-aþi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; ºi vam rânduit sã mergeþi ºi sã aduceþi roadã, ºi roada voastrã sã rãmânã,
pentru ca orice veþi cere de la Tatãl, în Numele Meu, sã vã dea.” Ioan
15:16. Ucenicii erau pãzitorii aleºi ai adevãrului dumnezeiesc. Ei au
fost martori despre recunoaºterea lui Isus de cãtre Tatãl, ca Fiu al lui
Dumnezeu. Ei priviserã la minunile Sale ºi chemarea lor era de a vesti
lumii întregi solia mântuirii, aºa, ca prin mãrturia lor, oamenii sã
primeascã pe Hristos printr-o credinþã vie. În felul acesta ucenicii aveau
sã aducã roade spre onoarea lui Dumnezeu.
Isus, asigurã pe ucenicii Sãi, cã nu-i va pãrãsi niciodatã, ci îmbrãcat
fiind cu putere, va ºedea la dreapta Tatãlui ca reprezentant al lor, spre
a-I prezenta cauza lor înaintea Lui în numele Fiului Sãu. Pe atunci
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ucenicii nu înþelegeau pe deplin cuvintele Maestrului lor, dar mai târziu
ei învãþarã în experienþa lor creºtinã sã preþuiascã aceastã fãgãduinþã,
ºi îºi înãlþau rugãciunile lor cãtre Tatãl în numele lui Isus.
Isus avertizã mai departe pe ucenicii Sãi, sã nu caute lauda oamenilor.
El zise: “Dacã vã urãºte lumea, ºtiþi cã pe Mine M-a urât înaintea voastrã.
Dacã aþi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru cã nu sunteþi
din lume, ºi pentru cã Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vã
urãºte lumea.” Ioan 15:18-19. Acei, care sunt însufleþiþi de acelaºi spirit
ca ºi lumea vor ºi primi favoarea ºi aprobarea ei; dar ucenicii modeºti
ai lui Isus aveau sã sufere batjocuri ºi prigoniri. Isus declarã cã ei aveau
sã fie duºi pentru numele Sãu înaintea regilor ºi a stãpânitorilor, ºi cel
ce îi va ucide va fi amãgit astfel de cãtre Satan, încât sã priveascã fapta
sa ca fiind dupã voia lui Dumnezeu. Orice nelegiuire ºi tiranie pe care
ar fi putut-o nãscoci agresiunea minþii omeneºti, avea sã vinã peste
urmaºii lui Hristos. În toatã strâmtorarea lor, ei trebuiau sã-ºi aminteascã
cã Maestrul lor a avut de suportat aceeaºi ocarã ºi aceleaºi suferinþe. Ei
trebuiau sã pãstreze în amintire cuvintele Sale: “‘Robul nu este mai
mare decât stãpânul sãu.’ Dacã M-au prigonit pe Mine, ºi pe voi vã vor
prigoni; dacã au pãzit cuvântul Meu, ºi pe al vostru îl vor pãzi. Dar vã
vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru cã ei nu cunosc
pe Cel ce M-a trimis.” Ioan 15:20-21.
Ucenicii lui Isus trebuiau sã pãºeascã cu curaj pe urmele Lui, având
mereu în faþa ochilor lor preþul vieþii veºnice, ºi câºtigând suflete pentru
Hristos. Chiar împotrivirea pe care ei aveau s-o întâmpine, avea sã
dezvolte în ei un caracter nestrãmutat, ºi virtuþi luminãtoare; credinþã,
rãbdare ºi încredere în Dumnezeu sunt rodul desãvârºit, care înfloreºte
ºi se coace mai bine în umbra nenorocirii.
Isus descoperi cu grijã ucenicilor Sãi evenimentele care aveau sã
urmeze dupã moartea Sa, aºa încât, când prigonirile aveau sã vinã asupra
lor, ei sã fie pregãtiþi ca sã le suporte, ºi ca sã nu se abatã de la credinþã,
spre a evita suferinþele ºi lipsurile. El le descoperi în mod treptat înþelesul
marilor adevãruri, pe care ei aveau sã le vesteascã lumii ºi le întipãri
însemnãtatea poziþiei lor, ca unii care au fost martori la manifestãrile
minunate ale lui Dumnezeu faþã de Fiul Sãu, care au vãzut minunile lui
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Hristos ºi au primit cuvintele înþelepciunii Sale. El le zise: “ªi voi de
asemenea veþi mãrturisi, pentru cã aþi fost cu Mine de la început.” Ioan
15:27. Istoria acelor ucenici, ºi faptele pe care ei aveau sã le scrie, erau
destinate a servi ca studiu pentru sufletele cugetãtoare din toate
timpurile.
Isus declarã ucenicilor Sãi în cuvinte precise, cã El a pãrãsit prezenþa
Tatãlui Sãu, ca sã vinã pe acest pãmânt, ºi cã acum era în perspectivã,
sã pãrãseascã lumea, ºi sã Se întoarcã la Tatãl Sãu; totuºi El evita de a
le încurca priceperea prin prea multe amãnunte. El zise: “Mai am sã vã
spun multe lucruri, dar acum nu le puteþi purta.” Isus ºtia cã ei nu erau
destul de tari ca sã audã toate adevãrurile minunate despre înjosirea ºi
moartea Sa. Dupã învierea Sa, ei aveau sã fie în stare mai bine, de a le
înþelege ºi a le preþui.
Lui Isus nu-I mai rãmânea decât puþin timp, în care sã mai poatã
mângâia ºi instrui mica ceatã a urmaºilor Sãi. Ultimele Sale sfaturi
erau pline de milã ºi adevãr. Acele ultime clipe petrecute împreunã cu
Maestrul lor, erau pentru ucenicii Sãi de o valoare nepreþuitã. Asemenea
unui Arhiereu consacrat, Îºi descãrcã El acum povara sufletului Sãu
într-o rugãciune adresatã Tatãlui Sãu pentru biserica Sa; o rugãciune,
pe care îngerii n-o mai auziserã pânã aici. Ea pornea din adâncul
sufletului Sãu ºi era plinã de ardoare ºi pãtrunse pânã sus la cer. Cu
braþele Sale omeneºti El cuprinse pe fiii lui Adam într-o îmbrãþiºare
strânsã, ºi cu braþul Sãu puternic, dumnezeiesc, El ajunse pânã la tronul
Celui Nemãrginit ºi uni astfel pãmântul cu cerul ºi pe omul muritor cu
Dumnezeul nemuritor.
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nsoþit de ucenicii Sãi, Mântuitorul mergea acum încet cãtre
grãdina Ghetsimani. Luna pascalã lucea limpede ºi plinã
înconjuratã de un cer nepãtat. Oraºul corturilor de peregrini
era învãluit acum într-o tãcere adâncã. El Se întreþinu mai întâi în mod
serios cu ucenicii Sãi; dar când Se apropie de grãdinã, El deveni întrun mod ciudat foarte tãcut. Ucenicii au fost consternaþi, ºi priveau cu
spaimã în faþa Sa, ºi speranþa de a citi aici o explicaþie despre aceastã
schimbare, care se petrecuse cu Domnul lor. Ei Îl vãzuserã adesea
mâhnit, dar niciodatã aºa de trist ºi de tãcut ca acum. Cu cât înainta mai
departe, cu atât creºtea mai mult aceastã tristeþe ciudatã, ºi totuºi nu
îndrãzneau ca sã-L întrebe de motivul acesteia. Corpul Sãu se clãtina,
ca ºi când era aproape sã cadã. Ucenicii priveau cu îngrijorare dupã
locul Sãu de liniºte obiºnuit, pentru ca Maestrul lor sã Se poatã odihni.
La intrarea în grãdinã, El zise tovarãºilor Sãi: “ªedeþi aici pânã Mã
voi duce colo sã Mã rog.” Apoi alese pe Petru, pe Iacob ºi pe Ioan ca
însoþitori, ºi pãºi mai departe, în singurãtatea grãdinii. El Îºi formase
deprinderea, de a-ªi întãri Spiritul Sãu prin rugãciune stãruitoare în
aceastã singurãtate pentru încercãrile ºi datoriile Sale ºi petrecuse adesea
toatã noaptea astfel. La astfel de ocazii, ucenicii Sãi obiºnuiau, ca dupã
un scurt timp de veghere ºi rugãciune, sã se culce la o micã depãrtare
de Maestrul lor ºi sã doarmã netulburaþi, pânã ce El îi scula iarãºi
dimineaþa la o nouã lucrare. Aºa se întâmpla, cã ucenicii nu vedeau
ceva neobiºnuit în aceastã comportare a lui Isus.
Fiecare pas fãcut mai departe pãrea tot mai greu pentru Mântuitorul.
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El gemu tare, ca sub apãsarea unei poveri grozave; totuºi evita a
înspãimânta pe cei trei ucenici ai Sãi aleºi, prin a le expune lupta sa cu
moartea care-I sta în faþã. De douã ori ei Îl þinurã sã nu cadã. Isus
simþea cã va fi lãsat absolut singur, ºi de aceea zise cãtre cei trei favoriþi
ai Sãi: “Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rãmâneþi
aici, ºi vegheaþi împreunã cu Mine.” Niciodatã nu mai vorbi El ucenicilor
Sãi cu o astfel de întristare. Corpul Sãu tremura ºi faþa Sa palidã exprima
o durere nespusã.
El Se depãrtã câþiva paºi de tovarãºii Sãi, dar numai atât cât ei Îl
puteau încã vedea ºi auzi, ºi cãzu apoi cu faþa la pãmânt. El era covârºit
de o spaimã înfricoºatã, cã Dumnezeu va retrage prezenþa Sa de la El.
El Se simþea despãrþit de Tatãl Sãu printr-o prãpastie a pãcatului, adâncã
ºi neagrã, încât spiritul Sãu, se înfiora în faþa ei. El se crampona disperat
de pãmântul rece ºi nesimþitor, ca ºi când ar fi putut sã împiedice prin
aceasta de a se îndepãrta încã ºi mai mult de Dumnezeu. Roua rece a
nopþii cãzu peste chipul Sãu, întins pe pãmânt, dar Salvatorul nu observã
aceasta. De pe buzele Sale izbucni strigãtul plin de chin: “Tatã, dacã
este cu putinþã, depãrteazã de la Mine paharul acesta! Totuºi nu cum
voiesc Eu, ci cum voieºti Tu.”
Nu teama de suferinþe corporale, pe care Fiul lui Dumnezeu avea sã
le suporte în curând, era aceea care Îi provoca acest chin atât de grozav.
El avea asuprã-ªi povara pãcatelor omenirii, ºi Se cutremura în faþa
mâniei Tatãlui Sãu. Lui nu-I era permis sã facã uz de puterea Sa
dumnezeiascã, ca sã Se scape de aceastã luptã; ci ca om El trebui sã
suporte urmãrile pãcatelor omeneºti ºi dizgraþia Creatorului faþã de
supuºii Sãi neascultãtori, ºi El Se temea cã nu va fi în stare sã suporte
cu natura Sa omeneascã lupta cu stãpânirile întunericului; în acest caz,
neamul omenesc s-ar fi pierdut fãrã speranþã, Satan ar fi rãmas biruitor,
iar pãmântul, împãrãþie a Sa. Pãcatele lumii apãsau greu asupra
Mântuitorului ºi Îl plecau la pãmânt, iar mânia lui Dumnezeu, din cauza
pãcatului, pãrea cã-L ameninþã cu nimicirea.
Chiar în lupta dintre Hristos ºi Satana, aºa cum ea a avut loc în
pustie, a fost pusã în joc soarta omenirii. Dar Fiul lui Dumnezeu a
biruit, ºi Satan L-a pãrãsit pentru câtva timp. Acum el se întorsese
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pentru ultima luptã înfricoºatã. În decursul celor trei ani de activitate a
lui Hristos, Satan se pregãtise pentru aceastã ultimã luptã. Totul era
pus în joc pentru el. Dacã aici nu avea sã-ºi ajungã þinta, speranþa sa în
supremaþie era pierdutã pentru totdeauna; împãrãþiile pãmântului
trebuiau sã devinã în cele din urmã proprietate a lui Hristos care avea
“sã lege pe cel tare”, adicã pe Satana, spre a-L arunca afarã.
În timpul acestei scene de suferinþã a Mântuitorului, ucenicii erau
la început foarte uimiþi, când vãzurã cum Stãpânul ºi Maestrul lor, care
dealtfel fusese totdeauna liniºtit, Se lupta acum cu o durere sufleteascã
de nedescris; dar ei erau foarte obosiþi ºi în cele din urmã adormirã,
lãsându-L astfel singur în lupta Sa sufleteascã grozavã. Dupã ce trecu
o orã, Isus simþi nevoie dupã compãtimire pãmânteascã. El Se ridicã cu
o sforþare foarte obositoare ºi merse împleticindu-se la locul unde lãsase
însoþitorii Sãi. Dar nici o privire compãtimitoare nu-L salutã dupã marea
Sa luptã; ucenicii adormiserã adânc. O! dacã ar fi ºtiut ei, cã aceasta
era ultima noapte, pe care mai aveau favoarea s-o petreacã cu Maestrul
lor iubit, în timpul umblãrii Sale ca om pe pãmânt, dacã ar fi ºtiut ce
avea sã-I aducã dimineaþa, atunci cu greu s-ar fi lãsat biruiþi de somn.
Glasul lui Isus îi trezi întrucâtva. Ei zãrirã chipul ce Se pleca asupra
lor, expresia ºi statura Sa, care dãdeau pe faþã o istovire extremã. Ei de
abia erau în stare, sã recunoascã faþa de obicei seninã a Maestrului lor,
în acele trãsãturi schimbate. Adresându-Se lui Simon Petru zise:
“Simone, dormi? Un ceas n-ai fost în stare sã veghezi?” O, Simone,
unde este acum devotamentul tãu cu care te lãudai mai înainte? Tu,
care cu puþin mai înainte declarai, cã vei merge cu Domnul tãu la
închisoare ºi chiar la moarte, acum l-ai pãrãsit în ora celui mai grozav
chin al Sãu sufletesc ºi al cercãrii Sale, ºi ai cãutat odihnã în somn!
Ioan, ucenicul cel iubit, care stãtuse la pieptul lui Isus, dormea de
asemenea. Desigur, iubirea pe care Ioan o nutrea pentru Maestrul sãu
ar fi trebuit sã-l þinã încã treaz. Rugãciunea sa zeloasã ar fi trebuit sã-l
uneascã cu Mântuitorul sãu în ceasul celei mai mari dureri ale Sale.
Salvatorul jertfitor de sine petrecuse nopþi întregi în munþii rãcoroºi
sau în dumbrãvi, spre a Se ruga pentru ucenicii Sãi, ca credinþa lor sã
nu-i pãrãseascã în ceasul cercãrii lor. Dacã Isus ar fi adresat acum lui
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Iacov ºi lui Ioan întrebarea pe care El le-o pusese altã datã: “Puteþi voi
sã beþi paharul pe care am sã-l beau Eu, ºi sã fiþi botezaþi cu botezul cu
care am sã fiu botezat Eu?” atunci ei nu ar fi avut curajul ca sã-I
rãspundã: “Putem”.
Aceastã veghere însemnatã de noapte ar fi trebuit sã fie folositã de
ucenici pentru lupte lãuntrice nobile ºi pentru rugãciune, ceea ce le-ar fi
dat puteri de a fi martori la acel chin sufletesc al Fiului lui Dumnezeu. Ei
ar fi fost prin aceasta în stare ca privind la suferinþele lui Hristos pe
cruce, sã înþeleagã pânã la un anumit grad caracterul spaimei covârºitoare,
pe care El a suportat-o. Atunci ei ºi-ar fi amintit mai uºor de cuvintele pe
care El le-a rostit cãtre ei, cu privire la suferinþele, moartea ºi învierea
Sa; ºi în mijlocul descurajãrii din acel ceas al cercãrii, câteva raze de
speranþã le-ar fi luminat totuºi întunericul ºi le-ar fi întãrit credinþa. El
recunoºtea puterea, pe care prinþul rãului avea s-o exercite, spre a încurca
minþile ucenicilor, ºi de aceea îi îndemnã sã vegheze.
Dar tocmai în ora decisivã, când Isus avea nevoie mai multã de
compãtimirea ºi de rugãciunea lor stãruitoare, aleºii Sãi s-au lãsat în
voia somnului. Ei pierdurã mult prin somnul lor nepotrivit. Suferinþele
Mântuitorului ºi rãstignirea Sa aveau sã fie o probã de foc pentru ucenicii
Sãi. Credinþa lor avea nevoie de sprijinul unei puteri mai mult decât
omeneascã, spre a rãmâne neclintiþi, când aveau sã vadã triumful
puterilor întunericului. Hristos intenþiona sã-i întãreascã pentru aceastã
grea încercare. Dacã aceste ore din grãdina Ghetsimani, le-ar fi petrecut
în veghere împreunã cu Mântuitorul iubit ºi în rugãciune cãtre
Dumnezeu, atunci ucenicii nu ar fi pãrãsit pe Isus în ora strâmtorãrii
Sale, ºi Petru nu ar fi fost lãsat în propria sa putere slabã de a trãda pe
Domnul Sãu.
Slãbiciunea evidentã a ucenicilor Sãi, trezi compãtimire ºi regret în
inima Fiului lui Dumnezeu. El Se întrebã, dacã ei vor poseda destulã
putere, spre a rezista la încercãrile, pe care aveau sã le sufere ca martori
ai trãdãrii ºi ai morþii Sale. El nu intrã la judecatã asprã cu ei, din cauza
slãbiciunii lor, ci având în vedere suferinþele viitoare, El îi îndemnã:
“Vegheaþi ºi vã rugaþi, ca sã nu cãdeþi în ispitã”. Miºcat de neputinþa
lor, El gãsi singur o scuzã la aceasta, pentru uitarea lor faþã de El,
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adãugând: “Duhul, în adevãr, este plin de râvnã, dar carnea este
neputincioasã.”
Isus a fost cuprins iarãºi de o spaimã supraomeneascã de moarte, ºi
leºinat ºi istovit pe jumãtate, El merse împleticindu-Se înapoi la locul
Sãu de luptã. Încã o datã cãzu cu faþa la pãmânt. Chinul Sãu sufletesc
de astã datã era chiar ºi mai mare ca mai înainte. Chiparoºii ºi palmierii
erau martori muþi ai chinului Sãu sufletesc. De pe ramurile lor înfrunzite
picura roua grea ºi umedã a nopþii asupra chipului Sãu plecat la pãmânt,
ca ºi când natura ar fi revãrsat lacrimi pentru lupta Creatorului ei, pe
care o ducea singur cu puterile întunericului.
Cu puþin timp mai înainte El stãtuse încã asemenea unui cedru
puternic, ºi înfruntase furtuna de împotriviri, care îºi dãduse drumul
furiei contra Lui. Capete îndãrãtnice ºi inimi pline de rãutate ºi viclenie
cãutaserã în zadar ca sã-L punã în încurcãturã ºi sã-L biruie. El sta
neclintit în maiestatea Sa dumnezeiascã ca Fiu al lui Dumnezeu. Acum
El era ca o trestie frântã, biciuitã de furtuni sãlbatice. Cu puþine ore
mai înainte El Îºi descãrcase inima Sa în faþa ucenicilor Sãi în cele mai
nobile expresii; le arãtase armonia Sa cu Tatãl ºi predase comunitatea
Sa aleasã în braþele Tatãlui cu cuvinte care dau pe faþã puterea Sa
dumnezeiascã. Dar acum El lãsã sã se audã strigãte tari înãbuºite de
lacrimile unei dureri sufleteºti nespuse, cramponându-se de pãmântul
rece, ca de un scut.
Cuvintele Mântuitorului au fost duse la urechile ucenicilor
somnoroºi: “Tatã, dacã nu se poate sã se depãrteze de Mine paharul
acesta, fãrã sã-l beau, facã-se voia Ta!” Spaima ºi durerea Fiului scump
al lui Dumnezeu era atât de mare, încât îi scotea sudori de sânge de pe
faþã. El Se ridicã iarãºi împleticindu-Se; inima Sa cu simþul ei omenesc
dorea dupã compãtimirea însoþitorilor Sãi, ºi El pãºi spre locul unde ei
dormeau. Prezenþa Sa îi deºteptã, ºi ei priveau înspãimântaþi în faþa Sa,
cãci era mânjitã de sânge ºi exprima o luptã sufleteascã inexplicabilã
pentru ei.
De data aceasta El nu le mai vorbi, ci întorcându-Se înapoi, spre
locul Sãu de luptã cãzu la pãmânt covârºit de spaima întunericului
extraordinar. Natura omeneascã a Fiului lui Dumnezeu tremura în acea
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orã de cercare. Momentul înfricoºat sosise, acel moment care avea sã
hotãrascã soarta lumii. Cetele cereºti aºteptau rezultatul cu cea mai
mare încordare. Soarta omenirii oscila în cumpãnã. Acum sta încã în
puterea lui Hristos, de a refuza sã bea acel pahar, care fusese destinat
omenirii pãcãtoase. El putea sã-ºi ºteargã sudorile de sânge de pe fruntea
Sa, ºi sã lase pe oameni sã piarã în nelegiuirea lor. Va bea oare Fiul
Dumnezeului nemãrginit acel pahar de amãrãciune al înjosirii ºi al
morþii? Tremurând ieºirã de pe buzele lui Isus cuvintele: “Tatã, dacã
este cu putinþã, depãrteazã de la Mine paharul acesta! Totuºi, nu cum
voiesc Eu, ci cum voieºti Tu.”
De trei ori Se rugã El astfel. De trei ori firea Sa omeneascã dãdu
înapoi înaintea jertfei care avea sã încoroneze lucrarea Sa. Dar acum
Salvatorul priveºte în spiritul Sãu istoria omenirii. El vede, cã dacã
cãlcãtorii de lege vor fi lãsaþi singuri vor trebui sã piarã din cauza mâniei
Tatãlui sãu. El recunoaºte puterea pãcatului ºi completa neputinþã a
oamenilor de a se salva pe ei înºiºi. Durerile ºi jalea unei lumi osândite
se ridicau în faþa Lui. El priveºte la soarta care îi aºtepta pe aceºtia ºi
hotãrârea Sa este luatã. El vrea sã salveze pe oameni, oricât de mult L-ar
costa aceasta. El primeºte botezul de sânge, pentru ca milioanele, care de
altfel trebuiau sã fie sortite pieirii sã poatã câºtiga prin El viaþã veºnicã.
El pãrãsise curþile cereºti, unde totul era curãþie, fericire ºi mãrire, spre a
veni sã salveze o oaie pierdutã, singura lume care cãzuse prin pãcat, ºi El
nu voi sã Se abatã de la misiunea pe care El ªi-a ales-o. Când luã hotãrârea,
ºi ajunse la punctul decisiv, El cãzu ca mort la pãmântul de pe care El Se
ridicase în parte. Unde erau acum ucenicii Sãi, care sã punã mâinile lor
în mod gingaº sub capul Maestrului lor istovit ºi sã spele fruntea Aceluia,
care suferise mult mai mult decât pot sã sufere oamenii? Mântuitorul
trebui sã calce singur linul ºi nimeni din toþi oamenii nu era cu El; ºi
totuºi El nu era singur. Cãci El zise: “Eu ºi Tatãl suntem una”. Dumnezeu
suferea împreunã cu Fiul Sãu. Omul nu putea niciodatã pricepe jertfa pe
care Dumnezeul cel nemãrginit a adus-o prin predarea Fiului Sãu la
batjocuri, la chinuri sufleteºti ºi la moarte amarã. Dar în aceastã predare
se aflã dovada iubirii nemãrginite a Tatãlui pentru neamul omenesc.
Îngerii, care stãtuserã sub comanda lui Hristos în ceruri, ar fi vrut sã
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plece sã-I vinã în ajutor. Dar nu se afla în puterea lor, de a uºura durerea
Sa. Ei nu simþiserã niciodatã pãcatele unei lumi corupte ºi priveau cu
admiraþie la obiectul adorãrii lor, cum era cufundat într-o durere atât
de nespusã. Deºi ucenicii neglijaserã a sprijini pe Domnul lor cu
compãtimire în acel ceas de cercare, totuºi întreg cerul era plin de
compãtimire, ºi aºtepta cu îngrijorare rezultatul. Dupã ce lupta a fost
terminatã, a fost trimis un înger de la tronul lui Dumnezeu, ca sã ridice
pe Salvatorul care era cãzut la pãmânt.
Ucenicii au fost deºteptaþi deodatã din somnul lor printr-o luminã
strãlucitoare care strãlucea în jurul Fiului lui Dumnezeu. Plini de uimire
ei se scularã repede ºi vãzurã o fiinþã cereascã îmbrãcatã cu un veºmânt
de luminã, plecându-se cãtre Învãþãtorul lor care era întins la pãmânt.
Cu o mânã El ridicã capul Divinului Suferind care Îi cãzuse pe piept,
iar cu cealaltã arãta spre cer. Glasul sãu semãna cu muzica cea mai
dulce, când vorbi cuvinte de mângâiere, punând în faþa spiritului lui
Hristos, marele succes pe care El îl câºtigase asupra vrãjmaºului puternic
ºi viclean. Hristos devenise biruitor asupra lui Satan, ºi ca rezultat al
triumfului Sãu, milioane de oameni aveau sã intre cu El ca triumfãtori
în împãrãþia Sa.
Apariþia mãreaþã a îngerului orbi ochii ucenicilor. Ei ºi-au amintit
de muntele schimbãrii la faþã; despre mãreþia care înconjurase pe Isus
în templu ºi despre glasul lui Dumnezeu care rãsunase din nor. Ei
vãzurã aici desfãºurându-se aceeaºi mãrire, ºi acum nu se mai temeau
pentru Maestrul lor, deoarece Dumnezeu Îl luase sub ocrotirea Sa, ºi
un înger era de faþã spre a-L ocroti faþã de vrãjmaºii Sãi. Ei erau obosiþi
ºi somnoroºi ºi cãzurã iarãºi într-o stare de nesimþire.
Mântuitorul lumii se sculã cãutã pe ucenicii Sãi ºi îi gãsi pentru a
treia oarã adormiþi. Dar cuvintele Sale îi deºteptarã: “Dormiþi de acum
ºi odihniþi-vã!.. Iatã cã a venit ceasul ca Fiul omului sã fie dat în mâinile
pãcãtoºilor.” ªi pe când rostea El încã aceste cuvinte, se auzirã deja
paºii acelei cete, care Îl cãuta; Iuda îi conducea, ºi lângã el mergea
marele preot. Isus Se întoarse cãtre ucenicii Sãi, când vrãjmaºii se
apropiarã, ºi zise: “Sculaþi-vã, haidem sã mergem; iatã cã se apropie
vânzãtorul.” Faþa Mântuitorului da pe faþã o expresie de demnitate
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liniºtitã; nici-o urmã despre acel chin sufletesc grozav prin care trecuse
nu se mai observa pe faþa Lui, când pãºi înainte, ca sã întâmpine pe
trãdãtorul Sãu.
El sta în faþa vrãjmaºilor Sãi ºi întrebã: “Pe cine cãutaþi?” Ei
rãspunserã: “Pe Isus din Nazaret”. Isus le rãspunse: “Eu sunt”. Când
rosti aceste cuvinte, ceata se dãdu înapoi, iar preoþii, mai marii, soldaþii
ºi chiar Iuda, cãzurã la pãmânt fãrã putere. Aceasta dãdu lui Hristos
destulã ocazie ca sã scape de ei, dacã ar fi voit. Dar El sta în toatã
strãlucirea Sa în mijlocul cetei brutale ºi fãrã inimã. Când El le rãspunse:
“Eu sunt”, îngerul lui Dumnezeu trecu între El ºi omorâtorii Sãi, care
vedeau o luminã dumnezeiascã strãlucind pe faþa Mântuitorului ºi
umbrindu-L într-un chip ca de porumbel. Inimile lor împietrite, au fost
umplute de groazã. Neînstare a sta pe picioarele lor în prezenþa acestei
strãluciri dumnezeieºti, ei cãzurã la pãmânt ca morþi.
Îngerul se dãdu apoi la o parte; lumina dispãru, iar Isus sta liniºtit ºi
conºtient în faþa lor; razele strãlucitoare ale lunii cãdeau pe faþa Sa palidã
pe când El era încã mereu înconjurat de acei oameni neputincioºi ºi cãzuþi
la pãmânt, iar ucenicii Sãi erau atât de uimiþi, cã nu puteau scoate nici
mãcar un cuvânt. Dupã ce îngerul se îndepãrtã, soldaþii romani sãrirã pe
picioarele lor, ºi în unire cu preoþii ºi cu Iuda se îngrãmãdirã în jurul lui
Hristos, aproape ruºinaþi de slãbiciunea lor ºi plini de îngrijorare ca nu
cumva iarãºi sã le scape. Încã o datã întrebã Salvatorul: “Pe cine cãutaþi?”
ªi iarãºi rãspunserã: “Pe Isus din Nazaret”. Mântuitorul zise apoi: “Vam spus cã Eu sunt. Deci, dacã Mã cãutaþi pe Mine, lãsaþi pe aceºtia sã se
ducã”, le zise el arãtând spre ucenicii Sãi. În aceastã orã de înjosire,
Hristos nu se gândea la Sine Însuºi, ci la ucenicii Sãi iubiþi. El dorea sãi scuteascã mai departe de altã cercare a tãriei lor.
Iuda trãdãtorul, nu-ºi uitã rolul sãu, ci veni la Isus, Îi apucã mâna ca
la un amic de aproape, ºi-L salutã cu sãrutul trãdãrii. Isus îi zise:
“Prietene, ce ai venit sã faci, fã!” Glasul Sãu tremura de duioºie, când
El adresã trãdãtorului Iuda ºi celelalte cuvinte: “Iudo, cu o sãrutare
vinzi tu pe Fiul omului?” aceastã cuvântare atât de miºcãtoare ar fi
trebuit sã trezeascã conºtiinþa trãdãtorului, ºi sã înmoaie inima Sa
împietritã; dar onoarea, credincioºia ºi gingãºia omeneascã îl pãrãsiserã
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în totul. El sta neruºinat ºi provocator, ºi nu arãta nici o înclinaþie spre
cãinþã. El se lãsase în conducerea lui Satana, ºi nu poseda puterea de ai rezista. Isus nu refuzã sãrutul trãdãtorului. Cu adevãrat, în aceasta El
ne dã un exemplu de iertare, de iubire ºi de compãtimire fãrã pereche.
Deºi ceata omorâtoare a fost surprinsã ºi înspãimântatã de cele ce
vãzuserã ºi simþiserã, totuºi siguranþa ºi prezenþa de spirit le revenirã
iarãºi, când vãzurã cu câtã îndrãznealã Iuda se apropia de persoana
Aceluia, pe care ei Îl vãzuserã cu puþin înainte înconjurat de strãlucire.
Ei puserã acum mâinile pe Isus, ºi începurã sã lege acele mâini scumpe,
care întotdeauna fãcuserã numai bine.
Când ucenicii vãzurã pe acea ceatã de bãrbaþi puternici cãzuþi întinºi
ºi fãrã putere, gândeau cã Maestrul lor cu siguranþã nu va tolera ca ei sã
punã mâna pe El, cãci aceeaºi putere, care doborî la pãmânt acea ceatã
de soldaþi, îi putea ºi þine în acea stare de neputincioºie, pânã ce Isus ºi
ucenicii Sãi aveau sã se îndepãrteze neatinºi dintre ei. Ei au fost
decepþionaþi ºi revoltaþi, când au vãzut, cã au fost aduse funiile, spre a
lega mâinile Aceluia, pe care ei Îl iubeau. Plin de furie violentã, Petru
scoase sabia, ºi tãie urechea slugii arhiereului.
Când Isus vãzu ce a fãcut Petru, Îºi eliberã mâinile, deºi erau apucate
deja de soldaþii romani, ºi zicând: “Lãsaþi-i! Pânã aici!” atinse urechea
rãnitã ºi se fãcu sãnãtoasã într-o clipã. Apoi zise lui Petru: “Pune-þi
sabia la locul ei; cãci toþi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi cã
n-aº putea sã rog pe Tatãl Meu, care Mi-ar pune îndatã la îndemânã
mai mult de douãsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini
Scripturile, care zic cã aºa trebuie sã se întâmple?” Mat. 26:52-54. “Nu
voi bea paharul, pe care Mi l-a dat Tatãl sã-l beau?” Apoi Isus Se întoarse
cãtre mai marii preoþilor ºi mai marii sanctuarului, care se ataºaserã la
ceata omorâtorilor ºi le zise: “Aþi ieºit ca dupã un tâlhar, cu sãbii ºi cu
ciomege, ca sã Mã prindeþi. În toate zilele ºedeam în mijlocul vostru, ºi
învãþam norodul în Templu, ºi n-aþi pus mâna pe Mine. Dar toate aceste
lucruri s-au întâmplat ca sã se împlineascã cele scrise prin proroci.”
Când ucenicii vãzurã cã Isus nu Se eliberã din mâinile vrãjmaºilor
sãi, ci le permise sã punã mâna pe El ºi sã-L lege, se simþirã jigniþi cã
El Se expune atât pe Sine cât ºi pe ei la o astfel de umilinþã. Ei vãzuserã
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tocmai o dovadã a puterii Sale, când El fãcu ca acei ce veniserã sã-L
prindã sã cadã cu feþele la pãmânt, ºi când vindecã urechea slugii, pe
care o tãiase Petru, ºi ei ºtiau foarte bine cã El s-ar fi putut elibera de
acea ceatã omorâtoare, dacã ar fi voit. Ei Îl mustrau pentru cã n-a fãcut
aceasta, ºi supãraþi ºi înspãimântaþi de moarte, din cauza acestei purtãri
inexplicabile, îi pãrãsirã ºi fugirã. Hristos prevãzuse de mai înainte
aceastã fugã ºi chiar în locuinþa lor pe terasã le prezisese, cum aveau sã
se comporte ei în acest timp: “ Iatã cã vine ceasul, ºi a ºi venit, când
veþi fi risipiþi fiecare la ale lui; ºi pe Mine, Mã veþi lãsa singur, cãci
Tatãl este cu Mine.” Ioan 16:32.
Chiar Iuda a fost uimit, cã Isus se lãsã în mâinile acelora, care doreau
nimicirea Sa. El ºtia cã la alte ocazii mai înainte, când vrãjmaºii
Mântuitorului îºi fãureau planurile lor, ca sã-L prindã, Isus ieºea liniºtit
dintre ei ºi le zãdãrnicea intenþiile lor ucigaºe. Dar acum din contrã,
trãdãtorul privea cu uimire cã Maestrul sãu îngãdui sã fie legat ºi luat
prins. Falsul ucenic nãdãjduia, cã Isus a îngãduit aceasta pentru ca mai
târziu puterea Sa sã se descopere într-un mod minunat în liberarea Sa din
mâinile vrãjmaºilor. El ºtia cã nimic altceva nu l-ar fi putut libera din
mâinile acelei cete înarmate. Timp de trei ani de zile au cãutat iudeii, ca
sã-l prindã în ascuns, ºi acum, dupã ce îºi ajunserã scopul, nu i-ar mai fi
dat drumul cu nici un chip, cât timp aceasta sta în puterea lor.
Isus a fost luat ºi dus repede de mulþimea batjocoritoare. El nu Se
putea miºca decât încet, cãci mâinile Sale erau legate strâns ºi El era
supravegheat cu îngrijire. Mai întâi El a fost adus în casa lui Ana, socrul
arhiereului, în casa acelui bãrbat, al cãrui sfat era cãutat de poporul iudeu
ºi considerat ca voce a lui Dumnezeu. Ana dorea dupã o satisfacþie
grozavã, de a avea cel dintâi pe Isus din Nazaret ca prizonier în faþa sa.
Dupã ce Ana Îl vãzu, El a fost adus în grabã mai departe, cãci preoþii ºi
mai marii erau hotãrâþi, ca atâta timp cât aveau stãpânire asupra persoanei
Sale, sã nu amâne interogatoriul Sãu, ci sã-L osândeascã la moarte cât
mai curând. Aceasta, pentru cã se temeau, ca nu cumva poporul,
amintindu-ºi de faptele Lui de bunãtate ºi milostivire sã-L smulgã din
mâinile lor.
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eata înarmatã a trecut prizonierul ei prin strãzile înguste ºi
întunecoase, conduºi de facle ºi de lanterne, deoarece era
încã dimineaþa devreme ºi era foarte întuneric.
Mântuitorul nãpãdit cu defaime ºi batjocuri, a fost dus la palatul lui
Caiafa, la arhiereul anului acela. Aici El a fost învinuit într-un mod
aspru de prigonitorii Sãi, a fost judecat ºi luat în râs de cãtre preoþi ºi
hulit de întreaga adunare. Deºi Mântuitorul suportã aceastã înscenare
de interogatoriu, totuºi inima Sa a fost strãpunsã de o altã durere mai
mare decât aceea pe care vrãjmaºii Sãi erau în stare sã i-o producã.
Aceasta a fost durerea pe care ucenicul sãu cel iubit, I-o produse,
tãgãduindu-L prin blesteme ºi jurãmânt.
Dupã ce ei au pãrãsit pe Maestrul lor în grãdinã, doi dintre ucenici,
dobândirã iarãºi destulã prezenþã de spirit, de a urma la o oarecare
depãrtare cetei, care supraveghea pe Isus. Aceºti doi ucenici erau Petru
ºi Ioan. Preotul recunoscu pe Ioan ca pe un ucenic bine cunoscut al lui
Isus ºi-l lãsã sã intre în sala de judecatã, unde Mântuitorul era întrebat,
nãdãjduind cã la priveliºtea umilirii Conducãtorului sãu, va fi pãtruns
ºi el de acelaºi sentiment, care însufleþea pe vrãjmaºii sãi, ºi va renunþa
la gândul, cã poate fi Fiul lui Dumnezeu o persoanã, care era expusã la
astfel de defaime. Dupã ce Ioan câºtigã permisiunea ca sã intre înãuntru,
el mijloci în favoarea tovarãºului sãu Petru, ºi aceeaºi favoare a fost
acordatã ºi acestuia.
Cea mai rãcoroasã orã din noapte era aceea dinainte de revãrsatul
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zorilor; ºi de aceea era aprins un foc în curtea palatului, în jurul cãruia
se adunase curând un grup de persoane, iar Petru luã cu îndrãznealã
parte cu cei ce se încãlzeau lângã foc. El nu dorea sã fie cunoscut ca
ucenic al lui Isus, ºi gândea, cã ataºându-se nepãsãtor la mulþime, va fi
privit ca unul dintre acei care aduseserã pe Isus la judecatã.
Dar când lumina cãzu peste faþa lui Petru, femeia care servea ca
portãriþã, îºi aruncã o privire cercetãtoare asupra lui. Ea observase cã
el intrase împreunã cu Ioan ºi deduse de aici, cã el e unul dintre urmaºii
lui Hristos. De aceea ea îl întrebã într-un mod batjocoritor: “Nu cumva
ºi tu eºti unul din ucenicii omului acestuia?” Petru a fost uimit ºi confuz,
pentru cã ochii întregii grupãri se îndreptarã imediat asupra lui. El se
fãcea cã n-o înþelege: dar ea nu se lãsã respinsã ºi zise cãtre cei dimprejur
cã acest om a fost împreunã cu Isus. În cele din urmã Petru se vãzu silit
sã rãspundã ºi zise cu mânie: “Femeie, nu-L cunosc.” Aceasta a fost
prima tãgãduire, ºi imediat dupã aceasta a cântat cocoºul. O, Petre!
Aºa de curând te ruºinezi tu de Maestrul tãu! Aºa de repede tãgãduieºti
cu atâta laºitate pe Domnul tãu! Mântuitorul e dezonorat ºi tãgãduit
astfel în înjosirea Sa de unul dintre cei mai zeloºi ucenici ai Sãi.
La început Petru intenþiona sã-ºi ascundã adevãratul Sãu caracter;
ºi luând o poziþie indiferentã, trecu de partea vrãjmaºului ºi deveni
astfel o pradã bogatã a ispitirii lui Satan. El pãrea a nu avea nici un
interes la judecarea Maestrului sãu, deºi inima sa era în realitate plinã
de tristeþe, când auzea acuzaþiile tirane ºi vedea batjocurile ºi maltratãrile
pe care El le suferea. În afarã de aceasta era uimit ºi supãrat, cã Isus
trebuie sã Se umileascã atât pe Sine cât ºi pe urmaºii Sãi.
În aceastã controversã de simþãminte era greu pentru el, ca sã-ºi
menþinã nepãsarea sa prefãcutã. Înfãþiºarea sa era nefireascã, când
încerca sã ia parte la glumele nepotrivite ale prigonitorilor lui Isus,
pentru a-ºi ascunde adevãratele sale sentimente.
El juca un rol mincinos ºi în timp ce încerca sã vorbeascã cu nepãsare,
el nu se putu abþine de la observaþii de dezaprobare, când vãzu
maltratarea Maestrului sãu. De aceea atenþia celor dimprejur se îndreptã
a doua oarã asupra lui, ºi el a fost învinuit, a fi urmaº al lui Isus. De
data aceasta el tãgãdui învinuirea printr-un jurãmânt. Cocoºul cântã
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pentru a doua oarã; dar Petru nu auzi, cãci el era hotãrât în totul, ca sã
se prefacã pânã la sfârºit. Unul din servii arhiereului, o rudã de aproape
cu cel, cãruia Petru îi tãiase urechea, îl întrebã apoi: “Nu te-am vãzut
eu cu El în grãdinã?” Ioan 18:26. “Nu mai încape îndoialã cã eºti unul
dintre oamenii aceia; cãci eºti galilean, ºi graiul tãu seamãnã cu al lor.”
Marcu 14:70.
La aceste cuvinte Petru a fost umplut de furie, ºi spre a induce în
eroare pe întrebãtori ºi spre a-ºi menþine caracterul prefãcut, începu sã
tãgãduiascã pe Maestrul sãu cu blesteme ºi jurãmânt. ªi imediat dupã
aceasta a cântat cocoºul pentru a treia oarã. Petru îl auzi acum; ºi pe
când jurãmântul degradator era încã proaspãt pe buzele sale, ºi cântatul
strident al cocoºului rãsuna încã mereu la urechile sale, Mântuitorul îºi
întoarce privirea de la judecãtorii supãrãcioºi, ºi privi drept în faþã pe
sãrmanul sãu ucenic. În acest timp ochii lui Petru se îndreptarã în mod
involuntar cãtre Maestrul Sãu. El citea în acea privire blândã, numai
compãtimire ºi durere; dar nici o mânie nu se observa.
Petru a fost cuprins de mustrãri de conºtiinþã, memoria sa a fost
reîmprospãtatã; el îºi aminti de promisiunea pe care o fãcuse cu câteva
ore mai înainte cã el va merge pentru Domnul sãu la închisoare ºi la
moarte. El se gândea la durerea pe care o simþise, când Mântuitorul îi
zise, când ºedeau pe terasã, unde locuiau ucenicii, cã el Îl va tãgãdui de
trei ori în noaptea aceea pe Maestrul sãu. Petru tocmai declarase, cã nu
cunoaºte pe Isus; dar acum el recunoºtea cu amar cât de bine îl cunoºtea
Domnul pe el, ºi cât de exact citise El interiorul inimii sale, a cãrei
falsitate îi era necunoscutã chiar lui. El gemea în spiritul sãu, când îºi
dãdu seama, cã Maestrul sãu avea de suportat nu numai umilinþele amare
din partea vrãjmaºilor Sãi, ci El a avut de suferit ºi o altã înjosire printrunul dintre ucenicii Sãi, care Îl pãrãsise ºi care refuza a-L mãrturisi în
ceasul cercãrii.
Privirea lui Hristos însemna pentru Petru cel cãit mult mai mult
decât s-ar fi putut exprima prin cuvinte. El citea în ea durere, iubire ºi
iertare. Amintirile din zilele trecute nãvãleau asupra lui. El îºi aminti
de milostenia gingaºã a lui Isus, de bunãtatea, indulgenþa ºi rãbdarea
cu care el tratase pe urmaºii Sãi. El îºi aminti iarãºi de avertismentul
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lui Isus: “Simone, Simone, Satana v-a cerut sã vã cearnã ca grâul. Dar
Eu M-am rugat pentru tine, ca sã nu se piardã credinþa ta; ºi, dupã ce te
vei întoarce la Dumnezeu, sã întãreºti pe fraþii tãi.” Luca 22:31, 32. El
se gândea cu groazã la lipsa sa de recunoºtinþã, la falsitatea ºi la cãlcarea
votului sãu. El mai privi încã o datã la Maestrul sãu, ºi vãzu cum o
mânã defãimãtoare a fost ridicatã spre a-L lovi peste faþã. Nemaiputând
suporta mai departe aceastã scenã, el fugi din palat cu inima zdrobitã.
El alergã în singurãtate ºi întuneric, fãrã sã ºtie sau sã se întrebe
unde merge. În cele din urmã ajunse în grãdina Ghetsimani, unde
dormise cu puþin timp înainte, pe când Mântuitorul Se lupta cu puterile
întunericului. Faþa suferindã a Mântuitorului sãu, acoperitã cu sudoare
de sânge ºi mistuitã de durere sufleteascã, se ridicã înaintea ochilor
sãi. El îºi aminti cu reproºuri amare, cã Isus plânsese ºi suferise singur
în rugãciune, pe când acei care ar fi trebuit sã-L sprijine în acel ceas de
încercare, dormeau. În memoria sa reveni iarãºi avertismentul solemn:
“Vegheaþi ºi vã rugaþi ca sã nu cãdeþi în ispitã!” Scenele care se
desfãºuraserã înaintea ochilor lui cu câteva ore mai înainte, se prezentau
acum spiritului sãu în mod viu. El a fost iarãºi martor al lacrimilor ºi
suspinurilor lui Isus. Cel mai mare chin al inimii sale sângerânde era a
ºti cã el a contribuit cu cea mai grea sarcinã la umilirea ºi durerea
Mântuitorului. În acelaºi loc, unde Domnul sãu fusese cãzut sub povara
durerilor Sale nespuse, cãzu ºi el la pãmânt.
Primul pas greºit al lui Petru a fost acela, cã el dormise, când Hristos
îl rugase sã vegheze ºi sã se roage. În clipa hotãrâtoare, când Fiul lui
Dumnezeu avea nevoie de compãtimirea ºi rugãciunea sa gingaºã, el
nu a fost în stare sã-i ofere aceasta. Ucenicii pierdurã mult prin somnul
lor; Isus intenþiona sã-i întãreascã pentru încercãrile grele ale credinþei
lor, la care ei aveau sã fie expuºi. Dacã ei ar fi petrecut acel timp de
tristeþe din grãdinã în veghere împreunã cu scumpul lor Mântuitor ºi în
rugãciune cãtre Dumnezeu, atunci Petru nu ar fi fost lãsat numai în
propria sa putere slabã; el nu ar fi tãgãduit pe Domnul sãu.
Când ucenicul Ioan intrã în sala de judecatã, el nu cãuta nicidecum
sã ascundã faptul, cã este urmaº al lui Hristos. El nu se amestecã în
acea societate barbarã, care insulta ºi batjocorea pe Maestrul Sãu. El
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nu a fost supãrat de nimeni, cãci El nu se fãcuse vinovat de nici-o
prefãcãtorie ºi de aceea nici nu trezi vreo neîncredere. El cãutã un colþ
liniºtit, unde era scutit de ochii gloatei, dar totuºi aproape de Isus, pe
cât era posibil. Din acest loc, el putu privi ºi auzi tot ceea ce avea loc la
judecata Domnului sãu.
Dacã Petru ar fi fost chemat sã lupte pentru Maestrul sãu, atunci el
s-ar fi dovedit ca un ostaº îndrãzneþ ºi curajos; dar el deveni laº, când
degetul dispreþului se ridicã contra sa. Foarte mulþi care n-ar ezita sã
intre în luptã pentru Domnul lor, se lasã amãgiþi a-ºi tãgãdui credinþa în
faþa batjocurilor vrãjmaºilor lor. Ei se expun astfel la ispite, intrând în
societatea acelora, pe care ar trebui sã-i evite. În felul acesta ei invitã
pe vrãjmaº, ca sã-i ispiteascã ºi sã-i amãgeascã, ca sã facã sau sã zicã
ceva, de care ei niciodatã nu s-ar face vinovaþi în alte împrejurãri.
Ucenicul lui Hristos, care în zilele noastre îºi ascunde credinþa de
teama suferinþelor sau mustrãrilor, tãgãduieºte pe Domnul sãu întradevãr tot aºa de mult ca ºi Petru în sala de judecatã. Existã totuºi unii
care se laudã cu libertatea cugetãrilor ºi a acþiunilor lor ºi iau în râs
ºovãirea celor conºtiincioºi, care se tem sã facã nedreptate. ªi totuºi
când acele persoane drepte se lasã amãgite, sã renunþe la credinþa lor,
sunt apoi dispreþuite tocmai de aceia care au fost uneltele lui Satana,
spre a-i duce la pieire.
Atât Petru, cât ºi Ioan au fost în orice caz martori la cea mai mare
parte din interogatoriul ºi cercetarea lui Isus, fãcutã spre batjocurã. Era
necesar sã se dea aparenþa unei cercetãri legale; totuºi se pãstrã o mare
discreþie, de teamã, ca nu cumva poporul sã afle despre cele ce se
petreceau, ºi sã intervinã cu vreo mãrturie sau alta în apãrarea lui Isus,
atrãgând atenþia la faptele puternice pe care El le fãcuse. Aceasta ar fi
atras în mod inevitabil indignarea întregului popor asupra marelui sfat
iudaic; procedura sa ar fi fost osânditã ºi zãdãrnicitã, iar ca urmare,
Isus ar fi fost pus iarãºi în libertate ºi ar fi primit iar onoruri din mâinile
poporului.
La întrunirea membrilor sinedriului iudaic sau a marelui sfat, Ana
ºi Caiafa, preoþii, puneau diferite întrebãri lui Isus cu intenþia, de a-L
provoca sã facã declaraþii, care ar fi putut fi folosite în defavoarea Lui.
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Ei aduserã douã învinuiri contra Lui, dintre care una, sau amândouã la
un loc trebuiau dupã pãrerea lor, sã aibã ca urmare osândirea Sa. Una
era, cã El ar fi fost un tulburãtor, conducãtorul unei rãscoale. În cazul
cã aceastã învinuire avea sã se adevereascã atunci El avea sã fie osândit
de autoritãþile romane. A doua învinuire Îl acuza cã a hulit pe Dumnezeu.
În cazul cã aceasta avea sã se dovedeascã ca adevãratã, osândirea Sa
din partea iudeilor avea sã fie sigurã. Marele preot întrebã pe Isus cu
privire la învãþãtura Sa ºi la ucenicii care credeau într-Însul. Isus
rãspunse scurt: “Eu am vorbit lumii pe faþã; totdeauna am învãþat pe
norod în sinagogã ºi în Templu, unde se adunã toþi iudeii, ºi n-am spus
nimic în ascuns. Pentru ce Mã întrebi pe Mine? Întreabã pe cei ce M-au
auzit despre ce le-am vorbit; iatã, aceia ºtiu ce am spus.” Ioan 18:2021.
Pentru Isus nu era ceva ascuns cã întrebãtorul intenþiona sã-L
provoace la vreo declaraþie, care sã trezeascã îngrijorare la autoritãþile
romane, cã El ar urmãri sã organizeze în secret o societate cu intenþia,
de a întemeia în cele din urmã o nouã împãrãþie. De aceea El zise lui
Ana în cuvinte lãmurite, cã nu are nimic de ascuns cu privire la intenþiile
sau învãþãturile Sale. ªi întorcându-Se cãtre cel ce-l întreba, zise cu
accentuare surprinzãtoare: “Pentru ce Mã întrebi pe Mine?” Nu plãtiserã
preoþii ºi mai marii spioni, ca sã supravegheze miºcãrile Sale ºi sã
raporteze orice cuvânt al Sãu? Nu au fost aceºtia de faþã la orice adunare
a poporului, ºi cu aceastã ocazie nu le aduseserã preoþii la cunoºtinþã
toate cuvintele ºi faptele Sale? “Întreabã pe cei ce M-au auzit despre ce
le-am vorbit; iatã, aceia ºtiu ce am spus”, rãspunse Isus; iar cuvintele
Sale conþineau un reproº contra lui Ana, care Îl urmãrise deja de luni
de zile, cãutând neîncetat, ca sã-L prindã ºi sã-L aducã în faþa unui
tribunal secret, în care poporul sã nu poatã avea nici un cuvânt, ºi sã
dobândeascã astfel prin viclenie, ceea ce nu le-ar fi fost posibil sã
dobândeascã pe o cale cinstitã ºi dreaptã.
Cuvintele lui Isus erau atât de scurte ºi precise, încât arhiereul
recunoscu cã lãuntrul inimii sale, sta deschis în faþa acestui Prizonier.
Deºi Ana a fost umplut de urã, contra lui Isus la auzirea acestor cuvinte,
totuºi el se prefãcu deocamdatã, pânã ce avea sã i se ofere o ocazie mai
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favorabilã, pentru a da loc rãutãþii ºi geloziei sale. Dar unul dintre servii
arhiereului, care deduse cã stãpânul sãu nu ar fi fost tratat cu respectul
cuvenit, lovi pe Isus peste faþã zicând: “Aºa rãspunzi marelui preot?”
la aceastã întrebare insultãtoare ºi la aceastã loviturã, Isus rãspunse cu
blândeþe: “Dacã am vorbit rãu, aratã ce am spus rãu; dar dacã am vorbit
bine, de ce Mã baþi?”
Maiestatea cerului ar fi putut chema legiuni de îngeri credincioºi în
ajutorul Sãu, spre a-L apãra de rãutatea vrãjmaºilor Sãi; dar era misiunea
Sa, de a suporta cu rãbdare batjocurile ºi loviturile în corpul omenesc,
pentru a lãsa astfel fiilor oamenilor un exemplu de indulgenþã
rãbdãtoare. Acei, în a cãror putere cãzuse Isus, nu aveau nici un respect pentru rãbdarea cereascã. Faptul cã el era un prizonier inofensiv
în mâinile lor, le dãdea prilejul de a-L nãpãdi cu cele mai ordinare
insulte, de care inimile lor stricate erau capabile.
Dupã ce marele sfat a fost întrunit în numãr complet, Caiafa îºi
ocupã locul sãu ca preºedinte de judecatã. Acesta privea încã de mult
pe Isus ca adversar al sãu. Simplitatea Salvatorului în legãturã cu
elocvenþa Sa atrãsese gloate multe la El, ca sã asculte la învãþãturile
Sale, care conþineau mai multã înþelepciune, decât auziserã ei vreodatã
de pe buzele preoþilor sau ale cãrturarilor. Pasiunea poporului, de a
asculta pe Isus ºi disponibilitatea lui de a primi învãþãturile Sale, trezirã
cea mai mare gelozie a arhiereului.
Isus, sta liniºtit ºi cu sânge rece în faþa arhiereului, pe când ochii
mulþimii erau îndreptaþi asupra Lui ºi cea mai mare agitaþie domnea de
jur împrejur. Pentru o clipã Caiafa privind asupra prizonierului, a fost
cuprins de admiraþie faþã de înfãþiºarea Sa plinã de demnitate. El nu
putea înãbuºi în sine convingerea, cã acest om e înrudit cu Dumnezeu.
În clipa urmãtoare îºi izgoni însã acest cuget, dispreþuindu-ºi singur
inspiraþia lãuntricã a sufletului sãu. Cu o voce batjocoritoare ºi îngâmfatã
el ceru lui Isus sã facã imediat înaintea lui una din acele mari minuni,
care Îl fãcuserã sã dobândeascã un aºa renume mare în popor. Cuvintele
sale bãturã la urechile Mântuitorului, dar El se fãcu ca ºi cum n-ar fi
auzit.
Poporul compara involuntar purtarea agitatã ºi rãutãcioasã a lui Ana
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ºi Caiafa cu înfãþiºarea plinã de liniºte ºi demnitate a lui Isus. O influenþã
sfântã pãrea a porni de la Isus ºi a înrâuri asupra celor din jurul Sãu.
Chiar ºi în sufletele împietrite ale celor de faþã se ridica întrebarea: ‘Sã
fie oare acest om de o înfãþiºare divinã un criminal ordinar?” Caiafa,
care observã marea influenþã a lui Isus, se grãbi cu judecata sa. El îºi
luã locul pe scaunul de judecatã, în timp ce Isus sta înaintea acestuia.
De fiecare parte ºedeau judecãtorii ºi acei care aveau vreun interes
deosebit la acest interogatoriu. Ostaºii romani se aºezarã în semicerc
în jurul scaunului de judecatã.
Marele preot se ridicã în veºmintele sale pompoase, cu tiara sa
strãlucitoare ºi cu pieptarul preþios, de pe care în timpurile de mai
înainte, lumina mãririi lui Dumnezeu strãlucise adesea. Într-un contrast desãvârºit faþã de acest lux extraordinar sta îmbrãcãmintea cea
asprã ºi simplã a lui Isus. ªi totuºi, Acela care era înfãºurat în acea
îmbrãcãminte simplã ºi neatrãgãtoare, domnise în împãrãþia cerurilor
încoronat, ºi îmbrãcat cu veºmintele mãririi, înconjurat de îngerii cei
sfinþi. Dar aici el sta la picioarele unui tron pãmântesc, spre a fi osândit
la moarte.
Preoþii ºi mai marii hotãrâserã în consfãtuirea lor, cã Isus trebuie
osândit, fie cã pot sã aducã sau nu dovezi despre vinovãþia Sa. Era
necesar ca ei sã ridice astfel de învinuiri contra Lui, care sã fie privite
ºi de autoritãþile romane ca crime, altfel ei nu ar fi fost în stare ca sã-I
facã ceva pe cale legalã. Pârâtorii Sãi, puteau gãsi pe mulþi, care sã
mãrturiseascã, cã El a acuzat pe preoþi ºi pe cãrturari, numindu-i fãþarnici
ºi omorâtori. Dar aceasta nu ar fi avut la romani nici o greutate, cãci
chiar lor înºiºi le era nesuferitã aroganþa fariseilor. O astfel de mãrturie
ar fi fost de asemeni fãrã efect ºi la saduchei, cãci aceºtia în certurile
lor cu fariseii întrebuinþaserã un limbaj asemãnãtor contra lor.
Învinuitorii Sãi cãutau sã evite orice chestiune care s-ar fi referit la
divergenþa între farisei ºi saduchei, cãci dacã între aceste douã partite
s-ar isca vreo luptã, atunci dupã toate probabilitãþile Hristos ar fi scãpat
din mâinile lor.
Ei puteau aduce destule dovezi cã Hristos a nesocotit tradiþiile lor ºi
cã a vorbit fãrã respect despre multe din prescripþiile lor, dar o astfel de
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dovadã era fãrã valoare, deoarece nu avea greutate nici la romani ºi
nici la saduchei. Ei nu cutezau sã-L învinuiascã de profanare a Sabatului,
temându-se de vreo cercetare, care ar fi dovedit, care era caracterul
faptelor Sale în acea zi. În acest scop minunile sãvârºite pentru
vindecarea bolnavilor ar fi trebuit sã fie date pe faþã, ºi astfel tocmai
scopul pe care ei voiau sã-l ajungã, ar fi fost zãdãrnicit.
Hristos zisese cu privire la templul corpului Sãu, cã El îl poate
dãrâma ºi în trei zile îl va rezidi iarãºi. Aceste cuvinte au fost interpretate
de ascultãtori, ca ºi când s-ar fi referit la templul iudaic. Dintre toate
câte vorbise Hristos, acestea erau singurele cuvinte, pe care preoþii le
puteau interpreta contra Lui. Romanii rezidiserã din nou templul, ºi-l
înfrumuseþaserã. Aceºtia se mândreau cu el ca ºi cu o operã de ºtiinþã
ºi de artã, ºi preoþii sperau sã provoace indignarea lor, dacã s-ar dovedi
cã Isus, un om de rând, ar fi declarat, a fi în stare a-l rezidi în trei zile,
dupã ce-l va dãrâma. În felul acesta romanii ºi iudeii, fariseii ºi saducheii,
puteau face o cauzã comunã cu toþii, cãci toþi aveau multã veneraþie
pentru templu.
În afarã de aceasta, ei plãtiserã martori mincinoºi, ca sã facã
declaraþii, cã Isus ar fi vinovat de agitaþie la rãscoalã, spre a întemeia o
împãrãþie deosebitã. În felul acesta ei nãdãjduiau sã trezeascã la romani
încã o bãnuialã pentru a-ºi ajunge scopul dorit. Dar când aceºti martori
au fost ascultaþi, declaraþiile lor au fost atât de nelãmurite ºi de
contradictorii, încât erau total fãrã valoare. Fiind puºi faþã în faþã ei au
fost daþi pe faþã înaintea poporului, cã învinuirile lor contra lui Isus nu
puteau fi dovedite. Viaþa Salvatorului a fost atât de neprihãnitã ºi
învãþãtura Sa atât de curatã, încât invidia ºi rãutatea nu a putut gãsi
decât puþin în El care ar fi putut sã fie înfãþiºat într-o luminã falsã.
În cele din urmã au fost gãsiþi doi martori, ale cãror declaraþii nu se
contraziceau aºa de mult, ca ale celorlalþi. Unul dintre aceºtia, un om
de nimica, care îºi vânduse cinstea pentru bani, vorbi despre Isus
într-un mod josnic: “Acesta a zis: ‘Eu pot sã stric Templul lui Dumnezeu
ºi sã-l zidesc iarãºi în trei zile.” Mat. 26:20. În limbajul figurat al
profeþiei, Isus prezisese în felul acesta propria Sa moarte ºi înviere, ºi
lupta ºi biruinþa Sa; dar vrãjmaºii Sãi au interpretat în rãu cuvintele
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Sale, spre a le putea folosi pentru scopurile lor. Cuvintele lui Isus
conþineau adevãrul ºi învinuirile aduse contra Lui erau false ºi pline
de viclenie. Dacã cuvintele lui Isus ar fi fost repetate exact aºa cum ele
au fost rostite, atunci nimic smintitor n-ar fi fost gãsit în ele. Dacã El ar
fi fost un om obiºnuit dupã cum presupuneau ei, atunci declaraþia Sa ar
fi dovedit numai o îngâmfare lãudãroasã, dar niciodatã nu ar fi putut sã
fie interpretatã ca o hulire la adresa lui Dumnezeu.
Caiafa cãuta sã provoace pe Isus, ca sã rãspundã la acuzaþiile ce se
aduceau contra Lui, dar Mântuitorul, care ºtia foarte bine, cã osândirea
Sa era deja un lucru hotãrât, nu-i rãspunse nimic. Declaraþiile ultimilor
doi martori nu dovedirã nimic din ceea ce ar fi putut sã-L scoatã în
evidenþã ca vinovat de moarte, ºi Isus Însuºi rãmase liniºtit ºi în tãcere.
Preoþii ºi mai marii începurã a se teme, cã în cele din urmã ei tot nu-ºi
vor împlini scopurile lor. Ei furã înºelaþi ºi aduºi în confuzie, pentru cã
nu câºtigaserã nimic prin martorii mincinoºi, pe care ei sã poatã sprijini
osândirea prizonierului lor. Unica lor speranþã consta în aceea, de a
provoca pe Isus, sã facã declaraþii care sã-L osândeascã în faþa poporului.
Tãcerea lui Isus cu aceastã ocazie, a fost descrisã deja de Isaia întro viziune profeticã: “Când a fost chinuit ºi asuprit, n-a deschis gura
deloc, ca un miel pe care-l duci la mãcelãrie, ºi ca o oaie mutã înaintea
celor ce o tund: n-a deschis gura.” Is. 53:10.
Arhiereul îºi ridicã dreapta sa cãtre cer într-un mod foarte impozant
ºi zise lui Isus cu o voce solemnã: “Te jur, pe Dumnezeu cel viu, sã ne
spui dacã eºti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” Fiind deci întrebat de cea
mai înaltã autoritate recunoscutã de naþiune ºi în numele Celui Prea
Înalt, Isus rãspunse, spre a arãta cinstea cuvenitã faþã de lege: “Tu ai
zis”. Orice urechea asculta ºi orice ochi era aþintit la faþa Sa, când El
dãdu acest rãspuns cu o voce liniºtitã ºi plinã de demnitate. O luminã
cereascã pãrea a strãluci pe faþa Sa palidã, când adãugã: “Ba mai mult,
vã spun cã de acum încolo veþi vedea pe Fiul omului ºezând la dreapta
puterii lui Dumnezeu ºi venind pe norii cerului.”
Pentru o clipã natura divinã strãluci prin vãlul omenesc, iar arhiereul
se cutremurã de privirea pãtrunzãtoare a lui Isus. Ochiul lui Hristos
pãrea a citi cugetele sale cele mai ascunse, ºi a pãtrunde în adâncul
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inimii sale; niciodatã în viaþa sa mai târziu n-a uitat el acea privire
pãtrunzãtoare a Fiului cel prigonit al lui Dumnezeu. Aceastã mãrturisire
de bunã voie a lui Isus, în care El ridicã pretenþia asupra demnitãþii
Sale ca Fiu al lui Dumnezeu, a fost fãcutã într-un mod cât de autoritar
posibil ºi a fost întãritã prin cel mai solemn jurãmânt. Prin aceasta, El
expuse în faþa spiritului celor prezenþi tocmai contrarul scenei ce se
petrecea acolo, când El, Domnul vieþii ºi al mãririi, avea sã ºadã la
dreapta lui Dumnezeu, ca cel mai înalt judecãtor al cerului ºi al
pãmântului, la a Cãrui sentinþã nu existã nici un recurs. El le puse în
faþã acea zi, în care în loc sã mai fie înconjurat de acea ceatã rãsculãtoare,
cu preoþii ºi judecãtorii þãrii în frunte, El avea sã vinã pe norii cerului,
cu putere ºi mãrire mare, însoþit de legiuni de îngeri sfinþi, pentru a da
sentinþa asupra vrãjmaºilor Sãi.
Isus cunoºtea rezultatul acestei mãrturisiri; El ºtia cã aceasta avea
sã aibã ca urmare osândirea Sa. Scopul preoþilor cãutãtori de motive a
fost ajuns. Isus Se declarase pe Sine ca Hristos. Voind a trezi în cei de
faþã ideea, cã ar cãuta sã apere Maiestatea insultatã a cerului, arhiereul
îºi sfâºie veºmintele sale; ridicã mâinile sale cãtre cer, ca pãtruns de o
revoltã sfântã, ºi zise cu o voce care þintea sã aþâþe mulþimea agitatã la
fapte de violenþã: “Ce nevoie mai avem de martori? Iatã cã acum aþi
auzit hula Lui. Ce credeþi?” rãspunsul judecãtorilor sunã: “Este vinovat,
sã fie pedepsit cu moartea.”
Preoþii ºi judecãtorii plini de bucurie pentru avantajul câºtigat prin
cuvintele lui Isus, cãutau sã-ºi ascundã bucurie lor rãutãcioasã, ºi se
înghesuirã în jurul Sãu, ºi prefãcându-se cã n-ar fi auzit bine, Îl întrebarã
în acelaºi timp: “Dacã eºti Tu Hristosul, spune-ne!” Isus privi cu liniºte
sufleteascã asupra ispititorilor Sãi, prefãcuþi ºi le rãspunse: “Dacã vã
voi spune nu veþi crede; ºi dacã vã voi întreba, nu-Mi veþi rãspunde.”
Isus ar fi putut sã treacã în revistã cu ei, profeþiile spre a da învinuitorilor
Sãi lãmuriri, cã chiar lucrurile, care aveau loc acum fuseserã prezise de
mai înainte cu privire la Mesia. În felul acesta El ar fi avut posibilitatea
sã-i aducã la tãcere; dar ei nici atunci n-ar fi crezut. El le-ar fi putut
atrage atenþia la minunile Sale puternice; dar inima lor se închisese
faþã de lumina cereascã ºi nici o putere nu era în stare, ca sã o schimbe.
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În adunare erau însã unii, care luau seama la cuvintele lui ºi observau
înfãþiºarea Sa dumnezeiascã, când sta liniºtit ºi demn în faþa
judecãtorilor înfuriaþi. Sãmânþa Evangheliei gãsi în acea zi un teren în
multe inimi, în care ea avea sã rãsarã mai târziu ºi sã aducã o recoltã
bogatã. Respectul ºi sfiala sfântã cu care cuvintele Sale umpleau inimile
multora din ascultãtorii Sãi, trebuiau sã se dezvolte într-o credinþã
desãvârºitã în Isus, Salvator al lumii. Câþiva dintre martorii acelei scene
au ajuns mai târziu înºiºi în aceeaºi situaþie, ca ºi acea a lui Hristos în
sala de judecatã, pentru a apãra credinþa lor cu viaþa lor.
Când osânda a fost rostitã asupra lui Isus de cãtre judecãtori, poporul
a fost cuprins de o furie satanicã. Gãlãgia de glasuri semãna cu a fiarelor
sãlbatice. Ei nãvãlirã asupra lui Isus cu strigãtul: “Este vinovat, sã fie
pedepsit cu moartea!” fãrã prezenþa soldaþilor romani, Isus n-ar fi rãmas
aºa de mult în viaþã; aceºti înfuriaþi n-ar fi aºteptat pânã la crucea de pe
Golgota. El ar fi fost sfâºiat în bucãþi în faþa judecãtorilor, dacã puterea
romanã n-ar fi pãºit la mijloc ºi n-ar fi împiedicat cu forþa armelor
pornirea violentã a gloatei.
Deºi Isus era legat, totuºi erau puse santinele în apropierea Sa. ªi El
era þinut de doi soldaþi, aºa ca sã nu poatã scãpa din mâinile prigonitorilor
Sãi. Judecãtorii ºi mai marii uitaserã acum în totul de demnitatea
chemãrii lor, ºi nãpãdeau pe Fiul lui Dumnezeu cu cele mai ordinare
cuvinte de insultã, luându-L în râs cu privire la originea Sa ºi declarând
cã aroganþa Sa de a Se proclama ca Mesia, deºi se trage dintr-un neam
de jos, ar merita cea mai ruºinoasã pedeapsã cu moarte. Bãrbaþii cei
mai depravaþi luau parte la aceastã batjocorire ruºinoasã a Salvatorului.
Un veºmânt vechi a fost aruncat asupra capului Sãu, ºi prigonitorii
batjocoritori Îl loveau peste faþã strigând: “Hristoase, proroceºte-ne
cine Te-a lovit?”
Dupã ce veºmântul a fost îndepãrtat, un om mizerabil Îl scuipã în
faþã. Dar Mântuitorul nu-l rãsplãti nici prin cuvinte, nici prin privire,
pentru insulta ce I se aduse din partea acelui suflet orbit, care nu se da
înapoi de la nimic, pentru cã vedea cã preoþii ºi mai marii se învoiau la
asemenea fapte.
Isus ºtia cã oºtirile cereºti sunt martore la umilinþa Sa, ºi cã cel mai
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mic înger, dacã ar fi fost chemat, în ajutorul Sãu, ar fi risipit într-o clipã
acea mulþime insultãtoare, ºi L-ar fi putut libera din puterea lor. Domnul
Însuºi ar fi putut printr-o privire sau printr-un cuvânt al dumnezeirii
Sale, sã trânteascã la pãmânt masele agitate, sau sã-i umple de spaimã
ºi sã-i facã sã fugã din faþa Sa, cum a fãcut cu profanatorii templului.
Dar aparþinea planului de Mântuire, ca El sã sufere dispreþul ºi batjocura
oamenilor nelegiuiþi, ºi El Se învoise la toate acestea, când deveni
Salvator al lumii. Îngerii lui Dumnezeu notau cu fidelitate orice privire
îndreptatã contra iubitului lor Suveran, cum ºi orice cuvânt ºi faptã, ºi
aceºti oameni josnici, care batjocoreau ºi scuipau faþa cea liniºtitã ºi
slãbitã a Mântuitorului, vor trebui s-o priveascã într-o zi plinã de mãrire,
când va lumina mai strãlucitor decât soarele. În acel timp grozav, ei vor
zice cãtre stânci ºi cãtre munþi: “Cãdeþi peste noi ºi ascundeþi-ne de la
faþa Aceluia, care stã pe tron ºi de mânia Mieluºelului”.
Isus a fost îmbrâncit încolo ºi încoace, ºi atât de insultat ºi de
maltratat, încât reprezentanþii autoritãþii romane se ruºinarã ºi se
revoltarã vãzând, cã un om contra cãruia nu se dovedise încã nimic,
este expus maltratãrii brutale, acelei mai ordinare clase de oameni. De
aceia ei învinuiau autoritãþile iudaice, cã îºi arogã o putere care nu le
aparþine, dând sentinþa de moarte a unui om. Ei declararã cã în felul
acesta se violeazã drepturile romane, ºi cã ar fi chiar împotriva legii
iudaice, de a osândi pe un om la moarte pe propria sa mãrturisire. Prin
intervenþia autoritãþii romane, agitaþia generalã se liniºti.
Deodatã se auzi prin salã un glas rãguºit, care umplu inimile celor
de faþã de spaimã: “Am pãcãtuit cãci am vândut sânge nevinovat. Dãi drumul Caiafa!” El nu a fãcut nimic vrednic de moarte! Statura cea
înaltã a lui Iuda îºi fãcuse drum prin mulþimea înfricoºatã. Faþa sa era
palidã ºi scofâlcitã, ºi mari picãturi de sudoare curgeau de pe fruntea
lui. El pãtrunse pânã la scaunul de judecatã, aruncând la picioarele
arhiereului arginþii, pe care el îi primise ca preþ pentru trãdarea Domnului
sãu. El se apucã imediat de veºmântul lui Caiafa ºi-l rugã stãruitor sã
dea drumul lui Isus, declarând cã nu e vinovat de nici o crimã. Caiafa îl
respinse de la sine cu indignare, dar în confuzia sa nu ºtia ce sã mai
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zicã. Trãdarea ºi laºitatea preoþilor au fost date acum pe faþã înaintea
poporului. Acum vãzurã toþi cã Iuda fusese plãtit, ca sã dea pe Isus în
mâinile acelora, care cãutau viaþa Sa.
Iuda continuã mai departe sã roage pe Caiafa, ca sã nu facã nimic
lui Isus, ºi se blestemã pe sine, cã a trãdat sânge nevinovat. Arhiereul
îºi câºtigã iarãºi stãpânirea de sine ºi rãspunse pe un ton batjocoritor ºi
rece: “Ce ne pasã nouã?” “Treaba ta”. El dãdu apoi poporului a înþelege
cã Iuda ar fi un biet maniac, unul dintre urmaºii nebuni ai lui Isus, ºi îi
îndemnã sã nu se lase influenþaþi de nimic ca sã dea drumul prizonierului,
care ar fi un înºelãtor ordinar. Când Iuda recunoscu cã cererea Sa
stãruitoare era zadarnicã, cãzu la picioarele lui Isus ºi-L recunoscu ca
Fiu al lui Dumnezeu, Îl rugã pentru iertare, pentru pãcatul sãu ºi Îl
implorã sã facã uz de puterea Sa dumnezeiascã ºi sã scape din mâinile
vrãjmaºilor Sãi. Mântuitorul nu a fãcut trãdãtorului nici un reproº, nici
prin privire, nici prin cuvinte. El ºtia foarte bine, cã el suferea de cele
mai amare mustrãri de conºtiinþã din cauza crimei sale. Plin de
compãtimire, El privi asupra lui Iuda ºi declarã, cã pentru acest ceas a
venit în lume.
ªoptiri de uimire se auzirã prin adunare pentru indulgenþa cereascã,
datã pe faþã de Isus. Cei de faþã nu puteau înãbuºi iarãºi convingerea cã
acest Om era mai mult decât un muritor. Dar se puse imediat întrebarea:
Dacã El este într-adevãr Fiul lui Dumnezeu, de ce nu Se elibereazã din
legãturile Sale, spre a Se ridica triumfãtor peste pârâtorii Sãi?
Lãcomia stricase natura cea nobilã a lui Iuda ºi-l fãcuse astfel o
unealtã potrivitã a sa, spre a-l întrebuinþa la trãdarea lui Hristos. Când
Iuda se simþise insultat de mustrarea lui Isus, cu ocazia ungerii Domnului
de cãtre Maria, el se dãdu pe sine în voia ispititorului ºi se lãsã stãpânit
de Satana. Dar când se hotãrî, sã vândã pe Învãþãtorul sãu preoþilor ºi
mai marilor ucigaºi, El nu se gândise cã Isus avea sã Se lase sã fie luat
prins. El gândise cã preoþii aveau sã fie înºelaþi de banii pe care el îi
putea întrebuinþa pentru propriul sãu scop, ºi în acelaºi timp, ºi Isus ar
fi avut ocazie, sã-ªi descopere puterea Sa dumnezeiascã, scãpându-Se
din cãtuºele vrãjmaºilor Sãi.
De la timpul trãdãrii sale în grãdinã, Iuda nu pierduse deloc pe
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Mântuitorul din vedere. El aºteptase cu încredere, cã Isus va surprinde
pe vrãjmaºii Sãi ºi va apare în faþa lor în adevãratul Sãu caracter ca Fiu
al lui Dumnezeu, zãdãrnicind astfel toate planurile ºi puterea lor. Dar
când El vãzu, cum Isus suporta cu rãbdare insultele lor ºi îngãduia ca
El sã fie judecat ºi osândit la moarte, atunci conºtiinþa sa vinovatã îl
mustrã ºi el înþelese întreaga însemnãtate a crimei sale - el vânduse pe
Maestrul sãu divin la ruºine ºi moarte. Atunci îºi aminti cât de bun ºi
indulgent fusese Isus întotdeauna faþã de El ºi inima sa a fost umplutã
de cãinþã ºi de groazã. El dispreþui acum lãcomia sa, pe care Isus o
mustrase de atâtea ori, ºi care îl fãcuse sã vândã pe Mântuitorul pentru
câþiva arginþi.
Vãzând cã rugãmintea sa pe lângã arhiereu, ca sã cruþe viaþa lui
Isus, nu avu nici un succes, alergã afarã din salã plin de disperare ºi
strigând: “Prea târziu! Prea târziu!” El nu putu suferi ca sã trãiascã mai
departe, pentru a vedea pe Isus crucificat, ºi chinuit de cele mai grozave
remuºcãri de conºtiinþã, merse ºi se spânzurã.
Mai târziu banii pe care Iuda îi aruncase la picioarele preoþilor, au
fost întrebuinþaþi pentru cumpãrarea unui loc public de îngropãciune:
“Preoþii cei mai de seamã au strâns arginþii, ºi au zis: ‘Nu este îngãduit
sã-i punem în vistieria Templului, fiindcã este preþ de sânge. ªi dupã ce
s-au sfãtuit, au cumpãrat cu banii aceia ‘Þarina olarului’, ca loc pentru
îngroparea strãinilor. Iatã de ce þarina aceea a fost numitã pânã în ziua
de azi: ‘Þarina sângelui.’” Mat. 27:6-8.
Dacã este necesarã vreo mãrturie oarecare pentru a dovedi nevinovãþia
lui Isus, apoi aceasta a fost datã în aceastã mãrturisire a lui Iuda. Aceasta
nu numai cã era o dovadã despre nevinovãþia salvatorului, ci acest
eveniment era ºi o împlinire a profeþiei. Într-o viziune profeticã Zaharia
privise viitorul ºi vãzuse osândirea Fiului cel scump al lui Dumnezeu.
Fapta lui Iuda în sine este descrisã în felul urmãtor: “Eu le-am zis: ‘Dacã
gãsiþi cu cale, daþi-Mi plata; dacã nu, nu Mi-o daþi!’ ªi Mi-au cântãrit, ca
platã treizeci de arginþi. Dar Domnul Mi-a zis: ‘Aruncã olarului preþul
acesta scump, cu care M-au preþuit!’ ºi au luat cei treizeci de arginþi, ºi iau aruncat în casa Domnului, pentru olar.” Zaharia 11:12-13.
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ând Isus a fost întrebat: “Eºti Tu Fiul lui Dumnezeu?” El
ºtia foarte bine, cã o confirmare a întrebãrii avea sã aibã ca
rezultat moartea Sa; o negare totuºi îi era cu neputinþã.
Era deci timp de a vorbi ºi de a tãcea. El nu a vorbit pânã nu a fost
întrebat în mod clar ºi lãmurit. În instrucþiunile Sale cãtre ucenici, El
declarase mai înainte: “De aceea, pe oriºicine Mã va mãrturisi înaintea
oamenilor, îl voi mãrturisi ºi Eu înaintea Tatãlui Meu care este în ceruri.”
Când El a fost somat sã Se pronunþe lãmurit, El nu tãgãdui înrudirea Sa
cu Dumnezeu. În acea clipã solemnã sta reputaþia Sa în joc, ºi trebuia
sã fie apãratã. Cu aceastã ocazie, El lãsã oamenilor în urma Sa un model,
cum sã se comporte în situaþii similare. El voia sã le întipãreascã
învãþãtura, de a nu se abate de la credinþã, pentru a scãpa de suferinþe
sau chiar ºi de la moarte.
Dacã iudeii ar fi posedat puterea necesarã pentru aceasta, atunci ei
ar fi executat pe Isus fãrã întârziere dupã osânda grãbitã a judecãtorilor;
dar aceastã putere trecuse în mâinile romanilor, ºi se cerea neapãrat, de
a prezenta cazul în faþa autoritãþilor în drept ale acelei stãpâniri pentru
a o rezolva definitiv. Iudeii se strãduiau cu mult zel, a grãbi judecata ºi
execuþia lui Isus, cãci dacã aceasta nu se putea pune în aplicare imediat,
atunci chestiunea trebuia amânatã pentru o sãptãmânã din cauza
sãrbãtorii Paºtelui care le sta în faþã. În acest caz Isus avea sã rãmânã în
închisoare, ºi agitaþia colosalã a gloatelor, care însetau dupã sângele
Sãu, s-ar fi calmat, ºi o repercusiune fireascã ar fi fost urmarea. Cea
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mai bunã parte a poporului se putea ridica atunci în favoarea Sa, ºi
dupã toate probabilitãþile ar fi cerut liberarea Sa. De aceea preoþii ºi
mai marii îºi dãdurã seama, cã nu mai era nici un timp de pierdut.
Marele sfat în întregime urmat de mulþime, însoþea pe Isus cãtre
pretoriu lui Pilat, guvernatorul Roman, spre a dobândi o confirmare a
sentinþei ce se rostise. Preoþii ºi mai marii iudeilor nu puteau sã intre în
pretoriul lui Pilat, temându-se de o necurãþie ceremonialã, prin care ei
ar fi fost împiedicaþi sã ia parte la sãrbãtoarea Paºtelui. Spre a osândi
pe Mântuitorul cel fãrã prihanã, ei se vãzurã constrânºi, sã recunoascã
pe cineva ca judecãtor, al cãrui prag ei nu cutezau sã-l treacã de fricã sã
nu se spurce. Orbiþi de prejudecatã ºi cruzime, ei nu puteau sã-ºi dea
seama cã Paºtele lor era fãrã valoare, deoarece sufletele lor erau mânjite
prin lepãdarea lui Hristos. Marea salvare adusã de Hristos, fusese
preînchipuitã de salvarea fiilor lui Israel, iar Paºtele era o serbare de
amintire a acestei eliberãri. Mielul nevinovat înjunghiat în Egipt, cu al
cãrui sânge israeliþii stropirã uºiorii casei, pentru ca îngerul pierzãtor
sã evite casele lor, era o preînchipuire a Mieluºelului cel neprihãnit al
lui Dumnezeu, ale Cãrui merite pot abate judecata ºi osânda de la omul
cãzut. Mântuitorul fusese supus legii iudaice ºi respectase toate
prescripþiile date lor de Dumnezeu. El arãtase tocmai, cã mielul pascal
îºi gãsise într-Însul marele antitip, unind Cina cea de tainã cu sãrbãtoarea
Paºtelui. Ce reproº amar era deci ceremonia, pe care preoþii prigonitori
ai lui Isus intenþionau s-o respecte acum.
Pilat recunoscu în acel inculpat un om, care purta semnele maltratãrii
violente pe corpul sãu, dar a cãrui faþã era totuºi calmã ºi nobilã ºi
înfãþiºarea Lui era plinã de demnitate. Guvernatorul roman avusese
ocazia sã judece multe cazuri, dar niciodatã nu fusese adus înaintea lui
un om ca acesta. În trãsãturile feþei Sale, el nu descoperi nici o urmã de
crimã, ºi ceva din înfãþiºarea Prizonierului, trezi compãtimirea ºi
respectul sãu. El se întoarse cãtre preoþii, care stãteau tocmai afarã la
uºã ºi-i întrebã: “Ce pârã aduceþi împotriva omului acestuia?”
Ei nu erau pregãtiþi pentru aceastã întrebare ºi nu intenþionau sã
expunã amãnuntele pretinsei crime a lui Isus. Ei se aºteptaserã, ca Pilat
sã confirme fãrã ezitare sentinþa lor contra Mântuitorului. Ei rãspunserã
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însã, cã dupã legea lor ei ar fi judecat pe acest Prizonier ºi L-ar fi gãsit
vinovat de moarte. Cuvintele lor au fost: “Dacã n-ar fi fost un fãcãtor
de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale.” Dar Pilat nu a fost mulþumit
cu aceastã declaraþie a iudeilor, ºi le aminti, cã nu era în puterea lor ca
sã aplice legea. El le dãdu a înþelege, cã dacã numai judecata lor ar fi
fost de ajuns pentru osândirea Sa, atunci nu ar mai fi fost de trebuinþã
sã-L mai aducã înaintea lui. El le zise: “Luaþi-L voi ºi judecaþi-L dupã
legea voastrã.”
Preoþii trãdãtori recunoscurã, cã viclenia lor a fost priceputã; ei
vedeau, cã nu vor câºtiga nimic, dacã vor cãuta sã precizeze mai de
aproape motivele pentru osândirea lui Isus. Învinuirea cã ar fi rostit
defãimare contra lui Dumnezeu, Pilat o considerã ca o bigoþie religioasã
ºi o respinse imediat ca pe o invidie preoþeascã. Dar dacã ei ar fi putut
trezi în guvernatorul roman o bãnuialã rea, cum cã Isus ar fi un instigator de rãscoalã, atunci scopul lor ar fi fost ajuns într-adevãr. Tumulturi
ºi rãscoale se iveau neîncetat printre iudei contra stãpânirii romane,
cãci mulþi susþineau, cã ar fi contra legii iudaice, de a plãti tribut unei
puteri strãine. Autoritãþile recunoscurã necesitatea, de a proceda foarte
energic cu aceste rãscoale din popor ºi erau neîncetat la pândã, spre a
le înãbuºi, dacã era cu putinþã chiar în germene. Dar Isus fusese
ascultãtor puterii guvernante întotdeauna ºi când preoþii cãutãtori de
greºeli cãutaserã sã-L prindã, ºi trimiserã spioni la El cu întrebarea:
“Se cade sã plãtim bir Cezarului sau nu?”, El le atrase atenþia la chipul
ºi la inscripþia Cezarului de pe monedã ºi le rãspunse: “Daþi dar
Cezarului ce este al Cezarului”. Isus Însuºi plãtise aceste dãri ºi îndemna
pe ucenicii Sãi sã facã la fel.
Încolþiþi fiind în acest fel, preoþii chemarã martori mincinoºi în
ajutorul lor. “ªi au început sã-L pârascã ºi sã zicã: ‘Pe omul acesta lam gãsit aþâþând neamul nostru la rãscoalã, oprind a plãti bir Cezarului,
ºi zicând cã el este Hristosul, Împãratul.” Luca 23:2.
Pilat nu se lãsã indus în eroare prin aceastã mãrturie. El era din
contrã convins, cã un complot secret a fost fãcut, pentru a curma viaþa
unui om nevinovat, de care se împiedicau demnitarii iudei în calea lor.
Atunci el se adresã prizonierului: “Eºti Tu Împãratul Iudeilor?” ‘Da’
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i-a rãspuns Isus, ‘sunt’.” Isus sta înaintea lui Pilat palid ºi rãnit ºi aproape
pe jumãtate leºinat, lipsit fiind de mult timp de hranã ºi de odihnã. El
fusese târât din loc în loc, ºi expus la insultele cele mai ordinare; dar
înfãþiºarea Sa rãmãsese încã nobilã, ºi faþa Sa strãlucea, ca ºi când ar fi
fost luminatã de razele soarelui.
Când Caiafa care sta nu departe de pragul sãlii de judecatã, auzi
acest rãspuns, împreunã cu ceilalþi care erau de faþã strigã pe Pilat ca
martor, cã prin acest rãspuns Isus ar fi recunoscut crima Sa, cãci aceasta
ar dovedi în faþã, cã El ar cãuta sã întemeieze în Iuda un tron, în contrast cu puterea Cezarului. Preoþii, cãrturarii ºi mai marii, toþi se unirã
în a-L învinui cu voce tare pe Isus ºi cereau în mod impetuos ca sã se
rosteascã sentinþa de moarte asupra Lui. Rãscoala ilegalã a preoþilor
înfuriaþi ºi a demnitarilor templului zãpãcirã simþurile guvernatorului
roman. În cele din urmã, dupã ce se restabili oarecare liniºte el vorbi
lui Isus încã o datã zicându-I: “ ‘Nu rãspunzi nimic? Uite de câte lucruri
Te învinuiesc ei!’ Isus nu i-a mai dat nici un rãspuns, lucru care a mirat
pe Pilat.” Tãcerea Salvatorului îi puse în încurcãturã. El nu vedea în
prizonier nici o trãsãturã de caracter rebel ºi nu avea nici o încredere în
învinuirile preoþilor. Nãdãjduind sã audã de la El adevãrul ºi sã scape
de tumultul mulþimii înfuriate, invitã pe Isus sã intre cu el în pretoriu.
Aici fiind numai ei amândoi, Pilat se adresã lui Isus ºi-L întrebã cu
respect: “Eºti Tu Împãratul Iudeilor?”
Isus nu rãspunse imediat la aceastã întrebare. El ºtia, cã în inima lui
Pilat pãtrunse convingerea, ºi El dorea sã-i dea o ocazie, ca sã
mãrturiseascã, cât de departe fusese influenþat spiritul sãu în direcþia
binelui. De aceea El rãspunse: “De la tine însuþi zici lucrul acesta, sau
þi l-au spus alþii despre Mine?” Mântuitorul dorea sã afle de la Pilat,
dacã întrebarea sa era pusã ca urmare a învinuirilor ridicate de iudei,
sau pornea numai din dorinþa, de a dobândi luminã de la Hristos. Pilat
dorea dupã o credinþã mai raþionalã. Înfãþiºarea plinã de demnitate a
lui Isus ºi stãpânirea Sa de Sine liniºtitã, într-un timp ºi într-o situaþie,
când era de aºteptat mai mult un sentiment de urã ºi de rãzbunare, uimi
pe Pilat ºi-l fãcu sã aibã cel mai mare respect faþã de El. Întrebarea
directã pusã de Isus a fost înþeleasã de el imediat, ceea ce dovedea cã
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sufletul sãu se deschise convingerii. Totuºi mândria câºtigã iarãºi
supremaþie în inima judecãtorului roman asupra Spiritului lui
Dumnezeu. “Pilat a rãspuns: ‘Eu sunt Iudeu? Neamul Tãu ºi preoþii cei
mai de seamã Te-au dat în mâna mea: ce ai fãcut?’”
Ocazia de aur a lui Pilat trecuse. Dar Isus nu-l lãsã fãrã a-l lumina
mai departe. La dorinþa Sa, Dumnezeu trimise un înger la femeia lui
Pilat, ºi i se arãtã în vis viaþa cea curatã ºi caracterul cel virtuos al
Bãrbatului, care avea sã fie dat la o moarte atât de crudã. Isus nu rãspunse
direct la întrebarea lui Pilat, cu privire la ceea ce a fãcut, ci explicã
misiunea Sa prin cuvinte simple: “‘Împãrãþia Mea nu este din lumea
aceasta’ a rãspuns Isus. ‘Dacã ar fi Împãrãþia Mea din lumea aceasta,
slujitorii Mei s-ar fi luptat ca sã nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum
Împãrãþia Mea nu este de aici.’ ‘Atunci un Împãrat tot eºti!’ I-a zis
Pilat. ‘Da’ a rãspuns Isus. ‘Eu sunt Împãrat. Eu pentru aceasta M-am
nãscut ºi am venit în lume, ca sã mãrturisesc despre adevãr. Oricine
este din adevãr ascultã glasul Meu.’”
În felul acesta Isus cãutã sã convingã pe Pilat cã e nevinovat ºi cã
nu tinde dupã nici o onoare împãrãteascã pe pãmânt. Pilat devenise
confuz din cauza elementelor de dezbinare ºi de contraste în lumea
religioasã, ºi sufletul sãu prindea cu sete cuvintele lui Isus, în care El
declarã, cã a venit în lume ca sã mãrturiseascã pentru adevãr. Pilat
auzise multe glasuri strigând: “Aici este adevãrul! Eu am adevãrul!”
Dar acest om care sta în faþa lui ca criminal ºi pretindea, a avea adevãrul,
trezi în inima sa dorinþa de a ºti ce este acesta ºi cum poate fi dobândit.
El întrebã pe Isus: “Ce este adevãrul?” Dar nu mai aºteptã rãspunsul;
revolta mulþimii înfuriate creºtea mereu, strigãtul lor nerãbdãtor pãtrunse
la urechile sale ºi îi aminti iarãºi poziþia sa de judecãtor. El ieºi la iudei
ºi le declarã: “Eu nu gãsesc nici o vinã în omul acesta.”
Aceste cuvinte care au fost scrise de condeiul inspirat, vor exista
de-a pururea ca o mãrturie a trãdãrii ºi a falsitãþii iudeilor în acuzaþiile
lor contra lui Isus. Chiar judecãtorul pãgân Îl declarã ca nevinovat.
Când Pilat vorbise astfel, furia ºi decepþia preoþilor ºi mai marilor nu
mai cunoºtea margini. Ei fãcuserã mari sforþãri ca sã poatã ajunge la
uciderea lui Isus, ºi acum, când pãrea a exista o perspectivã, ca El sã
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fie pus în libertate, ei erau aproape gata sã-L sfâºie în bucãþi. Ei
pierduserã orice minte ºi stãpânire de sine, ºi izbucnirã în strigãte de
blesteme contra Lui ºi în tulburarea lor semãnau mai mult cu demonii
decât cu oamenii. Ei vociferau contra lui Pilat ºi îl ameninþau cu legea
romanã, în cazul când avea sã refuze sã osândeascã pe cineva, care,
dupã cum susþineau ei, s-ar fi ridicat contra Cezarului.
În timpul acestei rãscoale Isus sta neclintit, fãrã a exprima nici mãcar
un cuvânt ca rãspuns la insultele ce I se aduceau. El vorbise lui Pilat pe
faþã, când fusese chemat singur înãuntru la el, aºa încât lumina adevãrului
Sãu sã poatã lumina mintea întunecatã a guvernatorului, ºi acum El nu
mai putea adãuga nimic, spre a-l împiedica sã comitã acea faptã
îngrozitoare de a osândi pe Fiul lui Dumnezeu. Pilat se adresã iarãºi lui
Isus ºi-L întrebã: “Nu rãspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc
ei! Isus n-a mai dat nici un rãspuns, lucru care a mirat pe Pilat.”
Glasuri furioase izbucnirã cu tãrie, care declarau, cã influenþa
rãsculãtoare a lui Isus ar fi bine cunoscutã prin toatã þara. Ei ziceau:
“Întãrâtã poporul ºi învaþã pe oameni prin toatã Iudea, din Galilea,
unde a început, pânã aici.” Pilat nici nu se gândea în acest timp ca sã
condamne pe Isus, pentru cã era sigur, cã el era victima preoþilor
invidioºi ºi rãutãcioºi. Dupã cum a spus mai apoi lui Isus el avea puterea
ca sã-L osândeascã sau sã-L elibereze; dar el se temea sã nu cadã în
dizgraþia poporului, astfel cã auzind cã Isus este din Galilea ºi face
parte din þinutul lui Irod, folosi cu plãcere ocazia de a evita ºi alte
greutãþi, ºi refuzã sã ia o hotãrâre în acest caz, ºi Îl trimise lui Irod, care
se gãsea pe atunci în Ierusalim.
Isus era slãbit ºi obosit din lipsã de hranã ºi de odihnã, ºi din cauza
maltratãrilor la care fusese supus, ºi totuºi starea Sa suferindã nu trezea
nici o compãtimire în inimile prigonitorilor Sãi. El a fost târât pânã la
sala de judecatã a lui Irod, însoþit de gloata batjocoritoare ºi nemiloasã.
În felul acesta Pilat nu se gândea numai ca sã se lepede de orice
rãspundere, ci considera aceasta ºi ca pe o ocazie bine venitã, de a
pune capãt unei vechi neînþelegeri dintre el ºi Irod. El gândea cã Irod
va privi comportarea sa ca pe o recunoaºtere a înaltei sale autoritãþi, ºi
cã rezultatul va fi împãcarea. În realitate el nu se înºelã, cãci aceºti doi
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demnitari devenirã iarãºi prieteni prin osândirea Mântuitorului.
Când Irod auzise pentru prima datã despre Isus ºi despre faptele Sale
puternice, el fusese cuprins de groazã ºi zicea: “Ioan botezãtorul a înviat
din morþi, ºi de aceea lucreazã aceste puteri prin el.” Marcu 6:14. Irod nu
întâlnise niciodatã pe Isus pânã aici, dorea însã sã-L vadã ºi sã fie martor
la faptele Sale minunate. El se bucura, cã Isus a fost adus ca prizonier
înaintea lui, cãci nu se îndoia, cã-L va putea constrânge, sã facã vreo
minune ca condiþie, pentru cruþarea vieþii Sale. Conºtiinþa sa nu era mai
puþin simþitoare acum ca ºi în timpul când a fost umplut de spaimã la
dorinþa Irodiadei când ceru capul lui Ioan Botezãtorul. Pentru câtva timp,
el simþise mustrãri de conºtiinþã aspre din cauza faptei grozave, pe care
El o comisese, pentru a satisface rãzbunarea unei femei tirane; puterea
Sa de pricepere moralã fusese totuºi paralizatã din ce în ce mai mult prin
viaþa sa desfrânatã, pânã ce pãcatele sale ajunseserã în ochii lui numai ca
niºte lucruri neînsemnate. Oamenii care sunt capabili de cele mai ordinare
crime, sunt tocmai acei care au fost altãdatã convinºi prin Spiritul
Adevãrului, dar care apoi s-au întors de la luminã la întunericul nelegiuirii.
Irod era aproape sã devinã ucenic al lui Ioan, dar tocmai când ora hotãrârii
sosise, el cãzu în cursele lui Satan ºi osândi la moarte pe acela, pe care el
îl cunoscuse ca pe un adevãrat profet.
Când Mântuitorul a fost adus înaintea lui Irod, gloata ordinarã se
îngrãmãdi în jurul Sãu, batjocorindu-L tare cu fel de fel de cuvinte,
învinuindu-L de o crimã sau de alta. Irod fãcu liniºte ºi porunci sã
dezlege pe Isus de lanþurile Sale, cãci El dorea sã-L întrebe. Cu
curiozitate ºi cu o compãtimire involuntarã, el privi la faþa palidã ºi
tristã a Mântuitorului, care exprimã multã înþelepciune ºi curãþie
sufleteascã, dar în acelaºi timp arãta ºi urmele suferinþelor ºi ale oboselii
peste mãsurã. Irod ºtia tot aºa de bine ca ºi Pilat, din cunoºtinþa care o
avea despre caracterul iudeilor, cã rãutatea ºi invidia îi fãcuse pe aceºtia
sã osândeascã pe acest nevinovat.
Irod îndemna cu stãruinþã pe Isus, ca sã-ªi salveze viaþa prin
sãvârºirea unei minuni, care sã dea pe faþã puterea Sa dumnezeiascã.
Dar Mântuitorul nu avea de fãcut o asemenea lucrare. El primise natura
omeneascã, ºi nu era misiunea Sa de a sãvârºi o astfel de minune, numai
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pentru a satisface curiozitatea oamenilor nelegiuiþi, sau mãcar sã Se
cruþe pe Sine câtuºi de puþin de vreo durere ºi umilinþã, pe care omul
le-ar fi avut de suferit în împrejurãri asemãnãtoare. Irod Îl ruga ca prin
manifestarea puterii Sale sã dovedeascã în faþa mulþimii cã El nu e un
amãgitor. În acest scop el chemã ologi, ºi persoane mutilate înaintea Sa
ºi-I dãdu apoi ordin lui Isus cu voce poruncitoare, ca sã vindece pe
aceºti nenorociþi. El credea cã dacã Isus a sãvârºit într-adevãr vindecãri
minunate, aºa cum se spunea despre El, va poseda încã mereu acea
putere, ºi acum ar pute-o folosi în avantajul Sãu propriu ºi ar putea
avea ca efect eliberarea Sa.
Dar Isus sta totuºi liniºtit în faþa îngâmfatului suveran ca unul care
nici nu vedea nici nu auzea. În repetate rânduri a încercat Irod sã facã
pe Isus, sã primeascã propunerea sa, ºi el Îl fãcea mereu atent la faptul,
cã el ar avea puterea sã-L punã în libertate sau sã-L osândeascã. El
îndrãzni chiar sã se mândreascã cu pedeapsa pe care o aplicase lui
Ioan, pentru încumetarea lui de a-l mustra. Dar la toate acestea Isus nu
rãspunse nimic, nici prin cuvânt, nici prin privire. Irod se înfurie pentru
tãcerea adâncã a prizonierului, care da pe faþã o absolutã indiferenþã
faþã de persoana regelui, în faþa cãruia el fusese chemat. Reproºuri pe
faþã ar fi fost mai suportabile pentru acest suveran înfumurat, decât
aceastã nesocotire tãcutã.
Dacã Isus ar fi dorit aceasta, El ar fi putut rosti astfel de cuvinte,
care ar fi strãpuns inima împietritului rege. Sta în puterea Sa de a-l
umple de spaimã ºi de cutremur prin destãinuirea vieþii sale ºi a
spaimelor judecãþii care se apropia. Dar Isus nu a avut de dat nici o
luminã aceluia, care umblase împotriva cunoºtinþei primite prin cel
mai mare dintre profeþi. Urechile lui Isus au fost deschise întotdeauna
la strigãtele serioase chiar ºi ale celui mai mare pãcãtos; pentru ordinele
lui Irod însã El nu avea nici o ureche. Acei ochii, care încã de pe vremuri
priviserã, plini de compãtimire ºi de iertare asupra pãcãtosului pocãit,
oricât de nevrednic ºi de josnic ar fi fost el, nu aveau nici o privire
pentru Irod. Acele buze, de pe care curseserã cuvinte preþioase de
învãþãturã, ºi care au fost întotdeauna gata sã rãspundã la întrebãrile
doritorilor de cunoºtinþã, ºi a aduce mângâiere ºi iertare celui pãcãtos
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ºi deznãdãjduit, nu aveau acum nici un cuvânt pentru Irod cel mândru
ºi tiran. Acea inimã care fusese miºcatã încã mereu la vederea mizeriei
omeneºti, rãmase închisã pentru îngâmfatul rege, care nu simþea
necesitatea unui Salvator.
Tãcerea lui Isus nu putu fi suportatã mai departe de Irod; faþa sa a
fost întunecatã de patimã ºi plin de mânie ameninþã pe Isus; dar
prizonierul rãmase încã neclintit. Irod se întoarse apoi cãtre mulþime
ºi-L declarã amãgitor. Învinuitorii Sãi ºtiau foarte bine, cã El nu era un
amãgitor; ei vãzuserã prea multe dovezi ale puterii Sale, pentru a fi
duºi astfel în rãtãcire. Lor le era cunoscut cã chiar mormântul se deschise
la porunca Sa ºi cã morþii ieºiserã din el îmbrãcaþi iarãºi cu viaþã. Auzind
cã Irod Îl someazã sã facã o minune, au fost umpluþi de spaimã; cãci ei
se temeau de o descoperire a puterii Sale dumnezeieºti mai mult ca de
orice, prin aceasta planurile lor ar fi fost date de ruºine ºi i-ar fi costat
chiar viaþa. De aceea preoþii ºi mai marii începurã sã-L învinuiascã
tare ºi furtunos, cã El ar sãvârºi minuni prin puterea datã lui de Belzebub,
mai marele demonilor.
Unii susþineau cã El pretinsese cã este Fiul lui Dumnezeu, rege al
lui Israel. Când Irod auzi aceasta a zis în batjocurã: El este Rege? Atunci
încoronaþi-L ºi puneþi-I o manta de purpurã, daþi onoare regelui vostru.
Întorcându-se apoi cu mânie contra lui Isus, declarã cã dacã refuzã mai
departe sã vorbeascã, va fi dat în mâinile soldaþilor, ºi aceºtia ar avea
puþin respect faþã de persoana Sa sau de pretenþiile Sale; iar dacã este
un amãgitor, atunci nu primeºte decât ceea ce meritã; dar dacã este Fiul
lui Dumnezeu atunci se poate elibera printr-o minune. Dar abia au fost
rostite aceste cuvinte ºi aþâþatã fiind de preoþi, gloata nãvãli asupra lui
Isus. Dacã soldaþii romani nu ar fi þinut în frâu mulþimea, atunci
Mântuitorul ar fi fost sfâºiat în bucãþi de cãtre aceºtia.
La propunerea lui Irod a fost împletitã o cununã dintr-o plantã
cãþãrãtoare cu ghimpi, care a fost apãsatã pe fruntea cea sfântã a
Mântuitorului, ºi o manta veghe de purpurã, care altãdatã fusese veºmântul
unui rege, a fost pusã pe umerii Lui, în timp ce Irod ºi cu preoþii iudei
încurajau insultele ºi cruzimile gloatei. Isus a fost pus apoi pe un bloc
mare de piatrã, care a fost numit în batjocurã tronul lui Isus. I s-a pus o
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trestie ca sceptru în mânã, ºi sub râsete, injurii ºi batjocuri diabolice,
mulþimea brutalã se pleca înaintea Lui,
aclamându-L ca rege al lor.
Între timp, o mânã ucigaºã Îi smulse trestia din mânã ºi-L lovi cu ea peste
cap, ceea ce fãcu ca spinii sã fie apãsaþi pe tâmplele Sale, din care cauzã
sângele Îi curgea peste faþã ºi peste barbã.
Satan era iniþiatorul acestui tratament tiran din partea gloatei ordinare
ºi a preoþilor ºi a mai marilor; el voia, ca dacã ar fi fost posibil, sã aþâþe
pe Mântuitorul lumii la rãzbunare sau sã-L facã sã scape din mâinile
prigonitorilor Sãi printr-o minune, ºi astfel planul de mântuire sã fie
zãdãrnicit. O mânjiturã pe viaþa sa pãmânteascã, o dare înapoi a firii
Sale pãmânteºti ar fi fãcut pe Mielul lui Dumnezeu sã fie o jertfã
nedesãvârºitã, ºi mântuirea oamenilor ar fi fost cu neputinþã. Dar Acela
care putea porunci oºtilor cereºti, ºi sã-I trimitã în ajutor într-o clipã
legiuni de îngeri sfinþi din care numai unul singur ar fi fost în stare
imediat sã covârºeascã acea gloatã tiranã - Acela care putea pune la
pãmânt pe chinuitorii Sãi prin manifestarea maiestãþii Sale divine lãsã sã vinã asuprã-I cele mai grave insulte ºi le suportã cu demnitate
sufleteascã. Întocmai dupã cum faptele chinuitorilor Sãi îi înjosi în
faþa omenirii, ºi-i fãcu sã devinã niºte monºtri ºi asemãnãtori cu Satana,
blândeþea ºi rãbdarea lui Isus L-au ridicat deasupra nivelului omenesc.
Când Irod vãzu cã Isus suportã cu rãbdare toate nenorocirile
îngrãmãdite asupra Lui, dând în acelaºi timp pe faþã cea mai mare liniºte
sufleteascã, a fost cuprins deodatã de o fricã mare, cã acest om, care sta
în faþa lui, nu ar fi un om obiºnuit. El deveni foarte nedumerit când privi
faþa cea nobilã ºi palidã a prizonierului, ºi se întreba dacã acesta n-ar fi
cumva de fapt un Dumnezeu coborât din cer pe pãmânt. Tocmai tãcerea
lui Isus lucrã cu mai mare convingere asupra inimii regelui, decât s-ar fi
putut face prin cuvinte. Irod observã, cã pe când unii se plecau înaintea
lui Isus ºi-L batjocoreau, alþii ieºeau înainte cu acelaºi scop, priveau în
faþa Rãbdãtorului ºi observau în ea o privire atât de regeascã, încât se
dãdeau înapoi uimiþi de propria lor îndrãznealã neruºinatã. Irod se simþi
tulburat ºi cu toatã asprimea inimii sale nu cutezã, sã confirme osândirea
lui Isus, de aceea el Îl trimise înapoi la Pilat.
Clãtinându-se de obosealã, palid ºi rãnit, îmbrãcat cu un veºmânt
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de batjocurã ºi cu o coroanã de spini pe cap, Mântuitorul a fost târât
iarãºi fãrã milã pânã la pretoriul procuratorului roman. Pilat a fost extrem
de indignat - pentru cã el se simþise deja fericit, de a fi scãpat de o
rãspundere atât de grozavã, când trimise pe învinuitorii lui Isus la Irod.
Plin de nerãbdare întrebã apoi pe iudei, ce doresc ca sã le facã. El le
aminti cã el a judecat deja pe acest prizonier ºi L-a gãsit nevinovat; cã
învinuitorii Sãi nu au fost în stare sã dovedeascã nici o singurã învinuire,
ºi cã L-a trimis la Irod, unul dintre cei patru tetrahi ai Galileii, care
aparþinea propriei lor naþiuni, dar care nici el nu a gãsit nimic vrednic
de moarte împotriva acestui prizonier. În cele din urmã Pilat zise: “Eu
deci, dupã ce voi pune sã-l batã, îi voi da drumul.” Luca 23:16.
Pilat dãdu prin aceasta pe faþã slãbiciunea sa. Deºi el declarase cã
Isus nu este vinovat de crimele ce I le imputau, totuºi a fost dispus sã
jertfeascã în parte dreptatea ºi principiile sale, pentru a împãca o gloatã
lipsitã de orice simþ; el se învoi ca sã biciuiascã pe un om nevinovat
pentru a liniºti furia omeneascã. Dar faptul cã el a fost voios a le face
concesii, fãcu pe Pilat sã piardã din autoritatea sa în faþa mulþimii
neliniºtite, care profitând de ºovãirea sa, striga cu furie dupã viaþa
prizonierului. Pilat se adresã apoi poporului ºi-i fãcu propuneri în aceastã
privinþã, cã preoþii ºi mai marii n-au fost în stare nicidecum sã
dovedeascã învinuirile aduse contra lui Isus. În felul acesta el nãdãjduia
sã trezeascã compãtimirea lor aºa încât dupã aceea sã primeascã sã fie
pus în libertate. Între timp Isus cãzuse pe duºumeaua de marmurã din
cauza istovirii ºi tocmai în acea clipã, un sol ºi-a fãcut loc prin mulþime
ºi i-a dat lui Pilat o scrisoare de la nevasta sa, în care stãteau scrise
urmãtoarele cuvinte:
“Sã n-ai nimic a face cu neprihãnitul acesta; cãci azi am suferit mult
în vis din pricina lui.” Matei 27:19. Femeia lui Pilat nu era evreicã; dar
îngerul lui Dumnezeu îi trimise acest avertisment, ca prin mijlocirea
ei, Pilat sã fie reþinut de la comiterea acelei crime ordinare, de a da pe
Fiul lui Dumnezeu la moarte.
Pilat se îngãlbeni când citi scrisoarea, dar între timp preoþii ºi mai
marii agitaserã atât de mult spiritele poporului, încât ajunserã la o furie
turbatã. Guvernatorul a fost silit sã ia o decizie; de aceea se întoarse
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cãtre mulþime ºi zise cu o mare seriozitate: “Pe care voiþi sã vi-l
slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care se numeºte Hristos?” Mat. 27:17.
Potrivit obiºnuinþei, guvernatorul dãdea drumul la un prizonier cu
ocazia acestei sãrbãtori, pe care voia sã-l aleagã poporul. Pilat folosi
aceasta ca pe un prilej bine venit, de a salva pe Isus, ºi dându-le voie sã
aleagã între Mântuitorul cel nevinovat ºi între vestitul ºi renumitul bandit, Baraba, el nãdãjduia sã-i aducã la un sentiment de dreptate. Dar
mare a fost uimirea sa, când a auzit strigãtul: “La moarte cu omul acesta,
ºi slobozeºte-ne pe Baraba!” pe care preoþii ºi poporul îl fãcurã sã rãsune
în halele pretoriului asemenea strigãtului rãguºit al demonilor.
Pilat a fost amuþit de uimire ºi de decepþie; pentru faptul cã el ceruse
avizul poporului ºi renunþase la propria sa putere de judecatã, el îºi
jertfise demnitatea sa, ºi pierduse puterea de stãpânire asupra poporului.
Preoþii recunoscurã, cã deºi el era convins de nevinovãþia lui Isus, totuºi
putea fi intimidat de ei, ºi de aceea ei se hotãrârã, sã-ºi aducã la
îndeplinire intenþia lor. Când Pilat întrebã: “Dar ce sã fac cu Isus care
se numeºte Hristosul?” ei strigarã cu toþii: “Sã fie rãstignit.”
“Dregãtorul a zis: ‘Dar ce rãu a fãcut?’ ei au început sã strige ºi mai
tare: ‘Sã fie rãstignit!’” Mat. 27:23. Pilat arãtã aici încã o slãbiciune,
cã lãsã pronunþarea sentinþei asupra lui Isus pe seama unei gloate
nelegiuite ºi furioase. Cât de potrivite erau deci cuvintele profetului:
“ªi astfel izbãvirea s-a întors îndãrãt, ºi mântuirea a stat deoparte; cãci
adevãrul s-a poticnit în piaþa de obºte ºi neprihãnirea nu poate sã se
apropie.” Is. 59:14. Obrajii procurorului se îngãlbenirã când a auzit
strigãtul grozav: ‘Rãstigneºte-L!’ El nu se gândise, cã lucrurile vor
ajunge pânã acolo, încât sã fie osândit la moartea cea mai grozavã un
om pe care el îl declarase nevinovat în repetate rânduri. Acum el îºi
dãdu seama de nenorocirea pe care o adusese, punând viaþa unui om
drept în cumpãna hotãrârii acelora, care Îl dãduserã pe mâna judecãþii
din invidie ºi urã. Pilat nesocotise pas cu pas glasul conºtiinþei sale,
cãutând scuze pentru cã nu osândea pe Isus dupã dreptate ºi dupã lege,
dupã cum cerea postul sãu, pânã ce se gãsea aproape neputincios în
mâinile iudeilor.
El a pus din nou întrebarea: “Dar ce rãu a fãcut?” ºi ei au strigat
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iarãºi: “Sã fie rãstignit!” Încã o datã se confruntã Pilat cu ei pentru
intenþia de a osândi pe cineva la moarte, contra cãruia nu se putea
dovedi nimic. Încã o datã el propuse spre a-i împãca, ca sã-L pedepseascã
cu bãtaie ºi sã-I dea drumul. Nu era îndeajuns cã Salvatorul lumii, era
istovit ºi acoperit cu rãni, ºi supus unei astfel de umilinþe ºi judecãþi, ci
ºi sfântul Sãu corp trebui sã fie rãnit ºi sfâºiat spre a satisface furia
satanicã a preoþilor ºi a mai marilor. Satan cu oastea sa infernalã, pusese
stãpânire asupra lor.
În speranþa zadarnicã de a trezi compãtimirea lor, aºa ca ei sã poatã
hotãrî, cã ar fi deajuns aceastã pedeapsã, Pilat porunci ca sã biciuiascã
pe Isus în prezenþa mulþimii. Omul durerilor, palid ºi cu o cununã de
spini pe cap ºi cu partea de jos a corpului dezbrãcat pânã la coapse, pe
care loviturile tirane îºi lãsaserã urmele lor sângeroase, a fost pus apoi
alãturi de Baraba. Deºi faþa lui Isus era plinã de sânge ºi purta semne
de istovire ºi de durere extremã, totuºi caracterul Sãu nobil nu putea fi
acoperit, ºi se descoperea în contrast izbitor cu acela al cãpitanului de
tâlhari ale cãrui trãsãturi de pe faþã îl scoteau în evidenþã ca pe un om
crud, corupt ºi abrutizat.
Pilat a fost pãtruns de compãtimire ºi uimire, când privi rãbdarea
tãcutã a lui Isus. Blândeþea ºi devotamentul se citeau pe orice trãsãturã
a feþei Sale; în purtarea Sa nu era o slãbiciune laºã, ci numai tãrie ºi
demnitate, cu toate suferinþele pe care le suportase deja de atâta timp.
Înfãþiºarea acestui om care suportã cu atâta resemnare insultele ºi
ocãrile, ºi contrastul dintre acesta ºi criminalul respingãtor de lângã
El, fãcea pe Pilat sã creadã, cã poporul trebuie sã fie miºcat prin aceasta
spre compãtimire, aºa încât sã hotãrascã, cã Isus a suferit destul. Dar el
nu cunoºtea îndeajuns ura fanaticã a preoþilor contra lui Hristos, care
fiind Lumina lumii, dãduse pe faþã întunericul ºi rãtãcirea acestora.
Indicând asupra Mântuitorului, Pilat zice cu o voce solemnã, cãtre
preoþi, cãtre mai mari ºi cãtre popor: “Iatã cã vi-L aduc afarã ca sã ºtiþi cã
nu gãsesc nici o vinã în El.” Dar preoþii aþâþau poporul la o furie extremã
ºi în loc sã compãtimeascã pe Isus în suferinþele ºi rãbdarea Sa, ei strigau:
“Rãstigneºte-L! Rãstigneºte-L!” ºi glasurile lor rãguºite erau asemenea
urletului unor fiare sãlbatice. Pilat pierdu orice rãbdare cu tirãnia lor
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neraþionalã ºi strigã plin de disperare: “‘Luaþi-L voi ºi rãstigniþi-L’ le-a
zis Pilat, ‘cãci eu nu gãsesc nici o vinã în El’.” Ioan 19:6.
Guvernatorul roman care participase adesea la multe priveliºti tirane,
ºi care era obiºnuit cu zgomotul luptei, a fost cuprins de compãtimire
pentru acest prizonier suferind, care deºi osândit ºi biciuit, ºi cu faþa
sângerândã ºi cu spinarea plinã de rãni ºi de vânãtãi, totuºi avea încã
mereu mai mult înfãþiºarea unui rege decât a unui criminal osândit.
Inimile propriului sãu popor, erau însã împietrite contra Sa. Preoþii
declararã: “Noi avem o Lege, ºi dupã Legea aceasta, El trebuie sã moarã,
pentru cã S-a fãcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.”
Prin aceste cuvinte Pilat a fost surprins, cãci el nu avea o idee limpede
despre Hristos ºi misiunea Sa; dar el poseda o credinþã nelãmuritã despre
Dumnezeu ºi despre Fiinþa Sa. Ideea, care i se mai impusese deja ºi altã
datã mai înainte, luã acum o înfãþiºare mai precisã ºi el se întreba dacã
nu cumva acest Isus, care sta acum în faþa lui, înfãºurat în batjocurã cu
un veºmânt de purpurã ºi cu o coroanã de spini pe cap, n-o fi fost oare o
persoanã dumnezeiascã. Isus avea încã o înfãþiºare atât de nobilã, încât
puternicul roman se cutremurã de respect sfânt, când privi asupra Lui.
“Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost ºi mai mare fricã. A intrat
iarãºi în odaia de judecatã, ºi a zis lui Isus: ‘De unde eºti Tu?’ Dar Isus
nu i-a dat nici un rãspuns.” Ioan 19:8-9. Mântuitorul spusese deja lui
Pilat, cã el este Mesia, ºi cã împãrãþia Sa nu este din lumea aceasta, ºi
El nu mai avea nimic de spus unui om, care abuza atât de mult de înalta
misiune a unui judecãtor, încât sacrifica principiile ºi autoritatea sa
dorinþei, unei gloate setoase de sânge. Pilat a fost indignat de tãcerea
lui Isus ºi-I vorbi astfel cu mândrie:
“Mie nu-mi vorbeºti? Nu ºti cã am puterea sã Te rãstignesc, ºi am
puterea sã-Þi dau drumul? ‘N-ai avea nici o putere asupra Mea’, i-a
rãspuns Isus, dacã nu þi-ar fi fost datã de sus. De aceea, cine Mã dã în
mâinile tale, are un mai mare pãcat.’” Ioan 19:10-11. Isus puse aici cea
mai mare vinã asupra judecãtorilor iudei, care primiserã cele mai
netãgãduite dovezi despre dumnezeirea Aceluia pe care ei Îl osândiserã
la moarte, atât din profeþie, cât ºi din propriile Sale învãþãturi ºi fapte
supranaturale. O, ce priveliºte era aceasta care avea sã fie datã lumilor
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din toate timpurile! Salvatorul, îndurãtor în mijlocul suferinþelor Sale
grozave, scuza fapta lui Pilat, care L-ar fi putut elibera din mâna
vrãjmaºilor Sãi.
Pilat era acum convins mai mult ca oricând de superioritatea
bãrbatului, care sta în faþa lui, ºi încercã în repetate rânduri ca sã-L
scape. “Dar Iudeii strigau: ‘Dacã dai drumul omului acestuia, nu eºti
prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine Împãrat, este împotriva
Cezarului.’” Aceste cuvinte atinserã o coardã slabã a lui Pilat. El era
privit de guvern cu oarecare neîncredere, ºi el ºtia foarte bine, cã un
raport de necredincioºie din partea sa l-ar fi costat probabil înlãturarea
din postul sãu. El era de asemenea convins, cã dacã iudeii aveau sã
devinã vrãjmaºii sãi, nu mai putea cãuta nici o îndurare din partea lor;
cãci el avea în faþa sa un exemplu despre îndãrãtnicia, cu care ei
urmãreau de moarte pe cineva, pe care îl urau fãrã vreun motiv precis
ºi lãmurit.
Cuvintele de ameninþare ºi declaraþiile preoþilor, cu privire la
ascultarea sa faþã de Cezar, intimidarã pe Pilat ca sã cedeze dorinþei
poporului ºi mai bine sã le dea pe Hristos ca sã-L rãstigneascã, decât
sã-ºi piardã poziþia sa. Dar tocmai de ceea ce el se temea atât de mult ºi
cãuta deci sã evite, veni peste el mai târziu cu toatã prevederea sa. El
îºi pierdu onoarea sa; a fost înlãturat din postul sãu înalt, ºi chinuit de
mustrãri de conºtiinþã ºi de un sentiment de onoare insultatã, nu mult
dupã rãstignire îºi curmã viaþa cu propria lui mânã.
“Când a vãzut Pilat cã n-ajunge la nimic, ci cã se face mai multã
zarvã, a luat apã, ºi-a spãlat mâinile înaintea norodului, ºi a zis: ‘Eu
sunt nevinovat de sângele neprihãnitului acestuia. Treaba voastrã!’”
Caiafa a rãspuns cu îndãrãtnicie: “Sângele Lui sã fie asupra noastrã ºi
asupra copiilor noºtri.”; ecoul cuvintelor veni imediat din gura preoþilor
ºi a mai marilor, ºi întreaga mulþime îl prinse cu strigãt turbat: “ªi tot
norodul a rãspuns: ‘Sângele Lui sã fie asupra noastrã ºi asupra copiilor
noºtri.’” Mat. 27:24-25.
La aceastã manifestare de furie satanicã, convingerea lui Pilat deveni
din ce în ce tot mai puternicã. Niciodatã nu vãzuse el mai înainte o
astfel de încumetare turbatã ºi o astfel de tiranie crudã. ªi într-un con-
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trast puternic faþã de patima neînfrânatã a prigonitorilor Sãi sta liniºtea
plinã de demnitate ºi prezenþa de spirit a lui Isus. Pilat îºi zise: “Acesta
este Dumnezeu” ºi se pãrea cã vede o luminã dulce lucind în jurul
capului Sãu. Contemplând astfel pe Isus, el îngãlbeni de fricã ºi de
condamnare de sine; apoi cu o privire confuzã se îndreptã cãtre popor,
zicându-ºi: “Eu sunt curat de sângele acestui drept. Luaþi-L voi ºi
rãstigniþi-L, dar luaþi seama, voi preoþilor ºi mai marilor, eu Îl declar ca
pe un om drept, ºi fie ca Acela, pe care El Îl numeºte ca Tatã al Sãu sã
nu mã osândeascã pe mine, ci pe voi pentru ceea ce am fãcut astãzi.” ªi
întorcându-se iarãºi cãtre Hristos, continuã: “Iartã-mi aceastã faptã; eu
nu sunt în stare sã te scap.”
Numai cu puþin timp mai înainte, guvernatorul declarase
Prizonierului sãu, cã stã în puterea sa de a-L elibera, sau de a-L osândi;
dar acum el gândea cã nu-L poate salva pe El ºi poziþia ºi onoarea sa în
acelaºi timp; de aceea el preferã sã jertfeascã o viaþã nevinovatã decât
propria sa putere lumeascã. Dacã el ar fi procedat de la început ferm ºi
hotãrât, ºi ar fi pus în aplicare convingerile sale despre ceea ce este
drept, atunci viaþa sa n-ar fi fost covârºitã de gloatã, ºi ei nu ºi-ar fi
permis, a-i spune ce sã facã. Poziþia sa ºovãitoare ºi nehotãrâtã pecetlui
pieirea sa inevitabilã. Cât de mulþi jertfesc ca ºi Pilat principii bune ºi
curate numai pentru a scãpa de consecinþe neplãcute. Conºtiinþa ºi
datoria indicã la o cale, iar egoismul la alta, ºi curentul puternic, care
duce în direcþia falsã, smulge cu sine pe acel, care vrea sã rãmânã în
neînþelegere cu cel rãu, ºi-l va trânti în abisul întunecos.
Furia lui Satan era mare când recunoscu, cã toatã tirania care a fost
exercitatã contra lui Isus de cãtre iudei sub influenþa sa, nu a putut
scoate nici cel mai mic murmur de pe buzele Sale. Deºi el primise
natura omeneascã, totuºi a fost pãstrat într-o tãrie dumnezeiascã, ºi nu
s-a abãtut nici în cel mai mic punct de la voinþa Tatãlui Sãu.
Minuneazã-te cerule, ºi fii uimit o pãmântule! Vezi pe apãsãtor ºi
pe apãsat. O mulþime îngrãmãditã înconjura pe Mântuitorul lumii. Râsul
ºi batjocura sunt amestecate cu înjurãturi brutale ºi defaime contra lui
Dumnezeu. Naºterea Sa de jos ºi viaþa Sa modestã sunt discutate de
niºte nelegiuiþi nesimþitori. Susþinerea Sa cã este Fiul lui Dumnezeu, e
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luatã în râs de preoþi ºi de mai mari, ºi glumele ordinare ºi insultele
batjocoritoare merg din gurã în gurã. Satana a pus stãpânire în totul pe
sufletele servilor sãi. Pentru a-ºi executa cu succes planurile sale, el
începu mai întâi cu mai marii preoþilor ºi cu fruntaºii, ºi-i umplu cu
fanatism religios. Aceºtia transmiserã acest spirit asupra gloatei brutale
ºi inculte, pânã ce domnea în cele din urmã un acord desãvârºit în
sentimentele tuturor, de la preoþii ºi mai marii iudeilor cu sfinþenia lor
prefãcutã, pânã la cel mai de lepãdat dintre ei. Hristos, Fiul cel scump
al lui Dumnezeu, a fost scos afarã ºi predat poporului pentru a-L rãstigni.
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u un strigãt triumfal, Isus a fost dus în grabã; dar glasurile
lor zgomotoase amuþirã pentru câtva timp, când trecurã pe
lângã un loc puþin umblat ºi vãzurã la picioarele unui arbore
uscat cadavrul lui Iuda, care-L vânduse pe Isus. Aceasta era o priveliºte
revoltãtoare, greutatea corpului sãu rupsese ºtreangul cu care se
spânzurase, ºi la cãdere fusese mutilat îngrozitor ºi tocmai atunci câinii
mâncau din el. Se dãdu ordin sã se îngroape imediat rãmãºiþele mutilate, ºi mulþimea pãºi mai departe; dar totuºi râsetele batjocoritoare
începurã sã se audã mai puþin ºi multe feþe palide dãdeau pe faþã cugete
lãuntrice grozave. Se pãrea ca ºi cum judecata rãsplãtitoare, lovea deja
pe acei, care erau vinovaþi de sângele lui Hristos.
Între timp se rãspândise vestea despre osândirea lui Isus prin tot
Ierusalimul, ºi mii de inimi au fost umplute de spaimã ºi groazã, ºi
chiar mulþi dintre acei, care se simþeau loviþi de învãþãturile lui Isus, au
fost umpluþi de bucurie rãutãcioasã. Preoþii se obligaserã printr-o
promisiune, sã nu mai supere pe nici unul dintre urmaºii Sãi, dacã Isus
va fi dat în mâinile lor; toate clasele curgeau deci cãtre teatrul acelei
fapte ruºinoase, iar Ierusalimul rãmase aproape gol. Nicodim ºi Iosif
din Arimateea nu au fost chemaþi la marele sfat iudaic, ºi voturile lor
nu avuseserã deci nimic de a face cu osândirea lui Isus. Ei erau de faþã
la rãstignirea Sa, dar nu le sta în putinþã ca sã abatã osânda Sa
îngrozitoare sau s-o schimbe.
Ucenicii ºi credincioºii din împrejurimi se ataºaserã mulþimii, care
urma lui Isus pe dealul Golgota. Mama lui Isus era de asemenea de
faþã, sprijinitã de Ioan, ucenicul cel iubit. Inima ei era plinã de groazã
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nespusã, ºi totuºi ea spera împreunã cu ucenicii cã aceastã scenã grozavã
se va schimba, cã Isus va face uz de puterea Sa, ºi va apare înaintea
vrãjmaºilor Sãi ca Fiu al lui Dumnezeu. Dar inima mamei cãzu iarãºi
în deznãdejde, când îºi aminti de cuvintele prin care El Se referise cu
puþin mai înainte la lucrurile, care aveau loc în acea zi.
Isus de abia ajunse la poarta casei lui Pilat, când crucea care fusese
pregãtitã pentru Baraba, a fost adusã ºi pusã pe umerii Sãi rãniþi ºi
sângerânzi. Tovarãºilor lui Baraba de asemenea li se aduserã câte o
cruce, pe care aveau sã sufere moartea odatã cu Isus. Mântuitorul nu-ºi
putu duce povara Sa decât o micã distanþã, când istovit prin pierdere de
sânge, obosealã ºi suferinþã peste mãsurã, cãzu leºinat la pãmânt. Pe
când zãcea astfel sub povara cea grea a crucii, cât de mult dorea inima
mamei Sale, de a sprijini cu mâna ei miloasã capul Sãu cel rãnit, ºi sã
ºteargã de sudori acea frunte care odihnise la sânul ei altãdatã. Dar,
vai, nici aceastã tristã favoare nu I-a fost îngãduitã.
Când Isus Îºi veni iarãºi în fire, crucea a fost pusã iarãºi pe umerii
Sãi, ºi El a fost constrâns, sã-ºi continue calea Sa atât de truditã. El Se
împleticea cu greaua Sa povarã câþiva paºi înainte ºi cãzu apoi iarãºi ca
mort la pãmânt. Mai întâi a fost considerat mort, dar în cele din urmã
îºi veni iarãºi în simþiri. Preoþii ºi mai marii nu simþeau nici o
compãtimire pentru victima lor suferindã; dar ei vãzurã, cã Îi era cu
neputinþã, sã ducã mai departe acea unealtã de torturã. Ei erau
nedumeriþi, cum ar putea sã gãseascã pe cineva, care sã se înjoseascã
sã ducã crucea pânã la locul de execuþie. Iudeii nu puteau sã facã aceasta,
de teamã sã nu se necurãþeascã ºi sã devinã nevrednici, de a lua parte la
serbarea Paºtelui.
Pe când chibzuiau încã ce sã facã, veni Simeon din Cirene din partea
opusã; ajungând în dreptul mulþimii, din ordinul preoþilor, el a fost
apucat ºi silit, sã ducã crucea lui Hristos. Fii lui Simeon erau ucenici ai
lui Isus, dar el personal nu stãtuse niciodatã în legãturã cu El. Aceastã
ocazie i-a fost însã de mare folos. Crucea, pe care el a fost silit s-o
ducã, deveni mijlocul convertirii sale. El a fost miºcat de adâncã
compãtimire pentru Isus; ºi evenimentele de la Golgota, cuvintele pe
care el le auzi pe Mântuitorul vorbindu-le, îl stimularã, ca sã-L
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recunoascã ca Fiu al lui Dumnezeu. Simeon se simþi apoi mulþumitor
lui Dumnezeu, pentru providenþa deosebitã care îl adusese în acea
situaþie, de a primi pentru sine însuºi dovezi, cã Isus este Mântuitorul
lumii.
Când pãru cã Isus va cãdea mort sub povara crucii, multe femei,
care deºi nu erau dintre cele ce crezuserã în Domnul Hristos, totuºi
miºcate fiind la vederea suferinþelor Sale, izbucnirã în plânsete de jale.
Când Isus îºi veni iarãºi în fire privi cu compãtimire gingaºã asupra
lor. El ºtia cã ele nu-L plângeau, pentru cã El era un Învãþãtor trimis de
Dumnezeu, ci din simple motive de umanitate. Privind asupra femeilor
care plângeau, le zise: “Fiice ale Ierusalimului, nu Mã plângeþi pe Mine;
ci plângeþi-vã pe voi înºivã ºi pe copiii voºtri.” Luca 23:28.
Isus nu dispreþuia lacrimile lor, ci compãtimirea lor pentru El, atinse
în propria Sa inimã o coardã mai adâncã de un sentiment de milã. El
uitã propria Sa durere sufleteascã, când privi la soarta viitoare a
Ierusalimului. Cu puþin timp mai înainte poporul strigase: “Sângele
Lui sã fie asupra noastrã ºi asupra copiilor noºtri.” Cât de orbeºte îºi
chemau asuprã-le soarta, pe care ei aveau s-o sufere atât de curând!
Multe din femeile care plângeau pe Isus, aveau sã piarã împreunã cu
copiii lor la asedierea Ierusalimului.
Isus nu Se referea numai la osândirea Ierusalimului, ci ºi la sfârºitul
lumii. El zise: “Atunci vor începe sã zicã munþilor: ‘Cãdeþi peste noi!’
ªi dealurilor: ‘Acoperiþi-ne!’ Cãci dacã se fac aceste lucruri copacului
verde, ce se va face celui uscat?” Cei nevinovaþi au fost înfãþiºaþi prin
pomul cel verde. Dacã Dumnezeu îngãdui ca mânia Sa sã cadã asupra
Mântuitorului din cauza pãcatelor lumii, lãsându-L sã sufere moarte
de cruce atunci ce-i aºtepta pe acei, care nesocotesc ºi leapãdã
milostivirea lui Dumnezeu, rãscumpãratã prin moartea Fiului Sãu?
Spiritul lui Hristos se transportã de la distrugerea Ierusalimului, la o
scenã de judecatã mai vastã, când toþi cei nepocãiþi vor trebui sã sufere
pedeapsa pentru pãcatele lor, când Fiul omului va veni, nu însoþit de o
gloatã omorâtoare, ci cu oºtile puternice ale cerului.
O mare mulþime urmã lui Isus la Golgota. Ei Îl batjocoreau ºi-L
luau în râs, dar erau ºi unii care Îl plângeau ºi-L lãudau. Acei care au
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fost vindecaþi de diferite boli ºi acei, pe care El îi înviase din morþi;
vesteau cu voce serioasã faptele Sale minunate, ºi cereau sã ºtie, ce a
fãcut Isus, ca sã fie tratat ca un fãcãtor de rele. Numai cu puþine zile
mai înainte ei Îl salutarã cu strigãte vesele de osanale, fâlfâind ramuri
de palmieri în mâinile lor, când intrã în mod triumfal în Ierusalim. Dar
foarte mulþi dintre acei, care vestiserã lauda Sa atunci, pentru cã aºa
fãcea gloata în acel timp, strigau acum ºi mai tare: “Rãstigneºte-L!
Rãstigneºte-L!”
Cu ocazia intrãrii lui Isus în Ierusalim, aºteptãrile ucenicilor se
ridicaserã la culme. Ei se adunaserã pe atunci grãmadã în jurul
Maestrului lor, ºi se simþeau onoraþi, cã puteau fi în legãturã cu El. Dar
acum în umilirea Sa, ei Îi urmau de departe. Inimile lor erau pline cu o
durere nespusã ºi cu speranþe înºelate. Cât de exact se împlineau
cuvintele lui Isus pe care le spusese: “În noaptea aceasta, toþi veþi gãsi
în Mine o pricinã de poticnire; cãci este scris: ‘Voi bate Pãstorul ºi oile
turmei vor fi risipite.’” Mat. 26:31. Cu toate acestea, ucenicii aveau
încã slaba speranþã, cã Maestrul lor, Îºi va descoperi puterea Sa chiar
în ultimul moment, ºi Se va elibera de puterea vrãjmaºilor Sãi.
Când ei ajunserã la locul de execuþie, cei osândiþi au fost legaþi de
acei stâlpi de torturã. Pe când cei doi tâlhari se zbãteau în mâinile
acelora, care voiau sã-i rãstigneascã pe cruce, Isus Se predase fãrã
împotrivire. Mama Sa privea la El într-o nesiguranþã chinuitoare ºi
nãdãjduia cã El Se va scãpa totuºi printr-o minune. Desigur, Acela care
dãduse morþilor iarãºi viaþã, nu Se va supune nicidecum morþii pe cruce!
La ce chinuri trebui sã reziste aceastã femeie, când vãzu ocara ºi
suferinþele Fiului ei, ºi totuºi nu era în stare sã-I vinã în ajutor în
strâmtorarea Sa! O amarã durere ºi decepþie îi umplu inima. Sã renunþe
oare la credinþa ei, cã El este adevãratul Mesia? Va permite oare Fiul
lui Dumnezeu ca El sã fie executat într-un mod atât de crud? Ea vedea,
cum mâinile Sale au fost întinse pe cruce - acela mâini scumpe, care
rãspândiserã numai binecuvântare, ºi care adesea fuseserã întinse, spre
a vindeca pe cei suferinzi. Au fost aduse ciocane ºi cuie, ºi pe când
fierul ascuþit strãpunse prin carnea cea gingaºã, ºi El a fost pironit astfel
pe cruce, ucenicii aproape copleºiþi de acea scenã teribilã, au dus la o
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parte pe mama leºinatã a lui Isus din apropierea acelei scene oribile.
Isus nu lãsã sã se audã nici un strigãt de durere; faþa Sa rãmase
palidã ºi liniºtitã; dar picãturi mari de sudoare stãteau pe fruntea Sa.
Nici o mânã miloasã nu exista, care sã-I ºteargã sudorile morþii, nici un
cuvânt de compãtimire ºi de credincioºie nestrãmutatã nu era, care sãI îmbãrbãteze inima Sa omeneascã. El cãlca linul singur, dintre popoare
nu era nimeni cu El. În timp ce ostaºii îºi executau lucrarea lor
înfricoºatã, ºi El suporta cele mai grozave chinuri de moarte, Isus Se
ruga pentru vrãjmaºii Sãi: “Tatã, iartã-i, cãci nu ºtiu ce fac!” Spiritul
Sãu a fost abãtut de la suferinþele Sale ºi îndreptat la crima prigonitorilor
Sãi, ºi la judecata rãsplãtitoare înfricoºatã, care avea sã-i loveascã. El
deplângea neºtiinþa ºi vina lor. El nu izbucnea în blesteme contra
ostaºilor, care Îl tratau cu atâta cruzime, ºi nici nu cerea rãzbunarea
Cerului asupra preoþilor ºi mai marilor, care erau cauza tuturor
suferinþelor Sale, ºi care acum se fãleau cu aceea, cã ºi-ar fi ajuns scopul.
Mântuitorul nu exprimã decât o cerere, ca sã li se ierte pãcatele, - “cãci
ei nu ºtiu ce fac”.
Dacã ei ar fi recunoscut cã supuneau la maltratãrile cele mai grozave
pe Acela, care venise sã salveze neamul omenesc pãcãtos de la pieirea
veºnicã, atunci ei ar fi fost covârºiþi de spaimã ºi de mustrãri de
conºtiinþã. Dar neºtiinþa lor nu putea abate vina lor; cãci fusese
privilegiul lor, de a cunoaºte pe Mântuitorul ºi de a-L primi ca Salvator
al lor. Ei lepãdarã orice dovadã ºi pãcãtuirã nu numai contra cerului,
prin rãstignirea Regelui Mãririi, ci ºi contra celui mai elementar simþ
de omenie, supunând pe un nevinovat la cea mai chinuitoare moarte.
Prin aceasta Isus câºtigã dreptul de a deveni un Mijlocitor al omenirii
în prezenþa Tatãlui. Acea rugãciune a lui Hristos pentru vrãjmaºii Sãi
cuprindea întreaga lume ºi pe toþi pãcãtoºii care au trãit în ea pânã la
sfârºit.
Dupã ce Isus a fost pironit pe cruce, aceasta a fost ridicatã de bãrbaþi
puternici ºi a fost bãtutã cu multã putere în pãmânt, ceea ce pricinui
Mântuitorului cele mai grozave chinuri. Pilat a scris pe ea o inscripþie
în trei limbi diferite ºi o lipi pe cruce, deasupra capului lui Isus. Ea
suna astfel: “Isus din Nazaret, Împãratul Iudeilor”. Aceastã inscripþie
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care a fost ataºatã la cruce într-un mod atât de bãtãtor la ochi, umplu de
mânie pe iudei. În pretoriu lui Pilat ei strigaserã: “Rãstigneºte-L! …
Noi n-avem alt împãrat decât pe Cezarul!” Ei declaraserã cã oricine
proclamã pe un altul ca rege afarã de Cezarul ar fi un trãdãtor. Dar ei
merserã prea departe, tãgãduind orice dorinþã dupã un rege, care sã
aparþinã naþiunii lor. Prin inscripþia sa Pilat exprimã sentimentele
manifestate de ei. Era de fapt o declaraþie, ºi de toþi era luatã ca atare,
cã iudeii din cauza supuºeniei lor sub puterea romanã susþineau, cã
orice om, care ar fi tins sã fie rege al iudeilor, oricât de nevinovat ar fi
fost el în celelalte privinþe, trebuia socotit de ei ca vinovat de moarte.
Nici o altã vinã nu era numitã, prin inscripþie se amintea pur ºi simplu,
cã Isus este regele Iudeilor.
Iudeii vãzurã aceasta ºi rugarã pe Pilat, sã schimbe inscripþia. Mai
marii preoþilor ziserã: “Nu scrie: ‘Împãratul Iudeilor’. Ci scrie cã El a
zis: ‘Eu sunt Împãratul Iudeilor’.” Pilat era totuºi supãrat pe sine însuºi
din cauza slãbiciunii lui de mai înainte ºi dispreþuia din inimã pe preoþii
ºi pe bãtrânii invidioºi ºi vicleni, de aceea el le rãspunse rece: “Ce am
scris am scris.”
ªi acum avu loc o scenã grozavã. Preoþii, mai marii ºi cãrturarii
uitarã demnitatea sfintei lor chemãri ºi se unirã cu gloata, ca sã
batjocoreascã ºi sã râdã de Fiul lui Dumnezeu muribund zicând: “Dacã
eºti Tu Împãratul Iudeilor, mântuieºte-Te pe Tine însuþi!” Alþii dintre
ei repetau în batjocurã: “Pe alþii i-a mântuit; ºi pe Sine nu se poate
mântui! Dacã este El Împãratul lui Israel, sã se pogoare acum de pe
cruce, ºi vom crede în El! S-a încrezut în Dumnezeu: sã-L scape acum
Dumnezeu, dacã-L iubeºte. Cãci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!’”
“Trecãtorii îºi bãteau joc de El, dãdeau din cap, ºi ziceau: ‘Uã! Tu, care
strici Templul, ºi-l zideºti la loc în trei zile, mântuieºte-Te pe Tine însuþi,
ºi pogoarã-Te de pe cruce!”
Aceºti bãrbaþi care se dãdeau drept tâlcuitori ai profeþiilor, repetau
inconºtienþi aceleaºi cuvinte, despre care inspiraþia zisese, cã aveau sã
fie rostite cu aceastã ocazie; dar în orbia lor ei nu observau, cã împlineau
profeþiile. Demnitarii templului, ostaºii cei brutali, tâlharul ordinar de
pe cruce, ºi oamenii cei cruzi ºi tirani din mulþime, toþi se uneau ca sã
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batjocoreascã pe Hristos.
Tâlharii care au fost rãstigniþi odatã cu Hristos, sufereau ca ºi El
aceleaºi dureri corporale; unul dintre ei a fost înãsprit ºi mai mult prin
suferinþele sale ºi îºi ieºi cu totul din fire. El repetã, cuvintele de
batjocurã ale preoþilor ºi defãima pe Isus zicând: “Nu eºti Tu Hristosul?
Mântuieºte-Te pe Tine Însuþi, ºi mântuieºte-ne ºi pe noi!” Celãlalt tâlhar
nu era nicidecum un rãutãcios atât de înãsprit, conºtiinþa sa moralã se
corupsese prin contactul cu oamenii rãi; dar crimele sale nu erau aºa de
mari, ca ale multora dintre acei care stãteau în jurul crucii ºi batjocoreau
pe Mântuitorul.
Împreunã cu ceilalþi iudei, el crezuse cã Mesia va veni în curând. El
auzise pe Isus predicând, ºi a fost convins de învãþãturile Sale; dar prin
influenþa preoþilor ºi a mai marilor el fusese iarãºi abãtut de la El. El
cãutase sã-ºi înãbuºe convingerile sale prin farmecul plãcerilor. Amicii
sãi stricaþi îl duserã pe calea pãcatului din ce în ce tot mai departe,
pânã ce în cele din urmã a fost arestat din cauza unei crime ordinare ºi
osândit la moarte. În decursul judecãrii procesului sãu, el a fost împreunã
cu Isus în sala de judecatã ºi pe cale cãtre dealul Golgotei. El auzise,
cum Pilat declarase, cã nu gãseºte în El nici o vinã; el recunoscu
caracterul dumnezeiesc în înfãþiºarea lui Isus, ºi auzise cuvântul Sãu
îndurãtor de iertare faþã de chinuitorii Sãi. El recunoscu în inima sa, cã
Isus este Fiul lui Dumnezeu.
Când el auzi cuvintele batjocoritoare ale tovarãºului sãu criminal,
el îl mustrã, zicându-i: “Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eºti sub
aceeaºi osândã? Pentru noi este drept, cãci primim rãsplata cuvenitã
pentru fãrãdelegile noastre; dar omul acesta n-a fãcut nici un rãu.” Când
inima sa se deschise astfel pentru Hristos, o luminã cereascã îi luminã
sufletul sãu. În Isus cel zdrobit ºi batjocorit, care atârna pe cruce, el
vedea pe Salvatorul sãu, unica sa speranþã, ºi se adresã Lui într-o credinþã
umilitã, zicându-I: “Doamne, adu-Þi aminte de mine, când vei veni în
împãrãþia Ta!” Isus a rãspuns: ‘Adevãrat îþi spun astãzi cã vei fi cu
Mine în rai.”
Isus nu promise pãcãtosului pocãit, cã el va învia cu El în paradis în
ziua crucificãrii; cãci El Însuºi nu Se urcase la Tatãl încã nici a treia zi

428

Viaþa lui Isus - E.G.White

dupã înviere. Dar El îi declarã: “Adevãrat îþi zic þie astãzi”, spre a
întipãri în sufletul sãu idea, cã chiar în acel timp, când suferea ocarã ºi
persecuþie, El poseda puterea de a salva pe un pãcãtos. El era
Mijlocitorul omului la Tatãl, având încã aceeaºi putere ca ºi pe atunci,
când vindeca pe bolnavi ºi chema pe morþi iarãºi la viaþã; era un drept
al Sãu divin, de a fãgãdui pãcãtosului cãit ºi credincios în acea zi: “Tu
vei fi cu Mine în Paradis.”
Tâlharul de pe cruce, cu toate durerile sale corporale, simþea totuºi
cã a primit de la Dumnezeu pace ºi mângâiere în sufletul sãu.
Mântuitorul cel înãlþat pe cruce, care suporta batjocurã ºi durere ºi
fusese lepãdat de preoþi ºi de mai mari, e cãutat de un suflet muribund
încãrcat de pãcate cu o credinþã care recunoscu pe Mântuitorul lumii în
Acela, care fusese rãstignit ca un fãcãtor de rele. În acest scop - ca sã
salveze pe pãcãtoºii pierduþi, Fiul lui Dumnezeu pãrãsi cerul. În timp
ce preoþii ºi mai marii, cu îndreptãþirea lor de sine înfumuratã, nu erau
în stare sã recunoascã caracterul Sãu dumnezeiesc, El Se descoperi
tâlharului ca Amic ºi Salvator al pãcãtosului. În felul acesta El învãþã,
cã cel mai din urmã dintre pãcãtoºi poate gãsi iertare ºi salvare prin
meritele sângelui lui Hristos.
Spiritul lui Dumnezeu luminã mintea acestui criminal, care apucã
pe Isus în credinþã, ºi lanþul dovezilor, cã Isus este Mesia, a fost înºirat
inel cu inel, pânã ce jertfa suferindã, care era supusã la aceeaºi pedeapsã
ca ºi el, sta în faþa Sa ca Fiu al lui Dumnezeu. În timp ce conducãtorii
iudeilor Îl tãgãduiau ºi chiar ucenicii se îndoiau de divinitatea Sa,
sãrmanul fãcãtor de rele, care sta pe pragul veºniciei, la încheierea
timpului sãu de încercare, numeºte pe Isus ca Domn al sãu! Mulþi au
fost gata ca sã-L numeascã Domn, când El fãcea minuni ºi tot astfel ºi
dupã ce El se sculase din mormânt, dar nimeni nu-L numi “Domn”,
când sta atârnat ºi muribund pe cruce, afarã numai de pãcãtosul cãit,
care a fost salvat încã în ceasul al unsprezecelea.
Aceasta era o adevãratã pocãinþã în împrejurãri cu totul neobiºnuite,
pentru un scop deosebit, ºi bine precizat. Aceasta era o mãrturie pentru
toþi privitorii, cã Isus nu era un amãgitor, ci a rãmas credincios
caracterului Sãu ºi ªi-a împlinit misiunea pânã la scena de încheiere a
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vieþii Sale pãmânteºti, în tot timpul activitãþii Sale. Niciodatã nu veniserã
la urechea Mântuitorului cuvinte mai plãcute ca aceste mãrturisiri de
credinþã de pe buzele tâlharului muribund în mijlocul defãimãrilor ºi
batjocurilor din partea gloatei. Totuºi nimeni nu trebuie sã neglijeze
ocaziile prezente ºi sã amâne cãinþa ºi pocãinþa sa, ºi sã se sprijine pe o
pocãinþã pe patul de moarte, la gândul cã ºi tâlharul s-a pocãit în ceasul
al unsprezecelea. Orice razã de luminã neluatã în seamã, lasã pe pãcãtos
într-un întuneric ºi mai mare ca pânã acum, pânã ce vreo amãgire
oarecare pune stãpânire deplinã pe mintea sa ºi cazul sãu poate fi lipsit
de speranþã. ªi totuºi existã cazuri, ca ºi acela al sãrmanului fãcãtor de
rele, unde luminarea vine tocmai în ultima clipã ºi e primitã cu credinþã
raþionalã. Astfel de suflete pline de cãinþã gãsesc har înaintea lui Hristos.
Îngerii priveau cu uimire la iubirea nemãrginitã a lui Isus, care deºi
sub cele mai grozave dureri spirituale ºi corporale, totuºi nu Se gândea
decât la alþii, ºi îndemna la credinþã sufletul cel cãit. Chiar în timpul
jertfirii vieþii Sale, El dãdu pe faþã o astfel de iubire pentru oameni,
care era mai tare decât moartea. În înjosirea Sa, El Se adresã ca profet
la fiica Ierusalimului; ca preot ºi Mijlocitor, El înãlþase cereri cãtre
Tatãl Sãu; ca Salvator iubitor El iertã pãcatele tâlharului pocãit, care Îl
chemase în ajutor. Foarte mulþi, dintre acei care au privit la acea scenã
de pe Golgota, au fost întãriþi dupã aceea în credinþa lui Isus.
ªarpele cel ridicat în pustie era un simbol al Fiului omului, aºa cum
El a fost ridicat pe cruce. În privinþa aceasta Isus zice cãtre Nicodim:
“ªi dupã cum a înãlþat Moise ºarpele în pustie, tot aºa trebuie sã fie
înãlþat ºi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþa veºnicã.” Ioan 3:14. Toþi cei ce priveau în pustie la ºarpele
de aramã ridicat se vindecau, pe când cei care refuzau sã-ºi îndrepte
privirea la acesta, piereau. Cei doi tâlhari de pe cruce reprezintã cele
douã clase ale omenirii. Toþi au simþit otrava pãcatului, care este
preînchipuit prin muºcãtura ºarpelui înfocat din pustie. Acei care privesc
la Isus Hristos ºi cred în El, asemenea tâlharului de pe cruce, vor trãi în
vecie; dar acei care refuzã sã priveascã la El ºi sã creadã în El, dupã
cum criminalul împietrit refuza sã priveascã la Mântuitorul crucificat
ºi sã creadã în El, vor muri fãrã speranþã.

430

Viaþa lui Isus - E.G.White

Vrãjmaºii lui Isus aºteptau moartea Sa cu nerãbdare. Dupã pãrerea
lor, acest eveniment avea sã aducã la tãcere pentru totdeauna zvonurile
despre puterea Sa dumnezeiascã ºi despre minunile Sale uimitoare. Ei
se mãguleau cu speranþa cã nu vor mai avea nevoie sã mai tremure în
viitor din cauza marii Sale influenþe. Soldaþii cei brutali, care pironiserã
corpul lui Isus pe cruce, împãrþirã între ei hainele ºi se certarã pentru
un veºmânt, care era dintr-o singurã þesãturã de sus pânã jos. În cele
din urmã ei se hotãrârã sã tragã la sorþ pentru acesta. Condeiul inspiraþiei
a descris aceastã scenã exact, cu mai multe secole înainte de a fi avut
loc: “Cãci niºte câini mã înconjoarã, o ceatã de nelegiuiþi dau târcoale
împrejurul meu, mi-au strãpuns mâinile ºi picioarele. … îºi împart
hainele mele între ei, ºi trag la sorþ pentru cãmaºa mea.” Ps. 22:16, 18.
Ochii lui Hristos priveau asupra mulþimii, care se adunase, ca sã fie
martori oculari ai morþii Sale, ºi vãzu la picioarele crucii pe Ioan,
sprijinind pe Maria, mama Lui. Ea venise înapoi la acea scenã
îngrozitoare, nefiind în stare sã suporte sã fie despãrþitã mai mult de
Fiul ei. Ultima învãþãturã a lui Isus a fost o iubire de copil cãtre mama
Sa. El privi la faþa îndureratã a mamei Sale, ºi apoi la Ioan, ºi adresânduSe Mariei, îi zise: “Femeie, iatã fiul tãu!”, ºi apoi zise cãtre ucenic:
“Iatã mama ta!” Ioan înþelese foarte bine cuvintele lui Isus ºi datoria
sfântã, care i se impuse prin aceasta. El îndepãrtã imediat pe mama lui
Hristos de la aceastã scenã grozavã de pe muntele calvarului ºi din acel
ceas el îngriji de ea, aºa cum numai un fiu credincios datoriei sale ar fi
putut face, luând-o la sine sub propriul sãu adãpost. O, Mântuitor milos ºi plin de iubire! În toate durerile Sale corporale ºi în spaima Sa
sufleteascã, El avea totuºi o iubire gingaºe pentru mama, care îl nãscuse.
El nu avea bani ca sã-i lase, pentru a-i asigura bunul ei mers în viitor,
dar El avea un loc în inima lui Ioan ºi dãdu ucenicului Sãu iubit pe
mama Sa, ca o moºtenire sfântã. Acestã încredere avea sã aducã o mare
binecuvântare lui Ioan, ca o amintire neîncetatã despre Mântuitorul ºi
Domnul sãu iubit.
Acest model desãvârºit de iubire fireascã a lui Hristos strãluceºte
cu o splendoare nemicºoratã prin întunericul veacurilor. Deºi El suportã
cele mai grozave chinuri, totuºi nu uitã pe mama Sa, ci luã toate mãsurile
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necesare pentru viitor. Urmaºii lui Hristos trebuie sã simtã cã face parte
din religia lor, de a cinsti pe pãrinþii lor ºi a purta grijã de ei. Nici-o altã
datorie religioasã nu poate scuti pe un fiu sau fiicã de datoriile sale faþã
de pãrinþi.
Misiunea vieþii pãmânteºti a lui Hristos era acum aproape împlinitã.
Limba Sa era foarte uscatã ºi El zise: “Mi-e sete”. Ei umplurã un burete
cu oþet ºi fiere, ºi Îi oferirã aceasta ca sã bea; dar când El gustã din el îl
respinse de la El. ªi acum Domnul vieþii ºi al Mãririi era pe moarte, ca
preþ de rãscumpãrare pentru neamul omenesc. Pãcatul omenirii luat
asuprã-ªi, prin care Îºi atrase mânia lui Dumnezeu, ca reprezentant al
omului, îi amãrî paharul pe care El îl bãu, ºi zdrobi inima Fiului lui
Dumnezeu. Moartea nu poate fi privitã ca un înger al milostivirii; natura
se înfiorã la gândul deznodãmântului care este o urmare a pãcatului.
Dar nu teama de moarte era cea care producea lui Isus chinurile de
nespus ale morþii. Printr-o astfel de ipotezã, El ar fi fost pus mai jos
decât martirii în ce priveºte curajul ºi statornicia; cãci mulþi dintre
aceºtia, care au murit pentru credinþa lor, s-au supus la torturi ºi la
moarte, ºi se bucurau cã pot fi gãsiþi vrednici, ca sã sufere pentru Hristos.
El era Prinþul suferinzilor; dar nu durerea corporalã era aceea, care Îl
umplea de spaimã ºi de disperare; ci din contrã, acel simþ despre
caracterul rãutãcios al pãcatului, o cunoºtinþã cã omul se familiarizase
atât de mult cu pãcatul, încât nu mai era în stare sã-i mãsoare urâciunea
sa respingãtoare; cã pãcatul prinsese atât de adânc rãdãcinã în inima
omeneascã, încât îi era greu a-l stârpi.
Ca reprezentant ºi garant al omului, Isus purta povara pãcatului
întregului neam; El a fost socotit printre cei fãrã de lege, pentru ca sã
poatã scãpa pe oameni de blestemul legii. Vina fiecãrui urmaº al lui
Adam din toate timpurile apãsa greu pe inima Sa; ºi mânia lui Dumnezeu
ºi manifestarea înfricoºatã a dizgraþiei Sale, din pricina nelegiuirii lor,
umplu sufletul Fiului Sãu cu spaimã. Retragerea harului dumnezeiesc
de la Mântuitorul în aceastã orã de groazã a morþii, stãpânise inima Sa
cu o durere, care niciodatã nu poate fi cuprinsã pe deplin de oameni.
Orice chin suportat de Fiul lui Dumnezeu pe cruce, orice picãturã de
sânge care curgea de pe capul, mâinile ºi picioarele Sale, trãsãturile
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provocate de durerile grozave, care torturau corpul Sãu, când Tatãl Îºi
ascunse faþa Sa de la El, toate acestea vorbesc cãtre oameni ºi le zic:
Din iubire cãtre tine se învoi Fiul lui Dumnezeu ca sã ia asuprã-ªi
aceste crime oribile, care au fost aruncate asupra Lui; pentru tine a
distrus El stãpânirea morþii deschizându-þi porþile Paradisului ºi ale
vieþii veºnice. Acela, care îmblânzi valurile înfuriate ale mãrii prin
cuvântul Sãu, care pãºea peste talazuri spumegânde ca pe uscat, care
fãcea pe demoni sã se cutremure, ºi la a Cãrui miºcare bolile dispãreau,
care deschidea ochii orbilor ºi rechema pe morþi la viaþã - Se oferã pe
Sine pe cruce ca o jertfã deplin satisfãcãtoare pentru omenire. El,
purtãtorul pãcatului, ia asuprã-ªi dreapta pedeapsã pentru nelegiuirea
omeneascã ºi Se face pãcat pentru om.
Satan nãpãdi inima lui Isus cu ispitele cele mai furioase. Pãcatul
care era atât de urât în ochii Sãi, a fost îngrãmãdit asupra Lui, pânã ce
El gemea sub povara acestuia. Nu e de mirare cã firea Sa omeneascã
tremura în acea orã înfricoºatã. Îngerii priveau cu uimire, ca martori ai
acestei lupte sufleteºti pline de disperare a Fiului lui Dumnezeu, o luptã
care era cu mult mai mare, decât chinul corporal, încât pe cel din urmã
de abia îl simþea. Oºtile cereºti îºi acopereau feþele lor în faþa priveliºtii
înfiorãtoare.
Natura neînsufleþitã îºi exprima compãtimirea ei pentru Autorul ei
hulit ºi muribund. Soarele refuza ca sã fie martor al acestei scene de
groazã. Razele sale pline ºi strãlucitoare care luminau pãmântul pe la
amiazã, pãrurã deodatã ca ºi când s-ar fi stins. Un întuneric total învãluia
crucea ºi împrejurimea, asemenea unui vãl funebru. Nici o eclipsã de
soare ºi nici vreun alt eveniment natural nu pricinuise aceastã
întunecime, care era asemenea miezului nopþii fãrã lunã sau stele. Acel
întuneric gros era un simbol al durerilor sufleteºti ºi al spaimelor care
înconjurau pe Fiul lui Dumnezeu. Acestea El le simþise în grãdina
Ghetsimani, când sudori de sânge ieºeau din porii Sãi, ºi unde El ar fi
murit, dacã un înger din cer nu ar fi fost trimis, ca sã întãreascã divinul
suferind, aºa ca sã poatã face drumul stropit cu sânge pânã la Golgota.
Întunericul durã trei ore. Întunecimea ce învãluia crucea era de
nepãtruns pentru ochiul omenesc, dar mult mai de nepãtruns ºi mai des
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era întunericul care umplea sufletul suferind al lui Hristos. O spaimã
de nedescris cuprinse pe toþi cei ce erau adunaþi în jurul crucii, ºi o
tãcere mormântalã pãru a se lãsa peste Golgota. Blestemele ºi defaimele
amuþirã deodatã, pe când erau încã pe buzele batjocoritorilor. Bãrbaþi,
femei ºi copii, cãzurã la pãmânt cuprinºi de spaimele morþii. Fulgere
scânteietoare, fãrã sã fie însoþite de vreun tunet, strãluceau din timp în
timp din nori ºi luminau crucea cu Salvatorul lumii rãstignit pe ea.
Preoþii, mai marii, cãrturarii, ajutoarele cãlãilor, ºi gloata, toþi credeau
cã a venit timpul rãsplãtirii lor. Dupã câtva timp începurã sã ºopteascã
unii cãtre alþii, cã Isus se va coborî acum de pe cruce. Unii încercau sã
gãseascã calea, spre a se întoarce la casele lor ºi pipãiau încoace ºi
încolo ca orbii, bãtându-se în piept ºi tremurând de spaimã.
Pe la ceasul al nouãlea, acest întuneric grozav se retrase, învãluind
însã mereu pe Mântuitorul asemenea unui veºmânt. Fulgerele înfuriate
pãreau a zvârli trãsnetele lor asupra Lui, pe când El atârna astfel pe
cruce. Deodatã El “strigã cu glas tare: ‘Eli, Eli, Lama Sabactani?’ adicã:
‘Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pãrãsit?’” Când
întunecimea exterioarã deveni tot mai deasã în jurul lui Hristos, multe
glasuri exclamarã zicând: ‘Rãzbunarea lui Dumnezeu zace asupra Lui!
Sãgeþile mâniei lui Dumnezeu vin asupra Lui, pentru cã S-a încumetat
a Se socoti ca Fiu al lui Dumnezeu! Când Mântuitorul dãdu acel strigãt
de disperare, mulþi dintre cei ce credeau într-Însul, au fost umpluþi de
spaimã, pierdurã orice nãdejde; cãci dacã Dumnezeu pãrãsise pe Isus,
ce avea sã fie cu urmaºii Sãi, ºi cu învãþãtura Sa, pe care ei o primiserã
cu bucurie?
Întunecimea dispãru cu timpul de pe sufletul apãsat al lui Isus, ºi El
Se trezi într-un simþ de dureri corporale ºi zise: “Mi-e sete”. Aici se
oferi ultima ocazie pentru prigonitorii Sãi, ca sã-ºi arate compãtimirea
lor pentru El ºi sã-I aline durerile; dar când întunecimea începu sã se
retragã, dispãru ºi spaima lor, ºi vechea lor spaimã se trezi iarãºi în
inima lor, cã Hristos tot le va scãpa din mâini. “ªi îndatã unul din ei a
alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oþet, l-a pus într-o trestie, ºi Ia dat sã bea. Dar ceilalþi ziceau: ‘Lasã sã vedem dacã va veni Ilie sã-L
mântuiascã.’” Matei 27:48-49.
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Isus dându-ªi preþioasa Sa viaþã nu a fost îmbãrbãtat prin bucurii
triumfãtoare, totul era posomorât ºi descurajat. Acolo spânzurat pe
cruce, Mieluºelul imaculat al lui Dumnezeu, al Cãrui corp era plin de
vânãtãi ºi de rãni, acele mâini miloase, care fuseserã totdeauna gata, ca
sã ajute celor apãsaþi ºi suferinzi, erau întinse pe cruce ºi pironite cu
piroane, acele picioare rãbdãtoare care strãbãtuserã mari depãrtãri,
pentru a duce binecuvântãri ºi a vesti lumii învãþãtura despre
rãscumpãrare, erau bãtute ºi pironite pe cruce; capul Sãu preþios era
rãnit printr-o cununã de spini; acele buze palide ºi tremurânde, care
fuseserã întotdeauna gata, ca sã întâmpine cu bunãvoinþã cererile
omenirii suferinde, rosteau acum tristele cuvinte: “Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pãrãsit?”
Poporul aºtepta în tãcere sfârºitul acestei scene înfricoºate. Soarele
se arãtã iarãºi; dar crucea era încã învãluitã în întunecime. Preoþii ºi
mai marii privesc spre Ierusalim; ºi iatã norul cel des s-a lãsat deasupra
acestei cetãþi ºi asupra câmpiilor lui Iuda, ºi trãsnetele furioase ale
rãzbunãrii lui Dumnezeu sunt îndreptate contra acestei cetãþi osândite.
Deodatã întunericul dispare de pe cruce ºi cu o voce limpede care pare
a rãsuna prin întreaga creaþiune, Isus strigã: “S-a isprãvit” “Tatã, în
mâinile Tale îmi încredinþez duhul!” O luminã învãluia crucea ºi faþa
Mântuitorului strãlucea de mãrire cereascã, asemenea soarelui. Apoi
Îºi plecã capul pe piept ºi ªi-a dat viaþa.
Privitorii erau înmãrmuriþi, ºi cu ochii încremeniþi asupra
Mântuitorului. Iarãºi se lãsã întuneric asupra pãmântului, ºi un zgomot
asurzitor asemenea unui tunet puternic a fost auzit. Acesta a fost urmat
de un cutremur de pãmânt. Gloata a fost aruncatã grãmadã la un loc, ºi
s-a dat loc la cea mai mare panicã ºi confuzie. În munþii din împrejurimi,
stâncile se crãpau ºi se prãbuºeau cu mare zgomot, ºi multe din ele se
prãvãleau cu mult vuiet în vale. Mormintele s-au deschis ºi cei morþi
au fost aruncaþi afarã. Creaþiunea pãrea a se sfãrâma în bucãþi. Preoþii,
mai marii, ostaºii ºi ajutoarele cãlãilor amuþirã de spaimã ºi cãzurã la
pãmânt. Întunericul se abãtu iarãºi de pe muntele calvarului, dar planã
încã mereu asupra Ierusalimului asemenea unui vãl funebru. În
momentul în care Hristos muri, preoþii erau tocmai în timpul slujbei în
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templu înaintea catapetesmei care despãrþea Sfânta de Sfânta Sfintelor.
Deodatã ei simþirã cã pãmântul de sub picioarele lor se clatinã, iar
catapeteasma templului, o broderie bogatã ºi puternicã, care era înnoitã
în fiecare an, a fost sfâºiatã în douã de sus pânã jos, prin acea mânã
neprihãnitã, care scrisese pe peretele palatului lui Belºaþar acele cuvinte
de judecatã. Sfânta Sfintelor, în care numai o datã pe an era voie sã
calce picior omenesc, ºi acesta cu multã solemnitate, a fost lãsatã acum
pradã ochilor privitorilor. Prezenþa lui Dumnezeu nu avea sã umbreascã
mai departe tronul harului pãmântesc. Lumina mãreþiei Sale nu avea sã
lumineze mai departe, asupra acestuia, nici norul dezaprobãrii Sale nu
avea sã mai întunece pietrele preþioase de pe pieptãraºul marelui preot.
Când Hristos muri pe crucea de pe Golgota a fost deschis atât pentru
pãgâni cât ºi pentru iudei o cale nouã ºi vie. Mântuitorul avea sã
serveascã de aici înainte ca Preot ºi Mijlocitor în cerurile cerurilor. În
viitor sângele animalelor de jertfã adus pentru pãcat era fãrã valoare;
cãci Mielul lui Dumnezeu murise pentru pãcatele lumii. Întunecimea,
care se lãsase peste pãmânt, era o dovadã despre participarea naturii
pentru Hristos în lupta Sa cu moartea. Ea dovedi lãmurit omenirii, cã
Soarele dreptãþii, Lumina lumii, Îºi retrãgea razele Sale de pe oraºul
cel mai favorizat din lume, Ierusalim. Aceasta era o mãrturie minunatã,
pe care o dãdu Dumnezeu, pentru ca credinþa generaþiilor viitoare sã
fie întãritã. Isus nu-ªi dãdu viaþa pânã ce lucrarea pe care El venise so facã nu a fost terminatã: ºi El strigã cu ultima Sa suflare: “S-a sfârºit”.
Îngerii tresãltarã de bucurie când auzirã aceste cuvinte; cãci marele
plan de mântuire fusese adus la biruinþã. Domnea bucurie în cer, cã
printr-o viaþã de ascultare, fiii lui Adam vor putea în cele din urmã sã
fie ridicaþi iarãºi în prezenþa lui Dumnezeu. Satan a fost biruit ºi ºtia cã
împãrãþia sa este pierdutã.
Când creºtinul va învãþa sã înþeleagã cuprinsul marii jertfe a
Maiestãþii cereºti, atunci planul de mântuire îi va pãrea mult mai înãlþat,
ºi când va medita la Golgota, vor fi trezite întotdeauna în inima lui cele
mai profunde ºi mai sfinte sentimente. Contemplarea iubirii de
neasemãnat a Mântuitorului, ar trebui sã punã stãpânire întotdeauna pe
cugetele sale, sã-i miºte ºi sã-i înmoaie inima, ºi sã-i înnobileze
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sentimentele ºi sã i le perfecþioneze ºi sã-i transforme în totul întreg
caracterul. Cuvintele Apostolului sunã: “Cãci n-am avut de gând sã
ºtiu între voi altceva decât pe Isus Hristos ºi pe El rãstignit”. 1 Cor. 2:2.
Tot astfel ºi fiecare dintre noi poate privi înapoi la Golgota ºi sã strige:
“În ce mã priveºte departe de mine gândul sã mã laud cu altceva decât
cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este rãstignitã
faþã de mine, ºi eu faþã de lume!” Gal. 6:14.
Speranþele ucenicilor pãreau a dispãrea odatã cu moartea lui Hristos.
Ei priveau la ochii Sãi închiºi, la capul Sãu plecat într-o parte, la pãrul
Sãu mânjit cu sânge, la mâinile ºi picioarele Sale strãpunse, ºi spaima
ºi chinul lor sufletesc era nespus. Ei nu crezurã pânã în ultima clipã, cã
El va muri, ºi ei de abia puteau crede ochilor lor, cã El a murit întradevãr. Maiestatea cerului Îºi dãduse viaþa, pãrãsit de credincioºi, fãrã
a I se da vreo alinare sau vreun cuvânt de compãtimire; cãci chiar
îngerilor plini de compãtimire nu le-a fost permis, ca sã aducã vreun
serviciu Suveranului lor.
Noaptea se lãsã ºi o tãcere stranie domnea pe Golgota. Mulþimea se
împrãºtie, ºi mulþi se întoarserã înapoi la Ierusalim, cu inimile pline de
cugete cu totul deosebite, de cele de dimineaþã. Foarte mulþi veniserã
la locul de rãstignire numai dintr-o simplã curiozitate, iar nu de urã
contra lui Hristos. Dar credeau totuºi în rapoartele pe care preoþii le
nãscociserã asupra Lui ºi-L priveau ca pe un fãcãtor de rele. La execuþie
ei primiserã sentimentul conducãtorilor iudeilor, ºi se unirã în agitaþia
lor nefireascã cu gloata spre a-L batjocori ºi lua în râs.
Dar când pãmântul a fost învãluit de întuneric ºi propriile lor
conºtiinþe îi mustrau, mintea câºtigã iarãºi supremaþie asupra lor, ºi ei
simþeau cã s-au fãcut vinovaþi de o mare nedreptate. Nici o glumã sau
râs batjocoritor nu a mai fost auzit în timpul acelui întuneric grozav, ºi
când lumina îºi fãcu loc iarãºi, ei pornirã pe cale spre casele lor, cu o
sfialã sfântã în inimi ºi chinuiþi de mustrãri de conºtiinþã. Ei cãpãtaserã
convingerea cã învinuirile preoþilor erau false, ºi cã Isus nu fusese un
amãgitor, ºi cu câteva sãptãmâni mai târziu aparþineau ºi aceºtia miilor
care se convertiserã din inimã la creºtinism când Petru le predica la
ziua Cincizecimii ºi marea tainã a crucii, ca ºi alte taine despre Mesia
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le-au fost lãmurite ºi pricepute.
Ostaºii romani înconjurau crucea, când Hristos strigã cu un glas plin
de putere surprinzãtoare: “S-a sfârºit!” ºi Îºi dãdu sfârºitul cu acest strigãt
de biruinþã pe buze. Niciodatã pânã aici nu vãzuserã ei o moarte pe cruce
ca aceasta. Era ceva nemaiauzit ca cineva sã moarã dupã ºase ore de
rãstignire. Moartea produsã prin rãstignire venea încet ºi târziu puterile
se epuizau încetul cu încetul, pânã ce se putea cu greu distinge, dacã
viaþa s-a stins sau nu. Faptul cã un om putea vorbi cu o voce atât de
limpede ºi puternicã cu puþin înainte de moartea Sa, era un eveniment
miraculos, care uimi la culme pe ostaºii romani, care erau obiºnuiþi cu
asemenea scene; cãpitanul cohortei de ostaºi declarã imediat: “Cu adevãrat
acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” Mat. 27:54. Noi vedem prin urmare cã
trei bãrbaþi ºi-au mãrturisit pe faþã credinþa lor în Hristos, chiar în ziua
morþii Sale ºi anume: cãpitanul gãrzii romane, acela care a dus crucea în
locul Mântuitorului ºi acela care a murit pe cruce alãturi de El.
Privitorii ºi ostaºii care priveau crucea, erau convinºi, atât pe cât
sufletele lor puteau primi o astfel de idee, cã Isus este Mântuitorul, în
care Israel nãdãjduia de atâta vreme. Dar întunecimea care învãluia
pãmântul, nu putea fi mai deasã decât aceea care învãluia sufletele
preoþilor ºi ale mai marilor. Evenimentele pe care ei le vãzuserã, nu
avuseserã nici un efect favorabil asupra lor, ºi ura lor contra lui Isus nu
încetase nici la moartea Sa.
La timpul naºterii Sale, îngerul strãlucitor vãzut pe cer ca o stea, a
cunoscut pe Hristos ºi a condus pe magi la ieslea, în care El era culcat.
Oºtile cereºti L-au cunoscut ºi au vestit lauda Sa pe câmpiile
Betleemului. Marea a recunoscut glasul Sãu ºi a dat ascultare ordinului
Sãu. Boala ºi moartea s-au supus poruncii Sale ºi au dat drumul prãzii
la cuvântul Sãu. Soarele L-a recunoscut ºi ºi-a ascuns faþa sa luminoasã
în faþa priveliºtii chinurilor morþii Sale. Chiar ºi stâncile L-au recunoscut
ºi s-au sfãrâmat în bucãþi la strigãtul Sãu de moarte. Deºi chiar natura
neînsufleþitã recunoscu astfel pe Hristos ºi dãdu mãrturie, cã El este
într-adevãr Fiul lui Dumnezeu, totuºi preoþii ºi mai marii nu recunoscurã
pe Mântuitorul; ei lepãdarã dovezile dumnezeirii Sale, ºi îºi împietrirã
inimile contra adevãrurilor Sale, El nu era aºa de simþitor ca stâncile de
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granit ale munþilor.
Iudeii nu doreau, ca corpurile acelora care fuseserã executaþi sã
rãmânã pe cruce în acea noapte. Ei erau extrem de îngrijoraþi de a nu
mai atrage mai departe atenþia poporului asupra evenimentelor care
însoþiserã moartea lui Isus. Ei se temeau de urmãrile, pe care le-ar fi
putut avea evenimentele acelei zile pentru sufletele poporului. Sub pretext cã nu voiau sã profaneze prin aceasta sfinþenia Sabatului, ca
corpurile sã rãmânã pe cruce în timpul acelei zile sfinte, care urma
dupã ziua rãstignirii, fruntaºii iudei cerurã lui Pilat, ca sã le dea voie,
ca sã grãbeascã moartea acestor victime, aºa ca corpurile lor sã fie
îndepãrtate înainte de apusul soarelui.
Pilat era tot aºa de înclinat ca ºi ei, de a nu lãsa nici o clipã mai mult
decât era necesar ca sã mai dãinuiascã acea priveliºte revoltãtoare a lui
Isus pe cruce. Dupã ce confirmarea guvernatorului a fost astfel dobânditã,
celor doi fãcãtori de rele rãstigniþi odatã cu Hristos, li s-au sfãrâmat
fluierele picioarelor spre a grãbi moartea lor. Dar Isus era deja mort ºi de
aceea nu-I sfãrâmarã picioarele. Ostaºii brutali, care au fost martori ai
privirii ºi cuvintelor lui Isus pe calea Sa la Golgota, ºi pe când El Îºi
dãdea viaþa pe cruce, au fost miºcaþi de cele ce vãzuserã ºi auziserã, ºi de
aceea se abþinurã de la orice mutilare a lui Isus prin sfãrâmarea fluierelor
picioarelor Sale. În felul acesta a fost împlinitã profeþia, care declarase
cã nu avea sã I se sfãrâme nici un os; ºi legea Paºtelui, care cerea o jertfã
desãvârºitã ºi întreagã, a fost de asemeni împlinitã prin jertfirea Mielului
lui Dumnezeu. “Sã nu lase din ele nimic pânã a doua zi dimineaþa, ºi sã
nu frângã nici un os din ele.” Numeri 9:12.
Dupã sfatul preoþilor, care doreau sã se asigure de moartea
Mântuitorului, un ostaº Îl împunse cu suliþa în coastã, fãcându-I astfel
o ranã care i-ar fi atras imediat moartea, chiar dacã n-ar fi fost mort
deja. Din rana deschisã curgea sânge ºi apã într-o mãsurã bogatã ºi
uºor de deosebit între una ºi alta. Acest fapt misterios a fost observat
de toþi cei de faþã, ºi Ioan raporteazã aceastã întâmplare într-un mod
foarte reprezentativ; el zice: “Unul dintre ostaºi I-a strãpuns coasta cu
suliþa; ºi îndatã a ieºit din ea sânge ºi apã. Faptul acesta este adeverit
de cel ce L-a vãzut: mãrturia lui este adevãratã, ºi el ºtie cã spune
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adevãrul, pentru ca ºi voi sã credeþi. Aceste lucruri s-au întâmplat, ca
sã se împlineascã Scriptura: ‘Niciunul din oasele Lui nu va fi sfãrâmat.’
ªi în altã parte Scriptura mai zice: ‘Vor vedea pe cine au strãpuns.’”
Ioan 19:34-37.
Dupã înviere preoþii ºi mai marii rãspândirã zvonul, cã Isus n-ar fi
murit pe cruce, ci ar fi rãmas numai leºinat ºi dupã aceea ºi-ar fi venit
iarãºi în fire. Un alt raport mincinos declara, cã în mormânt nu s-ar fi
pus un corp real de carne ºi sânge, ci numai un chip asemãnãtor. Dar
mãrturia lui Ioan despre împungerea în coastã a Mântuitorului ºi despre
sângele ºi apa care au curs din rana Sa, dezminþi aceste rapoarte false,
care fuseserã rãspândite în popor de cãtre acei iudei lipsiþi de conºtiinþã.
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La mormânt

C

rima pentru care Isus a fost crucificat, era pretinsa trãdare
contra guvernãrii romane, ºi persoanele care sufereau
moartea pentru o asemenea crimã, erau luate de pe cruce de
cãtre soldaþii de rând ºi duse la un loc de îngropãciune, care era destinat
în mod exclusiv pentru o clasã de criminali, care suferiserã cea mai
grea pedeapsã a legii.
Ioan era în mare nedumerire, ce mãsuri sã ia în privinþa corpului
neînsufleþit al Maestrului sãu iubit. Fiori îl cuprindeau la gândul, cã el
va fi luat de ostaºi brutali ºi lipsiþi de orice bun simþ ºi-L vor duce la un
loc profanator de îngropãciune. El ºtia, cã de la autoritãþile iudaice nu
se putea dobândi nici-o favoare; nici de la Pilat nu se putea aºtepta mai
mult. Dar Iosif ºi Nicodim se dãdurã totuºi la ivealã în acest timp de
nevoie. Aceºti bãrbaþi erau amândoi membrii marelui sfat iudaic ºi se
cunoºteau cu Pilat. Ei dispuneau de multã avere ºi aveau mare influenþã
ºi se hotãrâserã ca corpul lui Isus sã fie înmormântat în cinste.
Iosif merse cu îndrãznealã la Pilat ºi-l rugã sã-i dea corpul lui Isus
spre a-L înmormânta. Cererea Sa a fost aprobatã numaidecât de cãtre
Pilat, care credea încã ferm în nevinovãþia lui Isus. Pilat aflã acum
pentru prima datã, de la Iosif cã Isus este mort într-adevãr. Preoþii
evitaserã în mod intenþionat de a-l pune pânã aici în cunoºtinþã despre
aceasta, deºi fel de fel de rapoarte contradictorii ajunserã la urechile
sale despre evenimentele ciudate care însoþiserã crucificarea Sa. Acum
el aflã, cã Mântuitorul a murit tocmai în momentul, când dispãruse
acea întunecime misterioasã, care învãluise pãmântul. Pilat a fost uimit,
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cã Isus a murit aºa de curând; cãci acei care erau rãstigniþi, lâncezeau
adesea zile întregi pe cruce. Raportul pe care Pilat îl primi acum despre
moartea lui Isus, îl fãcu sã creadã ºi mai cu tãrie cã Isus nu a fost un om
obiºnuit. Guvernatorul roman a fost miºcat în mod extraordinar, ºi
regreta cu durere cã a luat parte la osândirea Mântuitorului.
Preoþii ºi mai marii i-au atras atenþia lui Pilat ºi slujitorilor sãi, sã se
fereascã de orice amãgire posibilã, pe care ucenicii lui Isus ar încercao cu privire la corpul Sãu. De aceea, înainte de a accepta cererea lui
Iosif, Pilat întrebã pe sutaºul care avea comandã asupra oºtilor care
pãzeau crucea, ºi aflã de pe buzele acestuia cã vestea despre moartea
lui Isus este adevãratã; ºi la stãruinþele lui Pilat i se povestirã scenele
grozave de pe Golgota, confirmând astfel mãrturia lui Iosif.
Pilat dãdu apoi un ordin oficial, ca corpul lui Isus sã fie predat lui
Iosif. Pe când ucenicul Ioan se gândea cu durere ºi îngrijorare, la sfintele
rãmãºiþe ale Maestrului sãu iubit, Iosif din Arimateia veni înapoi cu
însãrcinarea de la guvernator; iar Nicodim, care prevãzuse mai dinainte
succesul discuþiei lui Iosif cu Pilat, veni cu o amestecãturã preþioasã de
smirnã cu aloe, ca la o sutã de litre. Nici chiar celui mai mare fruntaº
din tot Ierusalimul nu i s-ar fi dovedit o cinste mai mare ca aceasta la
moarte.
Femeile din Galilea rãmaserã la ucenicul Ioan, spre a vedea ce mãsuri
se vor lua pentru corpul lui Isus. Acesta le era încã mereu scump, deºi
credinþa lor în Isus ca Mesia cel fãgãduit încetase o datã cu moartea Sa.
Ucenicii erau adânciþi într-o tristeþe adâncã, ºi atât de covârºiþi de cele
pãþite, încât nu erau în stare, sã-ºi aminteascã de cuvintele lui Isus, care
le anunþase de mai înainte tocmai întâmplarea acestor lucruri cu privire
la Sine. Femeile au fost uimite când au vãzut cã Iosif ºi Nicodim,
amândoi membrii onoraþi ai marelui sfat ºi oameni bogaþi, arãtau tot
atâta zel ca ºi ele, în a îngriji ca sã facã lui Isus o înmormântare
cuviincioasã.
Niciunul dintre aceºti bãrbaþi nu se ataºaserã lui Isus pe faþã în timpul
vieþii Sale, deºi amândoi credeau în El. Ei ºtiau cã dacã ºi-ar fi mãrturisit
credinþa lor pe faþã, ar fi fost excluºi din marele sfat Iudaic, din cauza
prejudecãþii preoþilor ºi a mai marilor contra lui Isus. Aceasta le-ar fi
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rãpit orice ocazie, de a-I veni în ajutor prin influenþa lor la întrunirile
sfatului sau de a-L apãra. În diferite rânduri ei au dovedit netemeinicia
învinuirilor aduse contra Lui, ºi au protestat chiar contra arestãrii Sale,
ºi întrunirea se dizolvase fãrã sã-ºi fi ajuns scopul dorit, cãci era cu
neputinþã sã osândeascã pe Isus fãrã unanimitate de voturi în marele
sfat. Scopul preoþilor a fost realizat în cele din urmã prin convocarea
unei adunãri secrete, la care Iosif ºi Nicodim nu au fost invitaþi.
Cei doi domni, membrii ai sfatului, se ridicarã acum pe faþã în
sprijinul ucenicilor. Ajutorul acestor bãrbaþi bogaþi ºi cu vazã era foarte
necesar în acel timp. Ei puteau face pentru Salvatorul ucis, ceea ce
ucenicii mai sãraci nu erau în stare sã facã, ºi poziþia lor ca influenþã îi
pãzea într-o anumitã mãsurã de critici ºi reproºuri. Pe când ucenicii
recunoscuþi ai lui Hristos erau descurajaþi ºi intimidaþi, ºi nu cutezau
sã se declare pe faþã ca urmaºi ai Sãi, aceºti bãrbaþi pãºirã cu îndrãznealã
ºi ajutarã cu tot ce le sta la îndemânã.
Cu cel mai mare respect ºi veneraþie, ei luarã cu propriile lor mâini
corpul lui Isus de pe stâlpul de torturã; ºi lacrimile le curgeau de milã
când priveau corpul Sãu plin de rãni ºi sfâºiat. Ei l-au scãldat cu îngrijire
ºi l-au spãlat de petele de sânge. Iosif poseda un mormânt nou, sãpat în
piatrã pe care îl destinase pentru sine; acesta era în apropiere de Golgota,
ºi acum el îl pregãti pentru Isus. Atât corpul cât ºi balsamurile aduse de
Nicodim au fost înfãºurate într-o pânzã, iar cei trei ucenici duserã povara
preþioasã la mormântul cel nou, în care nimeni nu fusese pus pânã atunci.
Acolo ei întinserã picioarele desfigurate ºi îndoirã mâinile strivite pe
pieptul neînsufleþit al Mântuitorului. Femeile din Galilea se apropiarã
pentru a se asigura, cã se fãcuse tot ce era posibil pentru corpul fãrã
viaþã al iubitului lor Învãþãtor. Apoi ei au vãzut cum piatra cea grea a
fost prãvãlitã pe uºa cavoului; iar Fiul lui Dumnezeu a fost lãsat sã Se
repauzeze. Femeile au fost cele din urmã care pãrãsirã crucea ºi tot
cele dintâi la mormântul lui Hristos. Pe când amurgul serii se lãsa,
Maria Magdalena ºi celelalte douã Marii stau încã la locul de odihnã al
Domnului lor, vãrsând lacrimi de durere pentru soarta Aceluia, pe care
ele Îl iubeau.
Deºi fruntaºii Iudei reuºiserã sã-ºi aducã la îndeplinire planul dia-
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bolic, totuºi îngrijorarea lor nu a fost înlãturatã prin moartea lui Isus ºi
nici gelozia lor contra lui Hristos nu a fost stinsã. Bucuria pentru
rãzbunarea satisfãcutã era amestecatã cu o neîncetatã îngrijorare, cã
acel corp neînsufleþit, care zãcea în mormântul lui Iosif, se va ridica
iarãºi la viaþã. Ei au fãcut toate sforþãrile posibile, ca sã facã lumea sã
creadã cã El ar fi un amãgitor, dar totul în zadar. Pretutindeni se auzea
întrebându-se de Isus din Nazaret, din partea acelora care n-auziserã
încã despre moartea Sa, ºi care îºi aduseserã pe amicii lor bolnavi ºi
muribunzi la sãrbãtoarea Paºtelui la Ierusalim, pentru a fi vindecaþi de
Marele Doctor. Preoþii ºtiau în inimile lor cã Isus fusese atotputernic;
ei vãzuserã minunea Sa la mormântul lui Lazãr; ei ºtiau cã El chemase
acolo pe mort iarãºi la viaþã, ºi ei tremurau acum de teamã cã ºi El
Însuºi Se va scula din morþi.
Ei L-auzirã declarând cã El are putere sã-ªi dea viaþa ºi sã ªi-o ia
iarãºi. Ei îºi aminteau de cuvintele Sale: “Stricaþi Templul acesta, ºi în
trei zile îl voi ridica.” Punând aceste douã pretenþii în legãturã, ei au
fost cuprinºi de fricã. Când Iuda trãdã pe Maestrul sãu în mâinile
preoþilor, el le repetã declaraþia pe care Isus o fãcuse ucenicilor în secret, pe când erau pe cale spre cetate. Pe atunci El zisese: “Iatã cã ne
suim la Ierusalim, ºi Fiul omului va fi dat în mâinile preoþilor celor mai
de seamã ºi ale cãrturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte, ºi-L vor da în
mâinile Neamurilor, ca sã-L batjocoreascã, sã-L batã ºi sã-L
rãstigneascã; dar a treia zi va învia.” Matei 20:18-19. Ei îºi amintiserã
de multe lucruri pe care le zisese El, ºi pe care ei le recunoscurã ca o
profeþie limpede a evenimentelor, care avuseserã loc. Ei nu se gândeau
decât cu neplãcere la aceste lucruri, dar nu le puteau evita. Asemenea
tatãlui lor, diavolul, ei credeau ºi se cutremurau. Acum, dupã ce marea
agitaþie trecuse, chipul lui Hristos se impunea spiritului lor, cum El sta
liniºtit ºi fãrã sã se plângã în faþa vrãjmaºilor Sãi, suportând fãrã murmur insultele ºi batjocurile lor. Ei se gândeau la rugãciunea Sa, prin
care El cerea iertare pentru acei care Îl pironiserã pe cruce, la înfruntarea
propriilor Sale suferinþe, ºi la ascultarea îndurãtoare a rugãciunii
tâlharului muribund, la întunericul care acoperise pãmântul ºi a cãrui
dispariþie pe neaºteptate, cum ºi la strigãtul Sãu triumfal: “S-a sfârºit!”

444

Viaþa lui Isus - E.G.White

care pãrea a rãsuna prin tot universul, la moartea Sa, la cutremurarea
pãmântului ºi la despicarea stâncilor, la deschiderea mormintelor ºi la
ruperea catapetesmei de la templu. Toate aceste împrejurãri ciudate
nãpãdeau sufletul lor ca o dovadã covârºitoare cã Isus era Fiul lui
Dumnezeu.
Când Iuda raportã preoþilor cuvintele lui Isus cu privire la apropierea
morþii Sale, ei râdeau de idea prezicerii Sale de mai înainte a
evenimentelor. Dar acum toate prezicerile Sale se împliniserã pânã aici
ºi ei nu erau siguri, dacã întreaga sa profeþie se va împlini. Ei se temeau,
cã dacã Isus se va scula din morþi, ei vor trebui sã plãteascã cu viaþa lor
fapta lor criminalã. Ei nu puteau dormi, pentru cã se aflau într-o mai
mare neliniºte pentru Isus dupã moartea Sa, decât în timpul vieþii Sale.
Pe atunci ei gândeau, cã unica lor speranþã pentru bunul lor mers ºi
reuºitã a influenþei lor ar consta în aceea, de a aduce la tãcere vocea Sa
mustrãtoare, dar acum ei tremurau de puterea minunatã, pe care El o
posedase.
Ei nu se odihnirã decât puþin în Sabat. Deºi pânã aici ei nu trecuserã
peste pragul casei unui pãgân, de teamã sã nu se necurãþeascã, totuºi ei
þinurã o consfãtuire cu privire la corpul lui Hristos. Ei ºtiau cã ucenicii
nu aveau sã facã nici o încercare de a-L îndepãrta din mormânt pânã
dupã Sabat; totuºi au avut în vedere ºi au luat mãsuri de prevedere
pentru sigilarea acestuia. De acea “preoþii cei mai de seamã ºi Fariseii,
s-au dus împreunã la Pilat, ºi i-au zis: ‘Doamne ne-am adus aminte cã
înºelãtorul acela, pe când era încã în viaþã a zis: ‘Dupã trei zile voi
învia.’ Dã poruncã dar ca mormântul sã fie pãzit bine pânã a treia zi, ca
nu cumva sã vinã ucenicii Lui noaptea sã-I fure trupul, ºi sã spunã
norodului: ‘A înviat din morþi!’ Atunci înºelãciunea aceasta din urmã
ar fi mai rea decât cea dintâi.’” Matei 27:62-64. Pilat dorea tot atât de
puþin ca ºi iudeii, ca Isus sã învie cu putere, pentru a pedepsi vina
acelora, care îl omorâserã; ºi de aceea el le puse imediat la dispoziþie
un detaºament de soldaþi cu cuvintele: “Aveþi o strajã; duceþi-vã de
pãziþi cum puteþi. Ei au plecat ºi au întãrit mormântul, pecetluind piatra
ºi punând strajã.” Matei 27:65-66.
Disciplina în armata romanã era foarte strictã. O santinelã, care ar
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fi fost gãsitã dormind la postul ei, era pedepsitã cu moartea. Iudeii
recunoscurã avantajul faptului de a avea o astfel de gardã la mormântul
lui Isus. Ei pecetluirã piatra care era pusã la uºa mormântului, pentru
ca aceasta sã nu fie sfãrâmatã înainte de a se cunoaºte faptul, ºi luarã
orice mãsurã posibilã de prevedere, pentru a împiedica pe ucenici, de a
face vreo înºelãtorie cu corpul lui Isus. Toate planurile ºi mãsurile lor
de prevedere, nu fãcurã decât ca triumful învierii sã fie cu atât mai
desãvârºit ºi adevãrul singur sã fie statornicit cu atât mai mult.
Cum trebuie sã fi privit Dumnezeu ºi îngerii Sãi sfinþi la toate aceste
pregãtiri, pentru pãzirea corpului Mântuitorului lumii. Cât de slabe ºi
de nebuneºti trebuie sã le fi pãrut aceste sforþãri! Garda ºi armele romane
nu erau în stare sã þinã închis în mormânt pe Domnul vieþii. Hristos
declarase, cã are putere, sã-ªi dea viaþa ºi sã ªi-o ia iarãºi. Ceasul
biruinþei Sale se apropiase acum.
Dumnezeu Însuºi rânduise evenimentele, care aveau sã însoþeascã
naºterea lui Hristos. Fusese stabilit un timp când El avea sã aparã în
chip omenesc. Un lung lanþ de profeþie inspiratã indica la venirea lui
Hristos în lumea noastrã ºi descrise foarte amãnunþit felul cum El avea
sã fie primit. Dacã Mântuitorul ar fi apãrut mai înainte, într-un alt timp
din istoria lumii, atunci avantajele provenite din aceasta nu ar fi fost
atât de mari pentru creºtini, deoarece credinþa lor nu ar fi fost dezvoltatã
ºi întãritã prin studierea profeþiilor, care se întindeau departe în viitor
ºi povesteau evenimentele care aveau sã aibã loc.
Deoarece iudeii se abãtuserã într-un mod pãcãtos de la Dumnezeu,
El îngãduise ca ei sã cadã sub stãpânirea unei naþiuni pãgâne. Numai o
anumitã putere mãrginitã la mai rãmãsese iudeilor; nici chiar sinodul
sau marele sfat nu avea autoritatea de a da sentinþa definitivã în cazuri
însemnate, cum era pedeapsa cu moartea. Un popor, care era stãpânit
de bigoþie ºi de superstiþie, cum era poporul iudeu, era crud ºi furios.
Înþelepciunea lui Dumnezeu se arãtã în trimiterea Fiului Sãu în lume
într-un timp când puterea romanã avea supremaþie. Dacã autoritatea
iudaicã ar fi dispus de putere deplinã, atunci noi n-am fi avut acum nici
o istorie a vieþii ºi a activitãþii lui Hristos printre oameni. Preoþii ºi mai
marii geloºi, ar fi pus capãt imediat unui adversar atât de puternic. Ei
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L-ar fi omorât desigur cu pietre pentru învinuirea falsã, cã ar fi cãlcat
legea lui Dumnezeu. Iudeii nu întrebuinþau crucea ca pedeapsã cu
moartea; aceasta era o metodã de pedeapsã romanã; aºadar nu ar fi
putut exista nici o cruce pe Golgota. În cazul acesta profeþia ar fi rãmas
neîmplinitã; cãci Hristos avea sã fie ridicat pe cruce în public, aºa dupã
cum ºarpele fusese ridicat în pustie.
Puterea romanã era unealta în mâna lui Dumnezeu, spre a împiedica,
ca lumina lumii sã fie stinsã. Conform planului lui Dumnezeu, crucea
a fost ridicatã în faþa tuturor naþiunilor, limbilor ºi popoarelor, ºi atrase
atenþia tuturor asupra Mielului lui Dumnezeu care ridicã pãcatele lumii.
Dacã venirea lui Hristos ar fi fost amânatã pentru anii de mai târziu,
pânã ce puterea iudaicã ar fi scãzut ºi mai mult, atunci profeþia ar fi
rãmas neîmplinitã; cãci iudeilor nu le-ar fi fost posibil, cu puterea lor
dispãrutã, de a miºca autoritãþile romane ca sã-ºi punã iscãlitura sub
sentinþa de moarte a lui Isus, pe baza învinuirilor lor mincinoase, ºi
nici o cruce nu s-ar fi ridicat pentru El pe Golgota. Curând dupã moartea
Salvatorului, crucea a fost desfiinþatã ca pedeapsã de moarte. Scenele,
care au avut loc la moartea lui Isus, purtarea neomenoasã a poporului,
întunecimea nenaturalã care învãluia pãmântul ºi durerea chiar a naturii
care ºi-o exprima prin despicarea stâncilor ºi prin fulgere ºi trãsnete, îi
umplu atât de mult cu mustrãri de conºtiinþã ºi cu o astfel de spaimã,
încât crucea ca unealtã de ucidere a fost curând scoasã din uz. Când
gloata ajunse încã o datã la putere la distrugerea Ierusalimului,
rãstignirea a fost introdusã pentru câtva timp ºi ca urmare la aceasta au
fost ridicate multe cruci pe Golgota.
Atât timpul, cât ºi modul venirii lui Hristos era o împlinire imediatã
ºi desãvârºitã a profeþiei. Faptele citate în aceastã privinþã în mãrturiile
apostolilor ºi a contemporanilor lor aparþin celor mai puternice dovezi
pentru adevãrul credinþei creºtine. Noi nu am fost martori oculari ai
minunilor lui Hristos, care dovedeau dumnezeirea Sa; dar avem mãrturia
ucenicilor Sãi, care au vãzut cu ochii toate acestea; ºi prin credinþã, noi
vedem cu ochii lor ºi auzim cu urechile lor, iar credinþa noastrã în
legãturã cu a lor cuprinde adevãrul dovedit.
Apostolii au primit pe Isus bazaþi pe mãrturia profeþilor ºi a bãrbaþilor
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lui Dumnezeu, care cuprindea un timp de mai multe secole. Lumea
creºtinã are acum un lanþ plin ºi desãvârºit de argumente, care se întind
atât asupra Vechiului, cât ºi a Noului Testament; în cel dintâi ni se
atrage atenþia asupra venirii Mântuitorului, iar în cel de al doilea se
gãsesc împlinirile condiþiilor profeþiei. Toate acestea sunt îndeajuns
pentru a se întemeia credinþa acelora care sunt voioºi sã creadã. Intenþia
lui Dumnezeu era, de a da neamului omenesc o ocazie de a dezvolta ºi
întemeia mai departe credinþa în Dumnezeu ºi în Fiul Sãu precum ºi în
activitatea Spiritului Sfânt.
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Sfârsitul luptei

C

ând Hristos strigã: “S-a sfârºit!” cerul întreg triumfã. Lupta
dintre Hristos ºi Satana, în privinþa aducerii la îndeplinire a
planului de mântuire a fost terminatã. Spiritul lui Satan ºi
faptele sale prinseserã rãdãcini adânci în inimile oamenilor. Dacã Satana
ar fi ieºit învingãtor, atunci moartea ar fi fost soarta omenirii. Ura
înverºunatã pe care el o nutrea contra Fiului lui Dumnezeu a fost datã
pe faþã prin felul, cum el a tratat pe Isus, pe când acesta era încã în
lume. Trãdarea, osândirea ºi crucificarea lui Hristos, fuseserã toate puse
la cale prin vrãjmaºul cel cãzut. Ura sa, care se dãdu pe faþã prin moartea
Fiului lui Dumnezeu, arãtã pe Satan la toate fiinþele create, ce nu erau
cãzute prin pãcat, în adevãratul sãu caracter diabolic.
Îngerii cei sfinþi au fost umpluþi de oroare de faptul, cã unul care
fãcuse parte dintre ei, a putut cãdea atât de mult, încât sã poatã fi capabil
de o astfel de cruzime. Orice simþ de compãtimire, pe care ei îl nutriserã
vreodatã pentru exilarea sa, dispãru acum în totul din inima lor. Invidia
care se arãtã prin rãzbunarea sa contra unei persoane nevinovate, a fost
îndeajuns pentru a da la o parte îmbrãcãmintea de luminã cereascã, pe
care el ºi-o arogase, ºi a descoperi sub ea urâciunea oribilã a fiinþei
sale. Manifestarea unei astfel de rãutãþi contra Fiului lui Dumnezeu ,
care se coborâse din cer cu o tãgãduire de sine ºi cu o iubire nemaivãzutã
pânã atunci, pentru fiinþele create dupã chipul Sãu, ºi care primise natura
lor cãzutã, era o crimã atât de oribilã contra cerului, care umplu cu fiori
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pe îngeri ºi rupse pentru totdeauna ultima legãturã de iubire care mai
existase între Satana ºi lumea cereascã. Satan fãcuse eforturi
extraordinare contra lui Isus, de la timpul când El apãruse ca copil în
Betleem. El încercase pe orice cale posibilã, ca sã-L împiedice, de a
creºte la vârsta desãvârºitã de adult, de a pãºi ca bãrbat neprihãnit în
sfânta Sa chemare ºi în cele din urmã de a-ªi duce fãrã murmur
nemãrginita Sa jertfã de predare a vieþii Sale pentru pãcatele oamenilor.
Dar Satan nu a reuºit sã-L descurajeze, sau sã-L opreascã de la lucrarea,
pe care El venise s-o împlineascã pe pãmânt. Furtuna furiei lui Satan
bântui asupra Lui din pustie ºi pânã la Golgota; dar cu cât el nãvãli mai
fãrã milã asupra Lui, cu atât mai strâns se þinu Fiul lui Dumnezeu de
braþele Tatãlui Sãu, spre a pãºi mai departe pe cãrarea stropitã de sânge.
Toate sforþãrile lui Satana, de a-L apãsa ºi birui, scoteau în evidenþã
caracterul nepãtat al lui Hristos într-o luminã ºi mai strãlucitã.
În aceastã luptã dintre Hristos ºi Satana, procedeul lui Dumnezeu în
excluderea îngerului cãzut din cer, care ocupase altã datã cel dintâi loc
dupã Hristos, a fost îndreptãþit în totul. Întreg cerul ºi lumile care nu
erau cãzute încã în pãcat, au privit aceastã luptã dintre Hristos ºi Satana.
Cu ce interes încordat au urmãrit scenele finale ale acestei lupte! Aceste
fiinþe imaculate au vãzut, cum Salvatorul intrã în grãdina Ghetsimani
cu sufletul zdrobit de groazele întunericului, aºa cum El nu mai simþise
niciodatã pânã aici. O spaimã covârºitoare, de moarte, smulse de pe
buzele Sale acel strigãt amarnic, ca, dacã este posibil sã se ia de la El
acel pahar. O groazã ºi o spaimã nespusã cuprinse spiritul Sãu divin,
când simþi prezenþa Tatãlui Sãu retrasã de la El. A fost cuprins de o
tristeþe a cãrei amãrãciune întrecea pe aceea a ultimei Sale lupte cu
moartea; sudoarea de sânge pãtrundea prin pori ºi cãdea în picãturi
mari pe pãmânt. De trei ori ieºi forþat de pe buze aceeaºi rugãciune.
Cerul nu a putut suporta mai mult aceastã priveliºte ºi de aceea a fost
trimis un sol de mângâiere cãtre Fiul lui Dumnezeu cãzut pe pãmânt,
care zãcea leºinat ºi în agonie sub vina îngrãmãditã a întregii lumi.
Cerul abandonase aceastã jertfã ºi privea cum ea era târâtã de la un
tribunal pãmântesc la altul, înconjuratã cu batjocuri ºi violenþe. El auzise
batjocurile ºi ironiile prigonitorilor Sãi din cauza naºterii Sale din neam
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de jos ºi tãgãduirea Sa cu blesteme ºi jurãmânt din partea unuia dintre
iubiþii Sãi ucenici. El privise lucrarea turbatã a lui Satana ºi a puterii
sale asupra inimii oamenilor. O scenã înfricoºatã! Mântuitorul apucat
pe la miezul nopþii în grãdina Ghetsimani ca un ucigaº, târât încoace ºi
încolo de la palatul lui Caiafa la pretoriul lui Pilat; dus de douã ori în
faþa preoþilor, de douã ori în faþa marelui sfat, de douã ori înaintea lui
Pilat ºi o datã înaintea lui Irod, batjocorit, biciuit ºi osândit, dus afarã
spre a fi rãstignit, purtând povara grea a crucii în mijlocul jelirilor
fiicelor Ierusalimului ºi a batjocurilor gloatei!
Cerul privea cu durere ºi consternare pe Hristos atârnând pe cruce,
curgându-I sânge din rãnile de la tâmple, ºi cãzându-I sudoarea de pe
frunte în picãturi mari. De la mâinile ºi picioarele Sale sângele se
scursese în stânca pe care era fixatã crucea. Rãnile fãcute prin bãtaia
piroanelor se deschiserã foarte mult din cauza greutãþii corpului care
atârna de mâinile Sale. Respiraþia Sa greoaie devenise repede ºi
profundã, când sufletul Sãu lâncezea sub povara pãcatelor lumii. Întreg
cerul era plin de admiraþie, când rugãciunea lui Hristos a fost auzitã în
mijlocul suferinþelor Sale grozave: “Tatã, iartã-i, cãci nu ºtiu ce fac!”
ªi totuºi acolo se gãseau bãrbaþi creaþi dupã chipul lui Dumnezeu, care
se uniserã cu Satana, spre a amãrî Fiului lui Dumnezeu ultima Sa suflare
de viaþã.
Hristos era întruparea lui Dumnezeu Însuºi. Planul ºi aducerea la
îndeplinire a mântuirii omului este o dovadã a înþelepciunii ºi puterii
dumnezeieºti, care trece cu mult peste priceperea mãrginitã a spiritului
omului. Iubirea de nepãtruns a lui Dumnezeu pentru neamul omenesc
a fost datã pe faþã prin darea la moarte a Fiului Sãu. Hristos se descoperi
în toatã iubirea ºi curãþia Sa jertfitoare de sine; omul era acum în stare,
sã dobândeascã viaþa nemuritoare prin meritele Sale. Când dreptatea
lui Dumnezeu îºi gãsi expresia în sentinþa judecãtoreascã, ce anunþa
soarta finalã a lui Satana, cã el va fi nimicit în totul împreunã cu toþi
acei, care au stat sub stindardul sãu, strigãte de aleluia au rãsunat prin
întreg cerul ºi au fost intonate cântãri de laudã: “Vrednic este Mielul,
care a fost junghiat, sã primeascã puterea, bogãþia, înþelepciunea, tãria,
cinstea, slava ºi stãpânirea în vecii vecilor!” Apoc. 5:12.
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Când noi privim dreptatea lui Dumnezeu, nu vedem decât o parte a
caracterului Sãu; cã în mãrirea ºi puterea Sa, El S-a milostivit de
slãbiciunile noastre, prin aceea cã trimise pe Fiul Sãu în lume, pentru
ca oamenii sã nu piarã. Prin cruce noi putem cunoaºte iubirea Sa gingaºã
ºi harul Sãu, în armonie cu dreptatea Sa strictã ºi neschimbãtoare.
Asprimea lui Dumnezeu este simþitã, când suntem despãrþiþi de El; dar
dacã ne cãim de pãcatele noastre ºi prin meritele crucii facem pace cu
El, atunci gãsim în El un Tatã milostiv, care prin Fiul Sãu S-a împãcat
iarãºi cu fiii oamenilor.
Corpul lui Isus a fost pus în mormânt cu toatã graba, din cauza
apropierii Sabatului, pentru ca ucenicii sã poatã þine aceastã zi sfântã
dupã lege. Cele douã Marii au fost cele din urmã la mormânt. Acesta
era un Sabat de neuitat pentru ucenicii întristaþi ºi în acelaºi timp ºi
pentru preoþi, mai mari, cãrturari ºi pentru popor. Paºtele fu sãrbãtorit,
dupã cum se fãcuse încã de secole, în timp ce Mielul adevãrat, pe care
aceastã sãrbãtoare îl preînchipuia, fusese omorât de mâini nelegiuite ºi
zãcea acum în mormântul lui Iosif. O mare mulþime de închinãtori
umplea curþile templului ºi jertfele de dimineaþã ºi de searã au fost
aduse ca de obicei. Foarte multe suflete aveau mintea ocupatã cu cugete
trezite de scenele de la Golgota. Mulþi ochi neadormiþi cercetau cu zel
profeþiile între timpul de la rãstignire ºi pânã la înviere; unii pentru a
înþelege deplina însemnãtate a sãrbãtorii pe care ei o începeau; alþii
pentru a gãsi argumente cã Isus n-ar fi acela care pretindea cã este; iar
alþii cu speranþe înºelate ºi cu inimi îndurerate, cãutau dupã dovezi
convingãtoare, cã El este într-adevãr Mesia. Deºi ei în cercetãrile lor
porneau din diferite puncte de vedere, erau totuºi convinºi cu toþii de
acelaºi adevãr, cã profeþia ºi-a gãsit împlinirea în evenimentele ultimelor
câteva zile, ºi cã cel rãstignit a fost într-adevãr Salvatorul lumii.
Preoþii, care sacrificau înaintea altarului erau cuprinºi de presimþiri
triste când priveau la catapeteasma care a fost ruptã de o mânã nevãzutã
de sus pânã jos, ºi pentru care ei nu avuseserã nici un timp ca s-o
înlocuiascã sau s-o repare în totul. Dezvelirea sfintelor mistere ale Sfintei
sfintelor îi umplea de fiori ºi de fricã de vreo nenorocire care le-ar sta
în faþã. Mulþi dintre preoþi erau convinºi în inimile lor de adevãratul
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caracter al lui Isus; cercetãrile lor în profeþii nu fuseserã în zadar, ºi
dupã ce El a fost sculat dintre morþi, ei Îl recunoscurã ca Fiu al lui
Dumnezeu.
Credinþa ucenicilor era întunecatã de îndoieli. Ei erau prea
nedumeriþi ºi nesiguri, pentru a-ºi aminti de cuvintele lui Isus, care îi
avertizase de mai înainte de lucrurile viitoare. Ei erau de fapt ca niºte
oi risipite fãrã pãstor. Dar niciodatã nu iubiserã ei pe Domnul lor ca
acum; niciodatã nu simþiserã ei valoarea Sa ºi dorul lor dupã El atât de
mult, ca atunci, când rãmãseserã lipsiþi de tovãrãºia Lui.
Când Nicodim a vãzut cã Isus a fost ridicat pe cruce îºi aminti de
cuvintele acelei discuþii secrete, pe care o avusese cu El noaptea pe
munte. În acel Sabat, pe când Isus zãcea liniºtit în mormânt, el avusese
ocazia favorabilã ca sã mediteze la acea convorbire. O luminã mai
limpede luminã acum sufletul sãu, iar cuvintele, pe care Isus i le
adresase, nu mai erau pentru el niºte mistere de nepãtruns. El simþea cã
pierduse deja mult cã nu se unise cu Isus încã de pe când El vieþuia pe
pãmânt. Dupã ridicarea Mântuitorului pe cruce, Nicodim îºi aminti cã
El îi zisese în acea noapte, cã Fiul omului trebuie sã fie înãlþat, asemenea
ºarpelui care fusese ridicat în pustie. Rugãciunea lui Hristos pentru
omorâtorii Sãi ºi aprobarea cererii fãcute de tâlharul muribund, pe când
El însuºi suporta cele mai grozave chinuri de moarte pe cruce avurã o
influenþã covârºitoare asupra inimii învãþatului consilier. ªi acel ultim
strigãt: “S-a sfârºit!” care a fost rostit asemenea cuvintelor unui
cuceritor, însoþit de cutremurarea pãmântului, de întunecarea cerului,
de crãparea stâncilor ºi de ruperea catapetesmei din templu pecetluirã
pentru totdeauna credinþa lui Nicodim.
Iosif crezuse în Isus, deºi þinuse aceasta în tãcere. În locul temerilor
acestor doi bãrbaþi, veni acum curajul unei credinþe statornice ºi
nestrãmutate. În timpul acelei sãrbãtori vrednice de amintire a Paºtelui,
scenele rãstignirii erau obiectul cugetãrii ºi al convorbirii tuturor. Sute
de oameni îºi aduseserã cu ei rudele ºi amicii lor bolnavi la sãrbãtoarea
Paºtelui, aºteptând sã vadã pe Isus ºi sã-L poatã miºca, ca sã-i vindece
ºi sã-i salveze. Dar decepþia lor a fost mare, când nu gãsirã pe Isus la
sãrbãtoare ºi când aflarã cã El a fost rãstignit ca un criminal ordinar,
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indignarea ºi amãrãciunea lor nu mai cunoºtea margini. Nu le mai
rãmânea nici o speranþã, de a-L mai vedea vreodatã iarãºi ºi de a mai
auzi cuvintele Sale de mustrare, de mângâiere ºi de speranþã pe strãzile
Ierusalimului, pe marginea lacului, în sinagogi ºi prin dumbrãvi.
Evenimentele care au însoþit moartea Sa, au fost istorisite acestor
prieteni din douã pãrþi diferite. Acei care contribuiserã la pironirea Lui
pe cruce, rãspândeau mãrturiile lor false; iar acei, care Îl iubeau, pe
care El îi vindecase ºi-i mângâiase, povesteau îngrozitorul adevãr, în
legãturã cu propriile lor experienþe ºi minunile, pe care El le sãvârºise
pentru ei. Cei suferinzi, care au venit cu gândul sã fie vindecaþi de Isus
se simþeau înºelaþi. Strãzile ºi curþile lor erau pline de îndureraþi.
Bolnavii mureau pentru cã mâna vindecãtoare a lui Isus nu-i mai atingea.
În zadar se recurgea la ajutorul doctorilor; nu exista nici o ºtiinþã care
sã se fi putut compara cu aceea a Celui care zãcea în mormântul lui
Iosif. Cei amãrâþi care doriserã încã de mult dupã acest timp, ca singura
lor speranþã, întrebau în zadar de Marele Doctor.
Foarte mulþi dintre cei, ale cãror voci fuseserã auzite în strigãtul:
“Rãstigneºte-L, rãstigneºte-L!”, îºi dãdeau acum seama de nenorocirea
care li se întâmplase, ºi ar fi strigat acum cu acelaºi zel: “Dã-ne pe
Isus!” dacã El ar mai fi fost în viaþã. Strigãtele îndurerate ale bolnavilor
ºi ale muribunzilor, care nu mai aveau pe nimeni, imprimau în spiritul
lor adevãrul, cã o mare luminã s-a stins din lume. Moartea lui Isus fãcu
un gol pe care nimic nu era în stare sã-l umple iarãºi. Preoþii ºi mai
marii erau într-o neliniºte mare; ei auzeau cum poporul dorea dupã
Isus din Nazaret, ºi ei evitau contactul cu aceºtia cât de mult posibil.
Cu aceastã ocazie, acei care se aflau sub bãnuiala cã ar fi bolnavi de
leprã, erau cercetaþi de cãtre preoþi. Mulþi erau siliþi sã audã cum bãrbaþii,
femeile sau copii lor erau declaraþi ca necuraþi, ºi se vedeau osândiþi sã
pãrãseascã fãrã adãpost casele lor ºi mâna îngrijitoare a amicilor lor, sã
þinã la distanþã pe cei strãini prin strigãtul lor de jale: “Necurat, necurat!”
Mâinile amabile ale lui Isus din Nazaret, care fuseserã gata întotdeauna,
sã aducã vindecare leprosului nesuferit printr-o simplã atingere, erau
acum încruciºate pe pieptul Sãu ºi purtau semnele piroanelor tirane.
Acele buze, care rãspundeau la cererea dupã ajutor cu mângâietoarele
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cuvinte: “Voiesc, fii curãþit!” se închiseserã acum prin moarte. Oamenii
n-au ºtiut niciodatã ce a fost Hristos pentru lume, pânã ce lumina Sa a
fost stinsã în întunericul mormântului. Ei auzeau acum pe suferinzi
strigând în zadar dupã Isus, pânã ce glasurile lor erau înãbuºite prin
moarte.
Rãzbunarea pe care preoþii o priviserã atât de dulce, devenise acum
amãrãciune pentru ei. Ei ºtiau, cã cea mai asprã mustrare a poporului
lovea în ei, ºi cã tocmai persoanele, pe care ei le influenþase contra lui
Isus, aveau acum oroare faþã de propria lor faptã de ocarã. Meditând în
felul acesta la toate aceste dovezi de influenþã dumnezeiascã a lui Isus,
ei se temeau acum mai mult de corpul lui Isus din mormânt, decât pe
vremea când El era viu printre ei. Posibilitatea revenirii lui din mormânt
umplea sufletele lor vinovate cu spaimã nespusã. Ei simþeau cã Isus ar
putea apãrea în orice clipã în faþa lor, ºi cã acuzatul ar deveni acuzator;
cãci Acela pe care ei Îl osândiserã va osândi El Însuºi ºi cã Cel executat
ar putea cere în numele dreptãþii moartea omorâtorilor Sãi.
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a mormântul lui Hristos fusese fãcutã orice pregãtire posibilã
pentru a împiedica vreo surprizã sau înºelare din partea
ucenicilor. Noaptea trecuse încet, iar ora cea mai întunecoasã
dinaintea zorilor sosise. Soldaþii romani fãceau paza lor obositoare,
santinelele se plimbau în jurul mormântului încoace ºi încolo, pe când
restul din cei o sutã de soldaþi se odihneau pe pãmânt, culcaþi sau în
altã poziþie, dupã cum puteau în aºa împrejurare. Dar ºi îngerii vegheau
asupra mormântului, ºi unul din ei ar fi fost în stare, sã trânteascã la
pãmânt întreaga armatã romanã dacã ar fi vrut sã facã uz de puterea sa.
În cele din urmã, unul din îngerii din cea mai înaltã ordine a oºtirii
îngereºti, a fost trimis din cer; faþa sa lumineazã ca fulgerul ºi veºmântul
lui este alb ca zãpada. Întunecimea dispare pe urmele sale, ºi întreg
cerul este luminat de strãlucirea mãririi sale. Soldaþii care dormeau au
sãrit imediat în picioare ºi priveau uimiþi ºi minunându-se la cerul
deschis ºi luminat ºi la fenomenul plin de splendoare care se apropia
de ei. Pãmântul se clãtinã ºi cutremurã; soldaþii, cãpitanii ºi santinelele,
cad cu toþii ca morþi la pãmânt. Îngerii cei rãi care puseserã stãpânire în
mod triumfal asupra corpului lui Hristos, fugeau acum plini de spaimã
din acel loc. Unul dintre îngerii cei puternici ºi superiori, care veghease
cu detaºamentul sãu îngeresc asupra mormântului Maestrului sãu, iese
spre întâmpinarea celui care sosea, ºi amândoi vin imediat la mormânt.
Comandantul ceresc apucã piatra cea mare, care numai cu ajutorul
multor bãrbaþi puternici a putut fi adusã în poziþia ei de faþã, ºi o prãvãli
la o parte, ºi ºezu deasupra ei, pânã când celãlalt tovarãº al sãu intrã în
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mormânt ºi îndepãrtã mahramele ce înfãºurau capul ºi acopereau faþa
lui Isus. Apoi îngerul cel puternic strigã cu o voce, care fãcu pãmântul
sã se cutremure: Isuse, Fiu al lui Dumnezeu, Tatãl Tãu te cheamã! La
aceasta, Acela, care dobândise puterea de a birui moartea ºi mormântul,
ieºi din mormânt cu paºii unui cuceritor, în mijlocul cutremurelor de
pãmânt, al strãlucirii fulgerelor ºi al bubuitului tunetelor. O zguduire a
pãmântului a marcat ceasul, când Hristos îºi depuse viaþa, ºi un alt
cutremur marcã momentul, când ºi-o luã iarãºi triumfãtor.
Isus era pârga celor adormiþi. La ieºirea Sa din mormânt El sculã o
mulþime dintre cei morþi ºi rezolvã astfel pentru toate timpurile mult
combãtuta problemã a învierii. Trezind astfel din morþi aceastã mulþime
de prizonieri, El dãdu o dovadã despre învierea de apoi a acelora care
au adormit în Hristos. Prin aceastã faptã, credincioºii primesc tocmai
lumina, de care ei au nevoie cu privire la viaþa viitoare a morþilor
temãtori de Dumnezeu.
Satana a fost înfuriat foarte tare, pentru cã îngerii sãi au fugit din
faþa îngerului ceresc, ºi pentru cã Hristos a biruit moartea ºi a arãtat în
felul acesta lãmurit care va fi puterea Sa viitoare. Orice triumf al lui
Satan, în ce priveºte puterea sa asupra oamenilor, pe care el îi aþâþase
ca sã insulte ºi sã omoare pe Fiul lui Dumnezeu, dispãru în faþa acestor
descoperiri ale puterii dumnezeieºti a lui Hristos. El se încumetase a
nãdãjdui, cã Isus nu-ªi va mai relua viaþa, dar el pierdu curajul când
Mântuitorul Se sculã din morþi, dupã ce plãti pe deplin preþul de
rãscumpãrare pentru omenire, ºi dãdu oamenilor capacitatea, de a birui
pe Satana ºi a-l îndepãrta de la ei în numele lui Hristos, marele Cuceritor.
Arhivrãjmaºul ºtia acum, cã el va trebui sã piarã în cele din urmã ºi cã
împãrãþia sa avea sã aibã un sfârºit.
În aceastã scenã a învierii Fiului lui Dumnezeu ni se aratã un tablou
preînchipuitor al mãririi, care se va descoperi la învierea generalã a
drepþilor la timpul celei de a doua veniri a lui Hristos pe norii cerului.
Atunci cei morþi din morminte vor auzi glasul Sãu ºi se vor trezi la
viaþã; ºi nu numai pãmântul, ci ºi cerul se vor clãtina. Unele morminte
s-au deschis la învierea lui Hristos; dar la a doua Sa venire toþi cei ce
au murit în temere de Dumnezeu, de la dreptul Abel ºi pânã la ultimul
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sfânt care va muri, se vor scula la viaþã nemuritoare.
Dacã soldaþii de la mormânt au fost umpluþi cu atâta spaimã din
cauza apariþiei unui înger îmbrãcat cu luminã ºi cu putere cereascã,
încât au cãzut ca morþi la pãmânt, cum vor putea sta vrãjmaºii Sãi în
faþa Fiului lui Dumnezeu, când El Se va coborî din cer cu putere ºi cu
mãrire mare, însoþit de zeci de mii de mii de mii de îngeri cereºti. Atunci
pãmântul se va clãtina ca un om beat ºi va fi mutat ca o colibã.
Elementele se vor topi în vãpaie ºi cerurile se vor înfãºura ca o carte.
La moartea lui Isus, soldaþii au vãzut cum pãmântul era înfãºurat pe
la amiazã în cel mai des întuneric; dar la înviere ei au vãzut strãlucirea
îngerilor luminând noaptea ºi au auzit pe locuitorii cerului cântând cu
mare bucurie ºi plini de triumf: “El va înghiþi moartea în biruinþã.” “ªi
am auzit în cer un glas tare care zicea: ‘Acum a venit mântuirea, puterea
ºi împãrãþia Dumnezeului nostru, ºi stãpânirea Hristosului Lui; pentru
cã pârâºul fraþilor noºtri, care zi ºi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului
nostru, a fost aruncat jos.” Apoc. 12:11.
Lepãdarea lui Satan din cer, ca un învinuitor al fraþilor, a fost adusã
la îndeplinire prin marea lucrare a lui Hristos în predarea vieþii Sale.
Cu toatã vrãjmãºia neîncetatã a lui Satan, planul de mântuire a fost
totuºi împlinit. Oamenii au fost priviþi de Hristos ca destul de valoroºi,
pentru ca El sã-ªi jertfeascã viaþa pentru ei. Satan, care ºtia foarte bine
cã împãrãþia pe care ºi-o arogase pe nedrept, avea sã-i fie smulsã din
mânã la sfârºit, se hotãrî sã nu cruþe nici o obosealã; de a distruge cât
mai multe din fãpturile, pe care Dumnezeu le-a creat dupã chipul Sãu.
El urãºte pe om, pentru cã Hristos a arãtat atâta iubire ºi compãtimire
miloasã pentru el, ºi de aceea pune în joc tot felul de amãgiri posibile,
prin care sã-l poatã distruge; el procedã cu atât mai energic, cu cât îºi
da seama de propria sa stare disperatã.
Hristos veni pe pãmânt, pentru a justifica pretenþiile legii Tatãlui
Sãu, ºi moartea Sa aratã caracterul veºnic, neschimbãtor al acestei legi.
Dar Satana duce totuºi pe oameni la vederi sucite, cã legea lui Dumnezeu
s-ar fi desfiinþat prin moartea lui Hristos, ºi el amãgeºte astfel pe mulþi
dintre pretinºii creºtini la cãlcarea poruncilor Tatãlui, deºi aratã în
aparenþã un devotament faþã de Fiul.
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Lumea creºtinã nu cunoaºte încã îndeajuns istoria lui Satana, nici
puterea înfricoºatã pe care el o exercitã. Foarte mulþi nu-l privesc decât
ca pe un produs al fanteziei. Între timp el s-a furiºat ºi a intrat în graþia
omenirii ºi a pus stãpânire asupra ei; el ia înfãþiºarea unui înger de
luminã, conduce trupele sale bine instruite ca un general dibaci, având
o cunoºtinþã temeinicã a naturii omeneºti ºi poate fi logic, filozofic sau
religios ºi cu o sfinþenie prefãcutã.
Acum intenþia lui era, de a pregãti sufletele preoþilor cu privire la
evenimentele învierii lui Hristos. El ºtia, cã dupã ce îi prinsese în cursele
sale ºi-i fãcuse sã comitã acea crimã grozavã de a omorî pe Fiul lui
Dumnezeu, ei cãzuserã în totul sub puterea sa, ºi singura lor cale de a
scãpa de mânia lui Dumnezeu, consta într-o neîncetatã învinuire a lui
Isus, cã ar fi fost un amãgitor, ºi în declaraþia, cã ucenicii Sãi ar fi furat
corpul Sãu, spre a putea pretinde, cã El s-ar fi sculat din morþi.
Dupã ce mãrirea extraordinarã a solilor cereºti dispãruse de pe cer
ºi de pe mormânt, garda romanã îndrãzni sã-ºi ridice iarãºi capul ºi sã
se uite în jurul lor. Ei vãzurã cã piatra cea mare era datã la o parte de pe
mormânt, ºi când ei se ridicarã plini de spaimã, vãzurã cã corpul lui
Isus a dispãrut ºi mormântul era gol. Îngroziþi de cele ce vãzuserã, ei
alergarã în cetate ºi povestirã celor pe care îi întâlneau, despre scena
minunatã pe care o vãzuserã. Câþiva dintre ucenicii care petrecuserã o
noapte fãrã somn, ascultau istoria minunatã cu fricã ºi speranþã în inimile
lor. În acelaºi timp a fost trimis un sol la preoþi ºi la mai mari, care le
aduse la cunoºtinþã cã Hristos cel crucificat S-a sculat din morþi!
Un om a fost trimis imediat cu o solie secretã prin care garda romanã
a fost chematã la palatul marelui preot. Acolo ei au fost întrebaþi cu
deamãnuntul; ºi ei au dat un raport pe larg despre cele ce vãzuserã la
mormânt. Cã un sol puternic a venit din cer, cu faþa strãlucind ca fulgerul
ºi cu veºmântul alb ca zãpada; încât pãmântul se cutremurã ºi se zgudui,
iar ei toþi au fost aruncaþi la pãmânt ca morþi; cã îngerul a dat la o parte
piatra de la uºa mormântului; cã apoi un chip plin de strãlucire s-a
ridicat din mormânt ºi un cor de glasuri au umplut cerul ºi pãmântul cu
cântãri de biruinþã ºi de bucurie; cã în cele din urmã dupã ce lumina
dispãru ºi muzica încetã, ei îºi recãpãtarã iarãºi puterile, ºi gãsirã
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mormântul gol, iar corpul lui Hristos nu a fost gãsit nicãieri.
Când preoþii, cãrturarii ºi mai marii auzirã acest raport, paloarea
morþii apãru pe feþele lor. Ei nu puteau scoate nici un cuvânt ºi
recunoscurã cu spaimã, cã douã treimi din profeþia cu privire la Mesia
se împlinise acum, iar inimile lor au fost cuprinse de spaimã de ceea ce
avea sã urmeze dupã aceasta. Ei nu puteau pune la îndoialã veracitatea
martorilor care stau în faþa lor. Isus din Nazaret, cel crucificat, Se sculase
într-adevãr din morþi.
Dupã ce îºi revenirã din prima lor surprizã la auzirea acestor veºti,
începurã sã chibzuiascã ce mãsuri mai eficace sã ia, iar Satan a fost
gata imediat, ca sã propunã cãi ºi mijloace. Ei simþeau, cã s-au pus întro situaþie, în care nu mai existã nici o alegere, decât de a duce lupta
pânã la capãt ºi a tãgãdui pe Hristos pânã la sfârºit. Ei judecau, cã dacã
acest raport se va rãspândi în popor, ei îºi vor pierde nu numai onoarea
ºi autoritatea lor, ci probabil ºi viaþa lor. Isus a zis cã El Se va scula din
morþi ºi Se va urca la cer; de aceea ei se hotãrârã sã lase poporul în
neºtiinþã cu privire la împlinirea cuvântului Sãu. Aceasta s-ar putea
face, gândeau ei, numai prin mituirea gãrzii romane.
Ei constatarã îndatã cã garda romanã s-ar putea lãsa miºcatã prin
mari sume de bani, ca sã-ºi retragã raportul lor de mai înainte ºi sã
mãrturiseascã cã ucenicii ar fi furat corpul lui Isus în timpul nopþii, pe
când santinelele dormeau. Adormirea unei santinele în postul ei era o
crimã, care era pedepsitã cu moartea, ºi spre a dobândi dovada doritã,
preoþii asigurarã garda, cã îi vor apãra de orice pedeapsã. Soldaþii romani
vândurã pe bani iudeilor falºi cinstea lor. Ei venirã înaintea preoþilor
cu o surprinzãtoare solie a adevãrului ºi plecarã cu o sumã de bani ºi cu
un raport mincinos pe care preoþii îl compuserã pentru ei.
Între timp a fost trimis un sol ca sã înºtiinþeze pe Pilat despre aceasta.
Când acesta auzi despre cele ce se întâmplaserã, sufletul sãu a fost
cuprins de spaimã.
El se încuie în casa sa ºi nu mai dorea sã vadã pe nimeni; dar preoþii
gãsirã totuºi intrare la el ºi încercarã sã-l miºte sã nu facã nici o cercetare
cu privire la pretinsa neglijenþã a santinelelor, ci sã muºamalizeze
chestiunea. În cele din urmã Pilat se învoi la aceasta, dupã ce avu o
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convorbire secretã cu garda, ºi luã toate informaþiile de la ei. Soldaþii
romani nu cutezau sã ascundã ceva în faþa guvernatorului de teamã, ca
sã nu-ºi pericliteze viaþa. Pilat nu urmãri chestiunea mai departe; dar
din acel timp n-a mai existat pentru el nici pace, nici fericire.

Femeile la mormânt

461

Femeile la mormânt

M

iresmele cu care corpul lui Isus avea sã fie îmbãlsãmat,
au fost pregãtite cu o zi înainte de Sabat. Dimineaþa
devreme în prima zi a sãptãmânii, femeile, Maria ºi cu
alte femei anumite pornirã la mormânt, ca sã înceapã lucrarea de
îmbãlsãmare a corpului lui Isus. Apropiindu-se de grãdinã, ele observarã
cu uimire, cum cerul era luminat de o splendoare mãreaþã, ºi cum
pãmântul se zguduia sub picioarele lor. Ele alergarã la mormânt ºi au
fost uimite când au gãsit piatra rãsturnatã de pe uºa mormântului, ºi cã
garda romanã nu mai era acolo. Ele observarã o luminã care strãlucea
în apropiere de mormânt, ºi când se uitarã înãuntru constatarã cã e gol.
Maria alergã imediat cu toatã puterea la ucenici ºi le aduse la
cunoºtinþã cã Isus nu Se mai gãseºte în mormântul în care ei L-au pus.
Pe când ea se afla pe cale, celelalte femei care o aºteptau la mormânt,
au fãcut o cercetare amãnunþitã a interiorului, pentru a se asigura cã
Domnul lor a dispãrut într-adevãr. Deodatã vãzurã pe un tânãr frumos
la chip, într-un veºmânt strãlucit, care ºedea la mormânt. Acesta era
îngerul care prãvãlise piatra, ºi care luã acum o înfãþiºare care sã nu
înspãimânte pe femeile care fuseserã amicele lui Isus ºi care Îl ajutaserã
în misiunea Sa publicã. Dar deºi strãlucirea îngerului era acoperitã,
totuºi femeile au fost uimite ºi înspãimântate în cel mai înalt grad de
mãrirea Domnului care îi înconjura. Ele se întoarserã sã fugã, dar solul
ceresc le vorbi cu cuvinte blânde ºi mângâietoare: “Nu vã temeþi; cãci
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ºtiu cã voi cãutaþi pe Isus, care a fost rãstignit. Nu este aici; a înviat,
dupã cum zisese. Veniþi de vedeþi locul unde zãcea Domnul; ºi duceþivã repede ºi spuneþi ucenicilor Lui cã a înviat dintre cei morþi. Iatã cã
El merge înaintea voastrã în Galilea; acolo Îl veþi vedea. Iatã cã v-am
spus lucrul acesta.” Matei 28:5-7.
Ascultând invitaþia îngerului, femeile se uitarã din nou în mormânt,
unde vãzurã pe un alt înger de o înfãþiºare strãlucitã, care le întrebã:
“Pentru ce cãutaþi între cei morþi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a
înviat. Aduceþi-vã aminte ce v-a spus pe când era încã în Galilea, când
zicea cã Fiul omului trebuie sã fie dat în mâinile pãcãtoºilor, sã fie
rãstignit, ºi a treia zi sã învie.” Luca 24:5-7. Aceºti îngeri cunoºteau
bine cuvintele lui Isus cãtre ucenicii Sãi, cãci ei au fost cu El ca îngeri
ocrotitori în tot timpul umblãrii Sale pãmânteºti, ºi au fost martori ai
osândirii ºi rãstignirii Sale.
Plini de înþelepciune ºi gingãºie, îngerii atraserã atenþia femeilor la
cuvintele lui Isus, prin care El le anunþase de mai înainte rãstignirea ºi
învierea Sa. Femeile au priceput acum în totul cuvintele Maestrului
lor, care pe vremea când au fost rostite erau pentru ele învãluite în
mister. Ele câºtigarã noi speranþe ºi curaj. Isus le declarase cã El Se va
scula dintre cei morþi ºi pretenþiile Sale, cã este Fiul lui Dumnezeu ºi
Mântuitor al lumii le întemeiase pe viitoarea Sa înviere dintre cei morþi.
Maria care observase cea dintâi cã mormântul era gol, alergã la
Petru ºi la Ioan ºi le aduse la cunoºtinþã cã cineva ar fi luat pe Domnul
din mormânt, ºi cã nu ºtie unde l-or fi pus. La aceste cuvinte cei doi
ucenici alergarã la mormânt ºi gãsirã dupã cum le spusese Maria. Corpul
Maestrului lor nu mai era acolo, iar mahramele erau aºezate într-un
colþ. Petru deveni foarte nedumerit; Ioan însã credea cã Isus S-a sculat
dintre morþi, dupã cum le zisese mai înainte. Ei nu înþelegeau Scripturile
Vechiului Testament, care învãþau cã Hristos Se va scula dintre cei
morþi; dar credinþa lui Ioan se întemeia totuºi pe cuvintele lui Isus, pe
care le spusese când era încã cu ei.
Ucenicii pãrãsirã mormântul ºi se întoarserã înapoi acasã; dar Mariei
nu-i venea sã pãrãseascã mormântul când era în atâta nesiguranþã despre
corpul Domnului ei. Stând încã acolo plângând ºi plecându-se încãodatã
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pentru a se uita în mormânt, vãzu deodatã doi îngeri îmbrãcaþi în
veºminte albe. Ei luaserã înfãþiºare omeneascã ºi de aceea Maria nu-i
recunoscu ca fiinþe cereºti. Unul ºedea unde odihnise capul lui Isus, iar
celãlalt la picioarele Lui. Ei se adresarã Mariei cu urmãtoarele cuvinte:
“‘Femeie’, i-au zis ei, ‘pentru ce plângi?’ Ea le-a rãspuns: ‘Pentru cã
au luat pe Domnul meu, ºi nu ºtiu unde L-au pus.’” Ioan 20:12. În faþa
mormântului gol ºi a dispariþiei corpului Maestrului ei, Maria nu putea
fi mângâiatã aºa uºor.
Lãsându-se în totul pradã durerii ei ea nu observã înfãþiºarea cereascã
a acelora care îi vorbeau. Când ea se întoarse plângând la o parte, o altã
voce întrebã: “‘Femeie’, i-a zis Isus, ‘de ce plângi?”
Ochii ei erau atât de orbiþi de multe lacrimi, încât nu observã mai de
aproape pe Cel care-i vorbea. Totuºi ea era stãpânitã de idea, de a
dobândi informaþii mai precise de la cel care o întrebã despre corpul
Domnului ei. Ea gândea cã cel ce-i vorbea ar fi unul dintre acei, care
supravegheau grãdina, ºi-i vorbi cu cuvinte rugãtoare: “Domnule, dacã
L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, ºi mã voi duce sã-L iau.”
Ea simþi în inima ei, cã numai de ar putea ajunge iarãºi în posesia
scumpului corp crucificat, aceasta ar însemna o mare mângâiere în
durerea ei. Ea gândea, cã dacã mormântul acestui om bogat este un loc
prea de cinste pentru Domnul ei, ea se va îngriji singurã pentru un alt
loc de îngropãciune. Cea mai zeloasã strãduinþã a ei era de a-L gãsi,
aºa ca El sã aibã o înmormântare cuviincioasã. Dar acum, spre marea
ei mirare îi veni la ureche glasul cel bine cunoscut al lui Isus care îi
zise: “Marie!”. Lacrimile ei încetarã pe moment, ºi acel, cãruia ea îi
vorbise, crezând cã este grãdinarul, stã acum descoperit în faþa ei - era
Isus! Pentru un moment, ea uitã în bucuria ei, cã El fusese crucificat:
ea îºi întinse mâinile cãtre El ºi zise: “Rabuni!” La acestea Isus zise:
“‘Nu Mã þine’, i-a zis Isus; ‘cãci încã nu M-am suit la Tatãl Meu. Ci,
du-te la fraþii Mei, ºi spune-le cã Mã sui la Tatãl Meu ºi la Tatãl vostru
la Dumnezeul Meu ºi Dumnezeul vostru.”
Isus refuzã sã primeascã omagiile poporului Sãu, înainte de a ºti cã
jertfa Sa a fost primitã de cãtre Tatãl ºi pânã când Dumnezeu Însuºi
avea sã-I dea asigurarea, cã compensaþia pentru pãcatele lumii este
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suficientã ºi mulþumitoare ºi cã ai Sãi pot dobândi viaþã veºnicã prin
sângele Sãu. Isus Se urcã imediat la ceruri ºi Se prezentã înaintea
tronului lui Dumnezeu, cu semnele ocãrii ºi ale tiraniei pe fruntea Sa,
pe mâinile ºi picioarele Sale. El refuzã însã sã primeascã coroana mãririi
ºi veºmintele împãrãteºti, ºi respinse de asemenea ºi închinarea din
partea îngerilor, tot aºa dupã cum respinsese ºi închinarea Mariei, pânã
ce Tatãl Sãu îi arãtã, cã jertfa Sa a fost primitã.
În acelaºi timp El avea de prezentat o cerere cu privire la aleºii Sãi
de pe pãmânt, ºi dorea sã i se lãmureascã bine raportul, în care mântuiþii
Sãi aveau sã stea în viitor faþã de cer, ºi faþã de Tatãl Sãu. Comunitatea
Sa trebuia sã fie îndreptãþitã ºi primitã înainte ca El sã poatã primi
onoruri cereºti. El declarã cã voinþa Sa este, ca acolo unde este El, sã
fie ºi comunitatea Sa; dacã El va fi pãrtaº mãririi, sã se bucure ºi poporul
Sãu de aceeaºi strãlucire. Acei de pe pãmânt care suferã împreunã cu
El, vor împãrãþi în cele din urmã împreunã cu El în împãrãþia Sa. Hristos
mijloci pentru comunitatea Sa în modul cel mai stãruitor ºi cel mai
precis, punând interesele Sale deopotrivã cu interesele lor ºi cu o iubire
ºi statornicie mai tare decât moartea, apãrã drepturile ºi onoarea pe
care ei le dobândiserã printr-Însul.
Rãspunsul lui Dumnezeu la aceastã rugãminte e dat în proclamaþia:
“Toþi îngerii lui Dumnezeu sã-I aducã închinare!” Orice comandant
ceresc ascultã de porunca împãrãteascã, ºi pretutindeni în cer rãsunã
“Vrednic este Mielul care a fost junghiat, sã primeascã puterea, bogãþia,
înþelepciunea, tãria, cinstea, slava ºi lauda!” Apoc. 5:12 Oºtile
nenumãrate de îngeri se aruncarã la picioarele Salvatorului lor. Cererea
lui Isus este acceptatã; comunitatea stã deci îndreptãþitã printr-Însul,
care este reprezentantul ºi capul ei. Tatãl confirmã aici convenþia Sa cu
Fiul, cã El primeºte sã Se împace cu oamenii, care primesc pocãinþa ºi
ascultarea spre a-i face iarãºi pãrtaºi harului Dumnezeiesc prin meritele
lui Isus. Mântuitorul asigurã cã un om “va fi mai scump decât aurul
din Ofir” Is. 13:12. Toatã puterea în cer ºi pe pãmânt este datã acum
Prinþului vieþii, ºi totuºi El nu uitã pentru nici o clipã pe sãrmanii Lui
ucenici dintr-o lume pãcãtoasã, ci Se pregãteºte sã vinã iarãºi la ei
pentru a le putea transmite mãrirea ºi puterea Sa. În acest fel Salvatorul
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omenirii legã prin jertfirea Sa de Sine, pãmântul cu cerul ºi pe omul
muritor cu Dumnezeul nemãrginit.
Isus zise cãtre Maria: “‘Nu Mã þine’, i-a zis Isus; ‘cãci încã nu Mam suit la Tatãl Meu.” Când Isus Îºi închise ochii pe cruce în moarte,
sufletul Sãu nu se urcã imediat la cer, dupã cum cred unii, altfel cum
puteau sã se adevereascã cuvintele: “Cãci încã nu M-am suit la Tatãl
Meu”? Sufletul lui Hristos dormi în mormânt cu corpul Sãu ºi nu zburã
la cer, pentru a duce acolo o experienþã deosebitã ºi a privi de acolo
asupra ucenicilor Sãi îndureraþi, cum îmbãlsãmeazã corpul din care El
a ieºit. Tot ceea ce alcãtuia viaþa ºi priceperea lui Isus, rãmase cu corpul
Sãu în mormânt. El avea putere, ca sã-ªi lase viaþa ºi sã ªi-o ia iarãºi.
Faptul cã Hristos a înviat în prima zi a sãptãmânii, nu sfinþeºte aceastã
zi ºi nu o face Sabat. Înainte de moartea Sa Isus institui o sãrbãtoare de
amintire a frângerii corpului Sãu ºi a vãrsãrii sângelui Sãu pentru
pãcatele lumii, prin întocmirea Sfintei Cine cu cuvintele: “Pentru cã
oridecâteori mâncaþi din pâinea aceasta ºi beþi din paharul acesta, vestiþi
moartea Domnului, pânã va veni El.” 1 Cor. 11:26. Iar credinciosul
pocãit, care face paºii ceruþi de pocãinþã, sãrbãtoreºte prin botezul sãu,
serbarea de amintire a morþii, a înmormântãrii ºi a învierii lui Hristos.
El se coboarã în apã, preînchipuind moartea ºi înmormântarea, ºi se
ridicã din apã pentru a se asemãna ºi învierii Sale - nu pentru a reîncepe
vechea sa viaþã de pãcat, ci pentru a începe o nouã viaþã în Isus Hristos.
Celelalte femei care au vãzut pe îngerii care au vorbit cu ele, au
pãrãsit mormântul cu simþãminte amestecate de teamã ºi de mare
bucurie. Ele au mers în grabã la ucenici, dupã sfatul îngerilor, ºi le-au
povestit lucrurile pe care le-au vãzut ºi auzit. Femeile primiserã de la
îngeri însãrcinarea, de a duce aceastã veste lui Petru în primul rând.
Acest ucenic era mai întristat decât toþi ceilalþi din cercul urmaºilor lui
Hristos, pentru cã tãgãduise pe Domnul într-un chip atât de ruºinos.
Cãinþa lui Petru pentru aceastã crimã a fost bine înþeleasã de îngeri, ºi
compãtimirea lor gingaºã pentru cel rãtãcitor ºi îndurerat s-a dat pe
faþã prin marele interes pe care ei îl arãtarã pentru ucenicul nenorocit,
ceea ce îi dãdu dovada cã i-a fost primitã cãinþa ºi pãcatul i-a fost
iertat.
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Când ucenicii au auzit raportul adus de femei, s-au mirat foarte
tare. Au început sã-ºi aminteascã de cuvintele Domnului lor, care
preziceau învierea Sa. ªi totuºi acest eveniment, care ar fi trebuit sã
umple inimile lor de bucurie, a fost o cauzã de mare încurcãturã pentru
ei. Dupã decepþia lor de la moartea lui Hristos, credinþa lor nu era destul
de tare, pentru a primi faptul învierii. Speranþele lor au fost atât de mult
înºelate, încât ei nu erau în stare sã creadã celor raportate de femei, ci
gândeau cã ele au fost înºelate de propriile lor simþuri. Chiar când Maria
Magdalena mãrturisi, cã a vãzut pe Domnul ºi a vorbit cu El, ei refuzarã
încã mereu, sã creadã cã El a înviat.
Inimile ucenicilor erau zdrobite la culme din cauza evenimentelor
prin care trecuserã. În ziua a ºasea ei vãzurã pe Maestrul lor murind; în
ziua întâia a sãptãmânii, ei nu au mai gãsit trupul lui Isus, ºi asupra lor
cãdea bãnuiala cã L-ar fi rãpit pentru a înºela poporul. Ei se îndoiau cã
vor putea combate vreodatã impresiile false, care se rãspândiserã contra lor, ºi acum ei erau puºi în încurcãturã prin rapoartele femeilor
credincioase. În confuzia inimii lor, doreau dupã Maestrul lor iubit,
care a fost gata întotdeauna sã le explice tainele care îi neliniºteau ºi
sã-i scoatã din încurcãturã.
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n aceeaºi zi, Isus întâlni pe mai mulþi dintre ucenicii Sãi ºi le
zise: “Pace vouã”, dupã care ei sãrirã în faþa Lui, se plecarã ºi I
se închinarã. Acum El permise acest omagiu, cãci Se urcase
între timp la Tatãl, primise aprobarea Sa ºi închinarea îngerilor sfinþi.
Târziu în dupã amiaza aceleiaºi zile, doi dintre ucenicii Sãi erau pe
cale spre Emaus cam la douã ore de drum depãrtare de Ierusalim. Ei au
venit în cetate ca sã serbeze Paºtele, ºi vestea de dimineaþã, despre
dispariþia din mormânt a corpului lui Isus, îi puse într-o încurcãturã
extraordinarã. Aceastã confuzie crescuse ºi mai mult la cele raportate
de femei despre solii cereºti ºi despre arãtarea lui Isus personal. Acum
ei se întorceau acasã, pentru a medita ºi a se ruga, cu speranþa de a
cãpãta luminã în aceastã chestiune care le-a pus mintea într-o mare
confuzie.
Aceºti doi ucenici care nu au avut o poziþie însemnatã alãturi de
Isus în activitatea publicã credeau însã cu tãrie în El. Curând dupã
pornirea lor la drum, ei observarã un strãin care se apropia de ei din
urma lor ºi care li s-a alãturat. Ei erau atât de adânciþi în cugetele lor
chinuitoare, pe care ºi le exprimau unul altuia, încât de abia observau
prezenþa unui al treilea. Acei bãrbaþi tari erau atât de îndureraþi, încât
plângeau, când pãºirã mai departe. Inima cea miloasã a lui Isus vedea
aici o durere, pe care El era în stare sã o vindece. Ucenicii vorbeau
între ei despre evenimentele celor câteva zile trecute ºi se mirau cum
se poate împãca faptul, cã Isus S-a lãsat pe Sine predat unei morþi de
ocarã, cu pretenþiile Sale de Fiu al lui Dumnezeu.
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Unul susþinea cã El nu putea fi un amãgitor, dar cã S-a înºelat singur
cu privire la misiunea Sa ºi la mãrirea viitoare. Amândoi se temeau ca
nu cumva sã se adevereascã ceea ce Îi imputau vrãjmaºii Sãi: “Pe alþii
i-a mântuit, iar pe Sine nu se poate mântui!” ªi totuºi ei se mirau cum
se putea sã fi cãzut El într-o astfel de amãgire, pe când El le dãduse
repetate dovezi, cã cunoºtea secretele inimii celorlalþi. Iar rapoartele
atât de ciudate ale femeilor le sporeau cu atât mai mult nedumerirea.
Aceºti ucenici s-ar fi putut neliniºti poate încã mult timp despre
tainele ultimelor câteva zile, dacã Isus nu i-ar fi lãmurit. Sub chipul
unui amic, El intrã în vorbã cu ei. “Dar ochii lor erau împiedicaþi ca
sã-L cunoascã. El le-a zis: ‘Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaþi
între voi pe drum?’ ªi ei s-au oprit, uitându-se triºti. Drept rãspuns,
unul dintre ei, numit Cleopa, I-a zis: ‘ Tu eºti singurul strãin aici în
Ierusalim, de nu ºtii ce s-a întâmplat în el zilele acestea?’ ‘Ce?’ le-a zis
El. - ªi ei I-au rãspuns: ‘Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era
un proroc puternic în fapte ºi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu ºi
înaintea întregului norod.” Luca 24:16-19.
Apoi ei i-au povestit faptele osândirii ºi rãstignirii Maestrului lor, ºi
mãrturisirile femeilor cu privire la dispariþia corpului Sãu, la vedenia
de îngeri care li se arãtase, la vestea despre înviere ºi la raportul acelor
ucenici, care fuseserã la mormânt. “Atunci Isus le-a zis: ‘O,
nepricepuþilor ºi zãbavnici cu inima, când este vorba sã credeþi tot ce
au spus proorocii! Nu trebuia sã sufere Hristosul aceste lucruri, ºi sã
intre în slava Sa?’ ªi a început de la Moise, ºi de la toþi prorocii, ºi lea tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.” Luca 24:25-27.
Ucenicii amuþiserã de uimire ºi de rãpire. Ei nu au îndrãznit, ca sã
întrebe pe Strãin cine este. Ei Îl ascultau cu atenþie, rãpiþi fiind de
înþelepciunea Sa, atraºi cãtre El de cuvintele Sale amabile ºi de purtarea
Sa iubitoare, pe când le lãmurea Scripturile ºi le arãta cu dovezi din
profeþii, cã Hristos trebuia sã sufere, pentru ca dupã suferinþele Sale sã
intre în mãrirea Lui.
Isus începu cu prima carte a lui Moise ºi urmãrii prin toþi profeþii
dovezile inspirate cu privire la viaþa, trimiterea, suferinþele, moartea ºi
învierea Sa. El nu a gãsit necesar de a sãvârºi vreo minune, pentru a le
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arãta cã El este Salvatorul lumii, Cel înviat dintre morþi; din contrã El
reveni asupra profeþiilor, ºi dãdu o tâlcuire completã ºi limpede a
acestora, pentru a da un rãspuns clar ºi de netãgãduit la întrebarea despre
identitatea Sa, ºi pentru a întãri ºi mai bine faptul cã tot ce I S-a întâmplat
Lui, a fost prezis de scriitori inspiraþi. Isus obiºnuia încã de mult, de a
introduce sufletele ascultãtorilor Sãi în preþioasele fundamente ale
adevãrului, aºa cum ele se gãsesc în scrierile Vechiului Testament. Stima
de care aceste rapoarte sfinte se bucurau în ochii Sãi, este arãtatã în
pilda despre omul cel bogat ºi Lazãr, unde El zice: “Dacã nu ascultã de
Moise ºi de proroci, nu vor crede nici chiar dacã ar învia cineva din
morþi.” Luca 16:31. Dar ºi apostolii mãrturisesc despre însemnãtatea
Vechiului Testament. Petru zice: “Cãci nici o prorocie n-a fost adusã
prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaþi de Duhul
Sfânt.” 2 Petru 1:21. Luca vorbeºte despre profeþii care au prezis venirea
lui Hristos astfel: “Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
pentru cã a cercetat ºi a rãscumpãrat pe poporul Sãu. ªi ne-a ridicat o
mântuire puternicã, în casa robului Sãu David, cum vestise prin gura
sfinþilor Sãi proroci, care au fost din vechime.” Luca 1:68-70.
Glasul lui Hristos este cel care vorbeºte prin profeþi ºi patriarhi, din
zilele lui Adam ºi pânã la scenele finale ale timpului. Acest adevãr nu
era cunoscut de iudeii, care lepãdau pe Isus, ºi totuºi aºa de puþin e
preþuit ºi de mulþi dintre pretinºii creºtini ai timpului nostru. Între
Vechiul ºi Noul Testament se aflã o frumoasã armonie. Textele, care la
prima citire ni se par nelãmurite, devin lãmurite ºi înþelese prin
comparaþie cu alte texte, care se referã la aceeaºi chestiune. O cercetare
minuþioasã a profeþiilor ar fi luminat atât de mult priceperea iudeilor,
încât ar fi recunoscut pe Isus ca Mesia cel prezis. Dar ei tâlcuiserã
acele profeþii în aºa mod, încât sã satisfacã propriile lor idei sucite ºi
stricate ºi strãduinþele lor egoiste. Ucenicii deveniserã confuzi prin
tâlcuirile ºi tradiþiile preoþilor ºi de aici venea nelãmurirea ºi necredinþa
lor cu privire la osândirea, moartea ºi învierea Maestrului lor. Aceste
profeþii greºit înþelese, au fost lãmurite acum celor doi ucenici prin
Acela care inspirase pe bãrbaþi prin Spiritul sãu Sfânt, ca sã le scrie.
Isus arãta ucenicilor Sãi, cã orice amãnunt din profeþie, cu privire la
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Mesia, ºi-a gãsit împlinirea în viaþa ºi moartea Maestrului lor. El li Se
adresã ca un strãin, ºi ca cineva care era uimit cã ei nu înþeleseserã bine
Scripturile, care i-ar fi scãpat de toate greutãþile.
Deºi Isus îi învãþase ºi mai înainte în privinþa profeþiilor, totuºi ei
nu au fost încã în stare a renunþa în totul la idea despre o împãrãþie
vremelnicã a lui Hristos la prima Sa venire. Pãrerile lor preconcepute
i-au fãcut sã priveascã la rãstignirea Sa ca la distrugerea finalã a tuturor
speranþelor lor. Dar când le-a fost arãtat în mijlocul descurajãrii lor, cã
tocmai lucrurile care provocaserã disperarea lor, aduceau cea mai
puternicã dovadã a faptului cã credinþa lor a fost dreaptã, aceasta le-a
fost din nou întãritã. Ei înþelegeau acum multe lucruri pe care Maestrul
lor le spusese înainte de osândirea Sa ºi pe care nu le-au putut pricepe
pe acea vreme. Totul pãrea limpede ºi lãmurit în faþa spiritului lor. În
viaþa ºi moartea lui Isus, ei vedeau împlinirea profeþiei ºi inimile lor au
fost umplute de iubire pentru Maestrul lor.
Mulþi pretinºi creºtini dau la o parte Vechiul Testament ºi se
mãrginesc numai la Noul. Se aude acum strigãtul: La o parte cu legea
ºi profeþii, ºi daþi-ne Evanghelia lui Hristos. Dacã viaþa lui Hristos ºi
învãþãturile Noului Testament ar conþine tot ceea ce este necesar pentru
statornicirea credinþei, atunci de ce Isus nu atrase, cu aceastã ocazie
atenþia numai la învãþãturile Sale, la înþelepciunea ºi curãþia caracterului
Sãu ºi la minunile pe care El le sãvârºise, ca dovezi îndestulãtoare ale
trimiterii Sale mesianice?
Istoria vieþii, a morþii ºi a învierii lui Isus, ca Fiu al lui Dumnezeu,
nu poate fi doveditã pe deplin, fãrã dovezile ce se cuprind în Vechiul
Testament. Hristos este descoperit în Vechiul Testament tot aºa de bine
ca ºi în Noul Testament. Unul mãrturiseºte despre un Mântuitor, care
va veni, pe când celãlalt vorbeºte despre un Mântuitor care s-a arãtat la
fel dupã cum fusese prezis prin profeþi. Pentru ca cineva sã poatã preþui
pe deplin planul de Mântuire, trebuie sã cunoascã în profunzime scrierile
Vechiului Testament. Tocmai lumina glorioasã a trecutului profetic
este care face ca viaþa lui Hristos ºi învãþãturile Noului Testament sã
iasã în evidenþã în claritatea ºi frumuseþea lor. Minunile lui Hristos
sunt o dovadã a dumnezeirii Sale; cele mai puternice dovezi, cã El este
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Mântuitorul lumii, se gãsesc totuºi punând în comparaþie profeþiile
Vechiului Testament cu istoria Noului Testament. Isus a zis iudeilor:
“Cercetaþi Scripturile, pentru cã socotiþi cã în ele aveþi viaþa veºnicã,
dar tocmai ele mãrturisesc despre Mine.” Ioan 5:39. Pe acea vreme nu
exista nici o altã scripturã, decât Scriptura Vechiului Testament; prin
urmare sfatul lui Isus este limpede.
În timp ce ucenicii cãlãtoreau cu Isus ºi ascultau cu atenþie la cuvintele
Sale amabile, în comportarea Sa nu li se demonstrã nimic cã ei ar asculta
la altcineva decât la un cãlãtor întâmplãtor, care se întorcea de la
sãrbãtoare, dar care înþelegea în profunzime profeþiile. El pãºea cu aceeaºi
grijã ca ºi ei peste pietrele aspre ºi se opri cu ei sã se odihneascã dupã ce
urcã un deal neobiºnuit de înalt. În felul acesta cei doi ucenici îºi continuau
drumul de-a lungul munþilor în tovãrãºia Salvatorului divin care putea
zice: “Toatã puterea Mi S-a dat în cer ºi pe pãmânt”.
Acest biruitor puternic asupra morþii, care suportase mizeria
omeneascã în toatã adâncimea ei, pentru a salva o lume pierdutã, îºi
luã modesta însãrcinare, de a cãlãtori cu cei doi ucenici la Emaus, pentru
a-i învãþa ºi mângâia. În felul acesta, El Se identificã mereu cu poporul
Sãu suferind ºi nedumerit. În cele mai grele împrejurãri Isus este
întotdeauna cu noi, pentru a ne netezi calea. El este acelaºi Fiu al omului,
cu aceleaºi simþãminte de simpatie ºi cu aceeaºi iubire, pe care El a
dat-o pe faþã înainte de a se coborî în mormânt ºi a se urca în cele din
urmã la Tatãl în cer.
În cele din urmã, când soarele apuse, ucenicii ajunserã cu tovarãºul
lor acasã. Niciodatã pânã aici nu li se pãruse lor atât de scurtã calea, ºi
nici timpul nu le trecuse, atât de repede ca de data aceasta. Strãinul nu
dãdu prin nici un semn a se înþelege cã El ar vrea sã se opreascã aici,
dar ucenicii nu puteau sã suporte gândul de a se despãrþi aºa de curând
de cineva, care umpluse inimile lor cu noi speranþe ºi bucurii, ºi de
aceea Îl rugarã, sã rãmânã la ei peste noapte. Isus nu urmã imediat
invitaþiei lor, ci pãrea înclinat, sã-ªi continue cãlãtoria mai departe.
Ucenicii simþindu-se atraºi cãtre strãin, Îl rugarã stãruitor sã rãmânã la
ei, arãtând cã “este spre searã”. Isus acceptã în cele din urmã rugãmintea
lor ºi intrã în locuinþa lor simplã.
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Mântuitorul nu ne impune niciodatã prezenþa Sa cu sila. El cautã
societatea acelora despre care El ºtie cã au nevoie de mâna Sa purtãtoare
de grijã, ºi El le dã ocazie, ca sã-L roage sã rãmânã neîncetat la ei.
Dacã ei Îl cheamã cu o dorinþã fierbinte, ca sã locuiascã la ei, atunci El
va pãºi chiar ºi în cea mai modestã colibã ºi va bucura cele mai smerite
inimi.
Pe când aºtepta încã cina, Isus continua sã explice mai departe
Scripturile gãzduitorilor Sãi, prezentându-le dovezile dumnezeirii Sale
ºi demonstrându-le planul de mântuire. Cina cea simplã a fost pregãtitã
în datã, iar cei trei îºi ocuparã locurile lor la masã, cu Isus în frunte,
dupã cum era obiºnuinþa Sa.
Datoria, de a implora binecuvântarea asupra hranei, cãdea de obicei
asupra capului de familie; dar Isus puse aici mâinile Sale asupra pâinii
ºi o binecuvântã. La auzirea primelor cuvinte ale rugãciunii Sale,
ucenicii ridicarã plini de uimire ochii lor, pentru cã nimeni altul, decât
Domnul nu putea proceda în felul acesta. Glasul Sãu pãtrunde la urechile
lor asemenea glasului Maestrului lor, ºi iatã, mâinile Sale poartã rãnile
cuielor. Într-adevãr acesta este chipul iubitului lor Maestru! Pentru o
clipã ei sunt ca fermecaþi, apoi se scoalã ºi cad la picioarele Sale ca sã
I se închine; dar deodatã El dispãru din mijlocul lor.
Acum ei ºtiau, cã au mers împreunã cu Mântuitorul înviat ºi au
vorbit cu El. Ochii lor au fost întunecaþi aºa cã ei nu L-au cunoscut mai
înainte deºi adevãrurile rostite de El pãtrunseserã adânc în inimile lor
descurajate. Acela care a suportat lupta cu moartea în grãdinã ºi ocara
crucii, ºi care a câºtigat biruinþã asupra morþii ºi a mormântului, El, în
faþa Cãruia, îngerii cãzuserã ºi Îl adoraserã cu cântãri de laudã ºi de
mulþumire, cãutase pe doi ucenici singuratici ºi descurajaþi, ºi a fost în
prezenþa lor pentru mai multe ore, învãþându-i ºi mângâindu-i, ºi totuºi
necunoscut de ei.
Isus nu li se descoperi imediat la început în adevãratul Sãu caracter,
nici înainte de a le demonstra marea însemnãtate a Scripturilor; cãci El
ºtia, cã ei vor fi atât de peste mãsurã de fericiþi, de a-L revedea înviat
dintre morþi, încât sufletele lor se vor mulþumi cu aceasta. Atunci ei nu
ar mai fi flãmânzit dupã adevãrurile sfinte pe care El voia sã le
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întipãreascã în mod neºters în sufletele lor, pentru ca ºi ei sã le poatã
transmite altora, care ºi ei, la rândul lor, ar trebui sã rãspândeascã mai
departe cunoºtinþa preþioasã, pânã ce în cele din urmã unii aveau sã
posede lumina care a fost datã în acea zi ucenicilor deznãdãjduiþi, pe
când cãlãtoreau spre Emaus.
El nu Se dãdu pe faþã, pânã nu le explicã Scripturile, ºi pânã ce ei
dobândirã o credinþã raþionalã în viaþa, în caracterul, în misiunea Sa pe
pãmânt, ºi în moartea ºi învierea Sa. El dorea ca adevãrul sã prindã
rãdãcini puternice în sufletele lor, nu pentru cã adevãrul era sprijinit
prin mãrturia Sa personalã, ci pentru cã legea tipicã ºi profeþii Vechiului
Testament, care erau în armonie cu faptele vieþii ºi morþii Sale, aduceau
dovezi de netãgãduit pentru acel adevãr. Dupã ce scopul eforturilor
Sale cu cei doi ucenici ai Sãi a fost ajuns, El Se dãdu pe faþã, pentru ca
bucuria lor sã fie deplinã, ºi apoi El dispãru din ochii lor.
Când aceºti ucenici pãrãsirã Ierusalimul ca sã meargã acasã, intenþia
lor fusese, ca sã-ºi reia din nou vechea lor ocupaþie ºi sã ascundã pe cât
se poate speranþele lor înºelate. Dar acum bucuria lor era mai mare ca
deznãdejdea lor de mai înainte. “ªi au zis unul cãtre altul: ‘Nu ne ardea
inima în noi, când ne vorbea pe drum, ºi ne deschidea Scripturile?’”
Luca 24:32.
Ei uitarã foamea ºi oboseala lor ºi pãrãsirã cina ce fusese pregãtitã,
pentru cã ei nu puteau rãmâne mai departe acasã ºi sã mai þinã ascunsã
cunoºtinþa pe care o dobândiserã tocmai în aceste momente. Ei doreau
cu zel sã împãrtãºeascã tovarãºilor lor bucuria lor, aºa cã ei toþi sã se
poatã bucura împreunã pentru Mântuitorul cel viu, care Se sculase dintre
morþi. Deºi era deja târziu, ei se întoarserã totuºi imediat înapoi la
Ierusalim, dar cât de schimbate erau simþãmintele lor acum faþã de
acelea cu care ei plecaserã pe cale spre Emaus! Isus era la cot cu ei, dar
ei nu ºtiau. El auzea plin de bucurie cuvintele lor de fericire ºi de
mulþumire, când vorbeau amândoi pe cale.
Ei erau acum prea fericiþi pentru a mai þine seama de greutãþile
drumului aspru ºi nesigur. Pe cer nu era nici o lunã pentru a le lumina
calea; inimile lor însã erau uºoare de bucuria noilor descoperiri de care
ei se împãrtãºiserã. Ei cãutarã calea lor peste pietrele aspre ºi prin
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stâncile primejdioase, împiedicându-se ºi cãzând adesea din cauza
grabei lor prea mari. Nelãsându-se induºi în eroare de acestea, ei alergau
hotãrâþi mai departe. De multe ori ei nu mai nimereau calea din cauza
întunecimii, ºi erau siliþi sã se întoarcã înapoi, pânã ce gãseau iarãºi
drumul cel adevãrat, ºi apoi înaintau cu ºi mai mare grabã în calea lor.
Ei doreau sã ducã solia lor preþioasã la amicii lor. Niciodatã pânã aici
n-au avut buzele omeneºti de vestit o solie ca aceasta; cãci faptul învierii
lui Isus Hristos, avea sã fie marele adevãr, în jurul cãruia ca punct
central avea sã se concentreze toatã credinþa ºi toatã speranþa fiilor lui
Dumnezeu.
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ând ucenicii sosirã în Ierusalim, intrarã în oraº prin poarta
de rãsãrit, care la sãrbãtori sta deschisã. Casele erau acum
în liniºte ºi întuneric; dar ei ºi-au gãsit totuºi calea pe strãzile
strâmte la lumina lunii care rãsãrea. Ei ºtiau foarte bine cã vor gãsi pe
fraþii lor în acea “odaie mare de sus”, vrednicã de amintire în care Isus
petrecuse ultima noapte înainte de moartea Sa. Aici ucenicii au petrecut
Sabatul cu mare tristeþe pentru Domnul lor. ªi acum ei nu doreau somnul,
ci povesteau între ei evenimentele miºcãtoare. Cu o mânã prevãzãtoare
uºa a fost deschisã la strigãtul repetat al celor doi ucenici; ei au intrat
înãuntru ºi împreunã cu ei a intrat ºi Isus, care fusese tovarãºul lor
nevãzut în aceastã cãlãtorie.
Ei au gãsit pe ucenici adunaþi ºi într-o stare de mare agitaþie. Speranþa
ºi credinþa se luptau se câºtige supremaþia în sufletele lor. Raportul
Mariei Magdalena ºi al celorlalte femei a fost ascultat de toþi; dar câþiva
erau încã cãzuþi în prea mare deznãdejde, pentru a crede mãrturisirilor
lor. Raportul lui Petru, cu privire la discuþia sa cu Domnul cel înviat, a
fost expus cu mare entuziasm ºi convingere ºi a avut o mare influenþã
asupra fraþilor, aºa încât credinþa lor a fost din nou învioratã. Când
ucenicii de la Emaus au intrat în salã cu acea veste îmbucurãtoare, ei
au fost întâmpinaþi cu cuvintele: “A înviat Domnul cu adevãrat, ºi S-a
arãtat lui Simon”. Luca 24:34.
Cei doi din Emaus au povestit cele întâmplate cu ei, cum Domnul
le-a deschis ochii ºi i-a cãlãuzit prin tot lanþul profetic, care se întinde
pânã în zilele patriarhilor de pe vremuri ºi care a prezis toate câte aveau
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sã se întâmple cu privire la Salvatorul lor. Cercul ucenicilor asculta cu
atenþie încordatã acest raport. Unii au fost umpluþi de o credinþã nouã,
iar alþii au rãmas necredincioºi. Deodatã Isus S-a arãtat în mijlocul lor.
Mâinile Sale au fost ridicate pentru binecuvântare, ºi El le zise: “Pace
vouã”.
“Plini de fricã ºi de spaimã ei credeau cã vãd un duh. Dar El le-a
zis: ‘Pentru ce sunteþi tulburaþi? ªi de ce vi se ridicã astfel de gânduri
în inimã? Uitaþi-vã la mâinile ºi picioarele Mele, Eu sunt; pipãiþi-Mã ºi
vedeþi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeþi cã am Eu.’ ªi
dupã ce a zis aceste vorbe, le-a arãtat mâinile ºi picioarele Sale.” Luca
24:37-40.
Apoi ei au privit la mâinile ºi picioarele gãurite de cuiele tirane ºi
recunoscurã glasul Sãu melodios, care nu putea fi comparat cu nici
unul din câte auziserã pânã acum. “Fiindcã ei, de bucurie, încã nu
credeau, ºi se mirau, El le-a zis: ‘Aveþi aici ceva de mâncare?’ I-au dat
o bucatã de peºte fript ºi un fagur de miere. El le-a luat ºi a mâncat
înaintea lor.” Luca 24:41-42. Credinþa ºi bucuria luã acum loc îndoielii
ºi necredinþei, ºi mãrturisirã pe Mântuitorul lor înviat cu astfel de
simþãminte, care nu pot fi exprimate în cuvinte.
Isus explicã întregului cerc adunat Scripturile, începând de la prima
carte a lui Moise ºi atrãgându-le atenþia îndeosebi la profeþiile, care se
refereau la acel timp, ºi care preziceau suferinþele ºi învierea lui Hristos:
“ªi le-a zis: ‘Aºa este scris, ºi aºa trebuia sã pãtimeascã Hristos, ºi sã
învie a treia zi dintre cei morþi. ªi sã se propovãduiascã tuturor
neamurilor, în Numele Lui, pocãinþa ºi iertarea pãcatelor, începând din
Ierusalim. Voi sunteþi martori ai acestor lucruri.” Luca 24:46-47.
Ucenicii au început acum sã înþeleagã natura ºi mãrimea însãrcinãrii
lor. Ei trebuiau sã vesteascã lumii adevãrurile minunate pe care Hristos
le încredinþase lor. Evenimentele vieþii, morþii ºi învierii Sale,
armonizarea profeþiilor cu acele evenimente, inviolabilitatea legii
dumnezeieºti, tainele planului de mântuire, puterea lui Isus de a ierta
pãcatele, pentru toate acestea ei fuseserã martori, ºi era chemarea lor,
de a face cunoscut acestea la toþi oamenii, începând de la Ierusalim ca
punct de plecare. Ei aveau de vestit Evanghelia pãcii ºi a salvãrii prin
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pocãinþã ºi prin puterea Salvatorului. La timpul primei veniri a lui
Hristos pe pãmânt, îngerii vestiserã: “Slavã lui Dumnezeu în locurile
prea înalte, ºi pace pe pãmânt între oamenii plãcuþi Lui.” Dupã ce
alergarea Sa pãmânteascã a fost terminatã, El Se sculã dintre morþi ºi
vorbi ucenicilor Sãi adunaþi, când li Se arãtã pentru prima datã cu
cuvintele de binecuvântare “Pace vouã”.
Isus este gata întotdeauna sã aducã pace sufletelor care sunt chinuite
de îndoialã ºi teamã. Acest Salvator preþios aºteaptã de la noi, ca sã-I
deschidem uºile inimii noastre ºi sã-L invitãm ca sã rãmânã la noi. El
zice: “Iatã Eu stau la uºã, ºi bat. Dacã aude cineva glasul Meu ºi deschide
uºa, voi intra la el, voi cina cu el, ºi el cu Mine.” Apoc. 3:20. Viaþa
noastrã este o luptã continuã; noi trebuie sã luptãm contra stãpânirilor
ºi puterilor; contra spiritelor rele ºi a vrãjmaºilor neadormiþi, noi trebuie
sã rezistãm ispitelor ºi sã biruim, dupã cum Hristos a biruit. Când pacea
lui Hristos va intra în inima noastrã, atunci vom suporta în liniºte ºi cu
rãbdare cele mai grele cercãri.
Învierea lui Isus era un simbol al învierii finale a tuturor celor ce au
adormit în Domnul. Corpul cel înviat al Mântuitorului, purtarea Sa,
tonul glasului Sãu, toate acestea erau cunoscute urmaºilor Sãi. În acelaºi
chip se vor scula iarãºi toþi acei, care au adormit în Isus. Noi vom
recunoaºte iarãºi pe amicii noºtri întocmai dupã cum ucenicii au
recunoscut pe Isus. Deºi ei au fost desfiguraþi sau mutilaþi în aceastã
viaþã pãmânteascã, totuºi în corpurile lor înviate ºi strãlucite, identitatea
lor personalã va rãmâne în totul neatinsã ºi noi vom recunoaºte
trãsãturile iubiþilor noºtri în feþele strãlucitoare de lumina lui Isus.
Moartea lui Hristos provocase în Toma cea mai mare disperare.
Credinþa sa pãrea a se fi stins într-un întuneric complet. El nu fusese de
faþã în sala de sus, în timpul când Isus Se descoperi ucenicilor Sãi. El
auzise rapoartele celorlalþi ºi primise destule dovezi, cã Isus a înviat
într-adevãr, dar o posomorâre naivã ºi o necredinþã recalcitrantã fãcurã
inima sa neprimitoare faþã de orice mãrturisire îmbucurãtoare. Când
auzi pe ucenici repetând raportul despre manifestãrile minunate ale
Mântuitorului înviat, el cãzu prin aceasta într-o disperare ºi mai mare;
cãci dacã Hristos a înviat într-adevãr din morþi, atunci nu mai rãmânea
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nici o speranþã mai departe cu privire la o împãrãþie pãmânteascã,
literalã. Vanitatea sa a fost de asemenea jignitã la gândul, cã Maestrul
sãu S-a arãtat la toþi ucenicii, numai lui nu; de aceea el era hotãrât sã nu
creadã, ºi timp de o sãptãmânã întreagã, el îºi frãmânta mintea despre
starea sa mizerabilã, care i se pãrea cu atât mai de nesuferit, cãci îl
punea faþã în faþã cu speranþa ºi credinþa reînviatã a fraþilor sãi.
În decursul acestor zile el obiºnuia sã repete adesea în societatea
fraþilor sãi cuvintele: “Dacã nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor,
ºi dacã nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, ºi dacã nu voi pune
mâna Mea în coasta Lui, nu voi crede.” Ioan 20:25. El nu voia sã vadã
prin ochii fraþilor sãi; ºi sã practice o credinþã care depindea de mãrturiile
lor. Deºi el iubea pe Domnul sãu din tot sufletul sãu, totuºi gelozia ºi
necredinþa puseserã stãpânire pe inima ºi spiritul sãu.
Camera de sus era de obicei locul de întâlnire a unui mare numãr de
ucenici, ºi aici se adunau toþi în fiecare searã. Într-o searã Toma se
hotãrî sã aibã o întâlnire cu fraþii sãi; cãci cu toatã necredinþa lui, el
nutrea totuºi o slabã speranþã, cã vestea îmbucurãtoare ar fi adevãratã.
Pe când ucenicii luau cina lor obiºnuitã, ºi discutau faptele referitoare
la adevãrul credinþei lor, aºa cum ele le-au fost dovedite de Hristos din
profeþii, “Pe când erau uºile încuiate, a venit Isus, a stãtut în mijloc, ºi
le-a zis: ‘Pace vouã!’” Ioan 20:26.
Apoi El mustrã pe necredinciosul care nu primise mãrturia acelora
care Îl vãzuserã, ºi adresându-Se lui Toma adãugã: “Adu-þi degetul
încoace, ºi uitã-te la mâinile Mele; ºi adu-þi mâna, ºi pune-o în coasta
Mea; ºi nu fi necredincios, ci credincios.” Ioan 20:27. Cu aceste cuvinte,
Isus arãta lui Toma cã credinþa Sa i-ar fi fost mai plãcutã dacã el ar fi
crezut mãrturia fraþilor sãi ºi dacã n-ar fi refuzat sã creadã, pânã ce a
vãzut pe Isus cu proprii sãi ochi. Dacã lumea ar fi vrut sã urmeze
exemplul lui Toma, atunci nimeni n-ar fi crezut în mântuire; cãci toþi
cei ce primesc acum pe Hristos, fac aceasta pe baza mãrturiei altora.
Foarte mulþi, care au o credinþã slabã susþin cã dacã ar avea dovezile
pe care le avea Toma de la tovarãºii sãi, ei nu s-ar îndoi ca el. Ei nu-ºi
dau seama, cã ei nu numai cã posedã toate acele dovezi, ci au încã ºi
alte mãrturii care se îngrãmãdesc în jurul lor din toate pãrþile. Mulþi
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dintre cei care aºteaptã ca Toma, pânã ce toate motivele de îndoialã sã
fie înlãturate, poate cã nu-ºi vor cunoaºte niciodatã dorinþa lor, cum a
fãcut acela, ci se vor înrãdãcina din ce în ce tot mai mult în necredinþã,
pânã ce în cele din urmã nu vor mai fi în stare a recunoaºte greutatea
dovezilor în favoarea lui Isus, ºi la fel ca ºi la iudeii necredincioºi,
lumina cea micã, pe care ei o posedã, poate sã se stingã în cele din
urmã în întunericul, care înconjoarã sufletele lor. Lepãdarea
argumentelor simple ºi convingãtoare ale adevãrului divin împietresc
inima ºi orbesc priceperea. Dacã lumina preþioasã nu este preþuitã cum
trebuie, ea se stinge în cele din urmã în totul în sufletul aceluia, care nu
este voios a o primi.
În tratarea lui Toma, Isus dãdu la toþi urmaºii Sãi o învãþãturã
importantã cu privire la modul cum ei trebuiau sã trateze pe acei, care
nutresc îndoialã despre adevãrurile religioase ºi care pun întotdeauna
aceastã îndoialã pe planul întâi. El nu nãpãdi pe Toma cu reproºuri,
nici nu se lansã în discuþie cu el; ci cu o coborâre ºi cu o gingãºie
deosebitã, El Se descoperi celui îndoielnic. Toma luase o poziþie
nedreaptã, cãutând sã prescrie condiþiile credinþei sale; dar Hristos,
prin iubirea ºi coborârea Sa mãrinimoasã, îndepãrtã toate zidurile de
despãrþire pe care el le ridicase. Discuþiile ºi combaterile nu reuºesc
decât rar sã biruie necredinþa, ci din contrã, o provoacã sã ia poziþie de
apãrare, prin care va gãsi nou sprijin ºi scuze. Dar Isus în iubirea ºi
milostivirea Sa, descoperit ca Mântuitor crucificat, va smulge de pe
multe buze nevoiaºe altã datã, ca ºi ale lui Toma, acea mãrturisire:
“Domnul meu ºi Dumnezeul meu!”
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aptivii, care au fost sculaþi din mormintele lor la învierea
lui Isus, erau trofeele Sale de biruinþã, pe care El le luase
cu Sine ca prinþ triumfãtor. În felul acesta, El pecetlui
biruinþa Sa asupra morþii ºi a mormântului ºi ne dãdu o arvunã pentru
învierea tuturor drepþilor. Cei chemaþi din morminte au mers în cetate
ºi se arãtarã multora în corpurile lor înviate ºi mãrturiseau cã Isus a
înviat într-adevãr din morþi, ºi cã ei au fost în viaþã împreunã cu El.
Glasul care strigase “S-a sfârºit!” a fost auzit de cãtre cei morþi. El
pãtrunse prin pereþii mormintelor ºi chemã afarã pe cei ce dormeau
acolo. Tocmai aºa va fi ºi când glasul lui Dumnezeu va fi auzit, ºi va
zgudui cerul ºi pãmântul. Acel glas va pãtrunde mormintele ºi va
deschide cavourile. Un mare cutremur de pãmânt va face ca pãmântul
sã se clatine ca un om beat, ºi atunci va apare Hristos, Regele Mãririi,
însoþit de toþi îngerii cereºti. Trâmbiþa va rãsuna ºi Dãtãtorul de viaþã
va chema pe morþii cei drepþi la viaþa nemuritoare.
Preoþilor ºi mai marilor le era binecunoscut, cã anumite persoane
care muriserã, se sculaserã iarãºi la viaþã odatã cu învierea lui Hristos.
Rapoarte bine dovedite li se aduceau prin diferite persoane, care-i
vãzuserã pe aceºtia în viaþã ºi vorbiserã cu ei ºi auziserã mãrturia lor cã
Isus, Prinþul Vieþii, pe care preoþii ºi mai marii L-au omorât, a înviat
din morþi. Raportul fals, cã ucenicii ar fi furat corpul Maestrului lor
din mormânt, a fost rãspândit cu atâta zel, încât a fost crezut de mulþi.
Prin nãscocirea acestei ºtiri mincinoase, preoþii îºi aduserã vãtãmare
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lor înºiºi, pentru cã toþi iudeii cu bunã judecatã, care nu erau orbiþi prin
bigoþie recunoscurã acea minciunã. Dacã soldaþii ar fi dormit într-adevãr,
atunci le-ar fi fost cu neputinþã sã ºtie, cum a rãmas mormântul gol.
Chiar dacã numai o singurã santinelã ar fi fost treazã, ar fi trezit cu
siguranþã ºi pe celelalte. Toþi cunoºteau urmãrile care îi aºteptau dacã,
dupã cum susþineau ei ar fi adormit la postul lor. Pedeapsa pentru o
astfel de neglijare a datoriei era moartea, ºi nu mai rãmânea nici o
perspectivã de graþiere, aºa cã cei vinovaþi nu-ºi puteau face cunoscut
cu uºurinþã vina lor. Dacã preoþii ºi mai marii iudeilor ar fi gãsit întradevãr pãzitorii adormiþi la posturile lor, atunci ei ar fi pretins o cercetare
minuþioasã a întregii chestiuni ºi ar fi cerut aplicarea pedepsei depline
prevãzute de lege pentru soldaþii necredincioºi.
Dacã ei ar fi crezut cât de puþin în adevãrul celor declarate de ostaºi,
cum cã corpul Domnului a fost furat de ucenicii Sãi, atunci aceºtia ar fi
fost traºi la rãspundere ºi i-ar fi pedepsit cu rigoarea legii prevãzute
pentru furt. Faptul cã n-au fãcut aceasta, este o dovadã temeinicã despre
nevinovãþia ucenicilor ºi aratã cã, dupã ce preoþii s-au vãzut puºi în
trista situaþie, s-au gândit sã nãscoceascã o minciunã, pentru a combate
faptele care vorbeau contra lor, prin care se statornicea adevãrul despre
învierea lui Isus ºi despre pretenþiile Sale ca Fiu al lui Dumnezeu.
Apariþia lui Isus în repetate rânduri înaintea ucenicilor Sãi, ºi a morþilor
înviaþi odatã cu El au contribuit mult pentru a sãdi adevãrul în sufletele
acelora, care erau voioºi sã creadã.
Aceastã nãscocire a iudeilor îºi gãseºte în timpul nostru o paralelã;
prigonitorii cei mândri de cinstea lor îºi folosesc timpul, influenþa ºi
banii lor, ca sã aducã la tãcere sau sã suceascã dovezile adevãrului; ºi
iau mãsurile cele mai contradictorii, pentru a-ºi ajunge scopul. S-au
gãsit destui oameni de altfel pricepuþi, care înghiþeau cu lãcomie
neadevãrurile cele mai ridicole, pentru cã acestea corespundeau cu
pãrerile inimilor lor. Existã persoane nevinovate, care, pentru câtva
timp sunt duse în rãtãcire prin încrederea, pe care ºi-au pus-o în
amãgitorii lor; dar dacã se lasã sã fie învãþate ºi sunt însufleþite de o
dorinþã serioasã, de a cunoaºte adevãrul, atunci ele vor avea ºi ocazia
de a-L gãsi. Îndoiala ºi nesiguranþa vor dispare ºi ele vor cunoaºte
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inconsecvenþa conducãtorilor lor falºi; cãci chiar rãtãcirea dã în mod
silit o mãrturie pentru adevãr.
Preoþii ºi mai marii trãiau într-o fricã continuã, ca nu cumva sã se
întâlneascã cu Hristos cel înviat, când mergeau pe stradã sau chiar în
propria lor casã. Ei simþeau cã nici o siguranþã nu mai existã pentru ei.
Zãvoarele ºi lacãtele pãreau a fi niºte mijloace de apãrare
neîndestulãtoare faþã de Fiul lui Dumnezeu înviat.
Chiar înainte de moartea Sa, Isus declarase în sala de la etaj ucenicilor
Sãi, cã dupã învierea Sa, El va merge înaintea lor în Galilea; ºi în dimineaþa
când El Se sculase dintre morþi, îngerul zise femeilor la mormânt: “Dar
duceþi-vã ºi spuneþi ucenicilor Lui, ºi lui Petru, cã merge înaintea voastrã
în Galilea: acolo Îl veþi vedea, cum v-a spus.” Marcu 16:7. În timpul
sãptãmânii Paºtelui, ucenicii au fost reþinuþi în Ierusalim, cãci absenþa
lor ar fi fost interpretatã ca o nemulþumire ºi apostazie. În cursul acestui
timp, ei se adunau în fiecare searã la etaj, unde vreo câþiva îºi luaserã
acea salã ca locuinþã permanentã; aici Isus li se descoperi de douã ori ºi
îi îndrumã, sã rãmânã încã câtva timp la Ierusalim.
Imediat ce trecu Paºtele, fraþii pãrãsirã Ierusalimul ºi merserã în
Galilea; dupã cum li se spuse. ªapte dintre ucenici fuseserã împreunã,
îmbrãcaþi toþi în haine simple de pescari; deºi sãraci în bunuri
pãmânteºti, totuºi ei erau bogaþi în cunoºtinþe ºi în exercitarea
adevãrului, prin care în ochii cerului ei ocupau cel mai înalt rang de
învãþãtori. Ei nu fãcuserã studii în nici o ºcoalã profeticã, dar s-au
bucurat timp de trei ani de zile de instrucþiunile celui mai mare dintre
Maeºtrii, pe care L-a cunoscut lumea vreodatã. Sub conducerea Sa ei
se înnobilaserã ºi deveniserã mai pricepuþi, ca unelte potrivite, prin
care sufletele omeneºti sã poatã fi aduse la cunoºtinþa adevãrului.
O mare parte din timpul activitãþii Sale misionare, Hristos o petrecu
pe malurile mãrii Galileii, ºi acolo sãvârºi El ºi minunile cele mai
uimitoare. Când ucenicii se adunarã într-un loc, unde dupã toate
probabilitãþile puteau rãmâne netulburaþi, sufletele lor au fost umplute
de gânduri la Isus ºi la faptele Sale puternice. Pe valurile spumegânde
ale acestei mãri, Isus alergase în ajutorul lor, când inimile lor erau pline
de spaimã din cauza furtunii violente, care îi ameninþase cu pieirea.
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Aici furtuna cea mai înfuriatã a fost liniºtitã prin glasul Sãu, care a zis
cãtre adâncul agitat: “Taci, fii liniºtitã!”. Se vedea limanul unde El
sãturase printr-o minune puternicã, peste cinci mii de persoane cu câteva
pâini mici ºi câþiva peºtiºori. Nu departe de aici se aflã Capernaumul,
teatrul faptelor Sale cele mai minunate în vindecarea bolnavilor ºi
învierea morþilor. Când ucenicii privirã iarãºi pe marea Galileii, sufletele
lor erau pline de cuvintele ºi faptele Salvatorului lor.
Seara era plãcutã, iar Petru, care mai pãstra încã ceva din iubirea sa
pentru bãrci ºi pescuire, fãcu propunerea ca sã vâsleascã pe apã ºi sã
arunce nãvoadele. Aceastã propunere a fost primitã cu plãcere de toþi,
cãci ei erau sãraci ºi aveau nevoie de hranã ºi de îmbrãcãminte, pe care
gândeau cã ºi le vor procura dintr-o pescuire bogatã din timpul nopþii.
Ei vâslirã deci cu vasul lor pe apã, spre a-ºi face vechea lor meserie. În
decursul acelor ceasuri lungi ºi obositoare ei conversau despre absenþa
Domnului lor ºi îºi aminteau de acele scene ºi evenimente de mare
însemnãtate, care se petrecuserã în vecinãtate, ºi la care ei fuseserã
martori oculari. Ei fãceau fel de fel de ipoteze despre propria lor soartã
în viitor ºi au fost umpluþi de tristeþe la gândul perspectivelor lor triste.
În tot decursul acestui timp, ei au fost urmãriþi de pe mal de un
observator singuratic, deºi El rãmase nevãzut de ochii lor. În cele din
urmã se arãtarã zorile. Vasul nu se îndepãrtase decât puþin de mal, iar
ucenicii vãzurã un strãin stând pe mal, care li se adresã cu întrebarea:
“‘Copii’, le-a zis Isus, ‘aveþi ceva de mâncare?’ Ei I-au rãspuns: ‘Nu’.
El le-a zis: ‘Aruncaþi mreaja în partea dreaptã a corãbiei, ºi veþi gãsi.’
Au aruncat-o deci, ºi n-o mai puteau trage de mulþimea peºtilor.” Ioan
21:5-6.
Ucenicii au fost cuprinºi de uimire pentru rezultatul încercãrii lor;
dar Ioan recunoscu cine era strãinul ºi strigã lui Petru zicând: “Este
Domnul”. Bucuria veni în locul decepþiei de pânã acum. Petru se încinse
numaidecât ºi luându-ºi mantaua sa de pescar se aruncã în apã ºi stãtu
îndatã alãturi de Domnul Sãu. Ceilalþi ucenici se apropiarã de El cu
vasul, trãgând cu ei nãvoadele lor pline de peºti. “Când s-au pogorât pe
þãrm au vãzut acolo jãratic de cãrbuni, peºte pus deasupra ºi pâine.”
Ioan 21:9.
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Ei au fost miraþi, ºi se informarã de unde venea focul ºi mâncarea.
“Isus le-a zis: ‘Aduceþi din peºtii pe care i-aþi prins acum.” Ascultând
de acest ordin, Petru alergã la nãvodul, pe care îl pãrãsise cu atâta
grabã, ºi ajutã fraþilor sãi, ca sã-l tragã la mal. Dupã ce aceastã lucrare
a fost sãvârºitã, ºi au fost luate toate mãsurile de pregãtire, Isus invitã
pe ucenici sã mãnânce. El frânse pâinea ºi peºtii ºi îi împãrþi între ei, ºi
dupã acest procedeu El a fost recunoscut de toþi cei ºapte. Minunea
hrãnirii celor cinci mii pe munte, le-a fost adusã iarãºi în minte prin
aceasta. Ei au fost umpluþi de un spirit de veneraþie inexplicabilã ºi
rãmaserã ca muþi, privind la Salvatorul lor înviat.
Ei îºi amintirã cã la începutul misiunii Sale de învãþãtor public,
avusese loc un eveniment la fel cu cel petrecut acum. Isus le poruncise
pe atunci, ca sã vâsleascã pe mare în larg ºi sã-ºi arunce nãvodul lor la
adânc pentru peºte, ºi acesta se rupea din cauza mulþimii de peºti prinºi.
Apoi El le porunci sã-ºi pãrãseascã plasele ºi sã-I urmeze Lui, ºi El îi
va face pescari de oameni. Aceastã minune a fost sãvârºitã de Isus,
pentru a imprima cu atât mai bine pe cele de mai înainte, aºa ca ucenicii
Sãi sã recunoascã, cã deºi ei aveau sã fie lipsiþi în viitor de tovãrãºia
personalã a lui Isus, ºi de întreþinerea asiguratã pânã aici prin exercitarea
meseriei lor plãcute, totuºi acel Mântuitor înviat avea sã vegheze asupra
lor ºi avea sã îngrijeascã de ei, în timpul când ei aveau sã fie ocupaþi cu
lucrarea Sa. Isus le poruncise sã arunce nãvodul lor la dreapta vasului
cu o intenþie deosebitã. De acea parte sta Hristos pe mal. Dacã ei aveau
sã lucreze împreunã cu El, ºi aveau sã uneascã astfel puterea Sa
dumnezeiascã cu sforþãrile lor omeneºti, atunci ei aveau sã fie siguri
de izbândã. Repetarea pescuirii minunate era întrucâtva o reînnoire a
însãrcinãrii date de Hristos ucenicilor Sãi. El le arãtã cã moartea
Maestrului lor nu-i dispenseazã de datoria lor, de a aduce la îndeplinire
lucrarea încredinþatã lor. Lui Petru, care la anumite ocazii fusese tratat
ca reprezentant al celor doisprezece, i se dãdu o învãþãturã deosebitã.
Rolul pe care el îl jucase în noaptea trãdãrii Domnului sãu era atât de
ruºinos ºi era într-o atât de mare contradicþie cu declaraþiile sale de mai
înainte de devotament ºi credincioºie, încât se cerea de la el, ca sã dea
la toþi ucenicii dovezi despre pocãinþa sa sincerã, înainte ca el sã-ºi
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poatã începe iarãºi lucrarea sa apostolicã. Mântuitorul intenþiona sã-l
punã într-o situaþie, în care el sã poatã sã-ºi recâºtige iarãºi deplina
încredere a fraþilor sãi, ca nu cumva la alte ocazii utilitatea sa sã fie
influenþatã prin neîncrederea provocatã din cauza slãbiciunii sale de
mai înainte.
Ucenicii aºteptau cã lui Petru nu i se va îngãdui mai departe sã ocupe
o poziþie însemnatã în lucrare, dupã cum avusese pânã aici, ºi el însuºi
îºi pierduse obiºnuita încredere de sine. Pe când Isus prânzea cu ucenicii
pe malul mãrii se adresã lui Petru cu cuvintele: “Simone, fiul lui Iona,
Mã iubeºti tu mai mult decât aceºtia?” ªi zicând aceasta indicã asupra
fraþilor sãi. Petru declarase altã datã cã “chiar dacã toþi ar gãsi în Tine o
pricinã de poticnire, eu niciodatã nu voi gãsi în Tine o pricinã de poticnire”,
ºi se declarase în acelaºi timp gata sã meargã cu Maestrul sãu la închisoare
ºi la moarte. Dar acum, în prezenþa ucenicilor, el arãta o adevãratã preþuire
a sa proprie ºi zise: “Da, Doamne, ºtii cã Te iubesc”. În acest rãspuns al
lui Petru nu se gãsea nici o asigurare impetuoasã, cã iubirea sa ar fi mai
mare, decât a tovarãºilor sãi; el nu-ºi exprimã nici mãcar propria sa pãrere
despre devotamentul sãu faþã de Mântuitorul sãu, ci lasã pe seama acelui
Salvator, care poate citi toate inimile omeneºti, ca sã aprecieze pentru el
în privinþa sinceritãþii sale: “Tu ºtii cã Te iubesc”.
Rãspunsul lui Isus a fost în mod hotãrât în favoarea ucenicului plin
de cãinþã, ºi a fost onorat cu un post de încredere. El spuse: “Paºte
mieluºeii Mei”. Încã o datã încercã Isus pe Petru, repetând cuvintele
Sale de mai înainte: “Simone, fiul lui Iona, Mã iubeºti?” De data aceasta,
El nu mai întrebã pe ucenic, dacã Îl iubeºte mai mult decât fraþii sãi. Al
doilea rãspuns al lui Petru a fost la fel ca ºi cel dintâi, liber de orice
înãlþare de sine: “Da, Doamne, ºtii cã te iubesc.” Isus îi zise: “Paºte
oiþele Mele”. Încã o datã îi puse Isus întrebarea purificatoare: “Simone,
fiul lui Iona, Mã iubeºti?”
Petru se întristã, cãci el îºi închipuia, cã repetarea acestei întrebãri
ar arãta, cã Isus nu crede declaraþiile sale. El ºtia foarte bine, cã Domnul
sãu are motiv, sã Se îndoiascã de el ºi cu inima întristatã rãspunse:
“Doamne, Tu toate le ºtii; ºtii cã Te iubesc.” Isus îi zise: “Paºte oile
Mele!”
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De trei ori tãgãduise Petru pe Domnul Sãu pe faþã, ºi de trei ori îl
miºcã Isus la asigurarea iubirii ºi devotamentului sãu, adresându-i acea
întrebare asprã, care pãtrundea ca o sãgeatã ascuþitã prin tot lãuntrul
sãu rãnit. Isus dãdu pe faþã înaintea ucenicilor adunaþi adâncimea cãinþei
lui Petru ºi arãtã, cât de umilit devenise acel ucenic atât de lãudãros
mai înainte. Acum i-a fost datã importanta însãrcinare, de a îngriji de
turma lui Hristos. Deºi fãrã prihanã în orice altã privinþã, totuºi fãrã
iubirea lui Hristos el nu putea deveni un pãstor credincios al turmei
Sale. Cunoºtinþele, elocvenþa, bunãvoinþa, recunoºtinþa ºi zelul, sunt
toate mijloace ajutãtoare în lucrarea cea bunã, dar fãrã revãrsarea iubirii
lui Hristos în inima omeneascã, lucrarea predicatorului creºtin rãmâne
fãrã succes.
Petru era de la naturã pripit ºi înfocat, iar Satan s-ar fi folosit de
aceastã trãsãturã de caracter, pentru a-l face sã se abatã. Când Isus fãcu
cunoscut ucenicilor Sãi, faptul cã El va trebui sã meargã la Ierusalim,
ca sã sufere ºi sã moarã din cauza complotului urzit contra lui din partea
cãrturarilor ºi a mai marilor preoþilor, Petru se împotrivise Domnului
Sãu, plin de aroganþã cu cuvintele: “Sã te fereascã Dumnezeu, Doamne!
Sã nu Þi se întâmple aºa ceva!” Matei 16:22. El nu putea vedea
posibilitatea, ca Fiul lui Dumnezeu sã sufere moartea. Satan îi insuflã
idea, cã dacã Isus e cu adevãrat Fiul lui Dumnezeu, atunci n-ar putea
muri. Tocmai înainte de cãderea lui Petru, Isus zisese cãtre el: “Simone,
Simone, Satana, v-a cerut sã vã cearnã ca grâul. Dar Eu M-am rugat
pentru Tine, ca sã nu se piardã credinþa ta; ºi, dupã ce te vei întoarce la
Dumnezeu, sã întãreºti pe fraþii tãi.” Luca 22:31-32. Acel timp sosise
acum ºi schimbarea provocatã în Petru era evidentã. Întrebãrile precise
ºi examinatoare ale Domnului nu primirã nici un rãspuns pripit ºi
încrezãtor în sine; ºi din cauza umilirii ºi cãinþei sale, el era acum mai
bine pregãtit, de a ocupa postul de pãstor asupra turmei Sale.
Învãþãtura pe care el o primise de la Arhipãstor cu privire la tratarea
cazului sãu, era de cea mai mare însemnãtate pentru Petru, cât ºi pentru
ceilalþi ucenici. Ei au fost îndrumaþi astfel ca sã trateze pe cel ce greºise
cu rãbdare, blândeþe ºi cu iubire iertãtoare. În timp ce Petru tãgãdui pe
Domnul sãu, iubirea lui Hristos pentru el n-a scãzut niciodatã. Tocmai
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o astfel de iubire trebuie sã simtã subpãstorul pentru oile ºi mieii
încredinþaþi ocrotirii sale. Cu amintirea propriei sale slãbiciuni ºi greºeli
în inimã, Petru trebuia sã procedeze atât de gingaº cu turma sa, dupã
cum procedase Hristos, cu el însuºi.
Isus umbla singur cu Petru, cãci mai era încã ceva, pe care El dorea
sã i-l comunice numai lui singur. În acea salã pururea vrednicã de
amintire de la etaj, Isus zisese ucenicilor Sãi înainte de moartea Sa:
“Tu nu poþi veni acum dupã Mine, unde Mã duc Eu; dar mai târziu vei
veni. ‘Doamne’, I-a zis Petru, ‘de ce nu pot veni dupã Tine acum? Eu
îmi voi da viaþa pentru Tine’.” Luca 13:36-37. Plin de compãtimire
pentru el ºi pentru a-l întãri pentru ora cercãrii credinþei sale ce avea sã
vinã, Isus îi deschise acum viitorul în faþa ochilor. El îi zise, cã dupã o
viaþã întrebuinþatã cu folos, la apropierea bãtrâneþi, el avea sã urmeze
Domnului sãu într-adevãr. Cuvintele lui Isus spuneau: “Adevãrat,
adevãrat îþi spun cã, atunci când erai mai tânãr, singur te încingeai ºi te
duceai unde voiai; dar când vei îmbãtrâni, îþi vei întinde mâinile, ºi
altul te va încinge, ºi te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca
sã arate cu ce fel de moarte va proslãvi Petru pe Dumnezeu.” Ioan
21:18-19.
Isus lãmuri aici lui Petru faptul, cum ºi felul cum el avea sã moarã;
El vorbi chiar despre întinderea mâinilor sale pe cruce, ºi dupã ce rosti
aceste cuvinte repetã avertismentul Sãu de mai înainte: “Urmeazã-Mi!”
Prin descoperirea Maestrului sãu ucenicul nu-ºi pierdu cumpãtul. El a
fost gata sã sufere orice moarte pentru Domnul sãu. Petru observã acum,
cã Ioan îl urma, ºi a fost însufleþit de dorinþa, de a afla viitorul sãu, de
aceea zise cãtre Isus: “‘Doamne, dar cu acesta ce va fi?’ Isus i-a rãspuns:
‘Dacã vreau ca el sã rãmânã pânã voi veni Eu, ce-þi pasã þie? Tu vino
dupã Mine!’” Petru trebuia sã þinã mereu seama de faptul, cã Domnul
îi va descoperi tot ce va servi spre binele sãu, fãrã vreo întrebare din
partea sa. Este de datoria fiecãruia, de a urma lui Hristos, fãrã vreo
îngrijorare necuviincioasã din partea sa în privinþa datoriei încredinþate
altora. Prin cuvintele adresate lui Ioan: “Dacã vreau ca el sã rãmânã
pânã voi veni Eu”, Isus nu a dat nici o asigurare, cã acest ucenic va trãi
pânã la a doua venire a lui Hristos. El declarã pur ºi simplu propria sa
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putere suveranã, ºi cã, dacã El ar vrea sã facã astfel, aceasta nu priveºte
cu nimic lucrarea lui Petru. Viitorul la amândoi, atât al lui Ioan, cât ºi
al lui Petru, se afla în mâna Domnului lor, ºi ascultarea faþã de El era
datoria cerutã fiecãruia.
Ioan ajunse la o vârstã foarte înaintatã; el a fost martor ocular al
împlinirii cuvintelor lui Isus cu privire la distrugerea Ierusalimului. Ea
a vãzut templul cel maiestuos prefãcut în ruine, ºi cum nu mai rãmãsese
nici o piatrã peste piatrã. Petru a fost acum un om cu totul pocãit, dar
onoarea ºi autoritatea primite de la Hristos, nu-i dãdea nici o întâietate
peste fraþii sãi. El era respectat de toþi ºi avea o mare influenþã în
comunitate, din cauza graþiei lui Dumnezeu, care se arãtã în iertarea
cãderii sale, ºi pentru cã el a rãmas întotdeauna unul dintre cei mai
zeloºi urmaºi ai lui Hristos în viaþa sa zilnicã.
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ei unsprezece ucenici merserã din Galilea pe un munte, pe
care Isus li-l indicase. Ei vãzându-L au cãzut la picioarele
Sale. Dar câþiva dintre ei se îndoiau. În afarã de cei
unsprezece se mai aflau încã ºi alþii la acea întrunire pe munte. Dupã
ce Isus S-a descoperit acestora, vreo câþiva dintre urmaºii lui Isus nu
erau convinºi decât în parte de identitatea Sa cu cel crucificat. Dar nici
unul dintre cei unsprezece nu mai aveau vreo îndoialã în aceastã privinþã.
Ei ascultaserã la cuvintele Sale, care le lãmureau lanþul neîntrerupt al
profeþiilor cu privire la persoana Sa. El mâncase împreunã cu ei, le
arãtase coasta Sa rãnitã ºi mâinile ºi picioarele Sale strãpunse; ei Îl
pipãiserã cu mâinile lor, aºa cã nici o îndoialã nu putea sã se ridice în
sufletul lor.
Aceastã adunare din Galilea fusese rânduitã de Mântuitorul; îngerul
din cer fãcuse cunoscut aceasta la mai mulþi dintre ucenici, ºi Isus Însuºi
le dãduse instrucþiuni deosebite în aceastã privinþã, zicându-le: “Dar,
dupã ce voi învia, voi merge înaintea voastrã în Galilea.” Matei 26:32.
Acel loc pe coasta muntelui a fost ales de Isus, pentru cã oferea un loc
comod pentru o adunare mai mare. Aceastã întrunire era de cea mai
mare însemnãtate pentru comunitatea lui Dumnezeu, care avea sã
primeascã în curând însãrcinarea de a continua lucrarea fãrã prezenþa
Mântuitorului. Isus intenþiona sã Se descopere tuturor fraþilor, care aveau
sã se întruneascã aici, aºa cã toatã îndoiala ºi toatã necredinþa lor sã fie
izgonitã din inima lor.
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Aceastã dispoziþie a lui Isus a fost repetatã acelora, care credeau în
El, pe când era încã în Ierusalim, unde veniserã ca sã ia parte la serbãrile
care însoþeau Paºtele. Aceastã veste ajunse la mulþi izolaþi, care erau
îndureraþi de moartea Domnului lor ºi din orice direcþie porneau din
locul de adunare, pentru a nu trezi bãnuieli rele la iudeii cei rãuvoitori.
Ei se adunarã cu cel mai mare interes. Acei care fuseserã favorizaþi sã
vadã pe Salvatorul înviat, povesteau celor îndoielnici despre soliile
îngerilor ºi convorbirile lor cu Maestrul lor. Ei le explicarã Sfânta
Scripturã, dupã cum fãcuse ºi Isus cu ei, ºi arãtau cã orice amãnunt al
profeþiei cu privire la prima Sa venire, se împlinise în viaþa, moartea ºi
învierea lui Isus.
Ucenicii favorizaþi au mers astfel de la o grupã la alta îmbãrbãtând
ºi întãrind credinþa fraþilor lor. Mulþi dintre cei de faþã ascultau aceste
comunicãri cu uimire. Noi cugete au fost trezite înãuntrul lor despre
Cel crucificat. Dacã ceea ce ei auzeau acum, avusese loc întocmai,
atunci Isus era mai mult decât un profet. Nimeni nu putea sã triumfe
asupra morþii ºi sã rupã legãturile mormântului decât numai Mesia.
Închipuirile lor despre Hristos ºi misiunea Sa deveniserã atât de
încurcate prin învãþãturile false ale preoþilor, încât era necesar pentru
ei, ca sã se dezveþe de multe din cele ce ei au fost învãþaþi, pentru a fi
înstare sã primeascã adevãrul, cã Hristos avea sã-ªi ocupe în cele din
urmã tronul prin ocarã, suferinþã ºi moarte.
Îngrijoraþi, stãpâniþi de teamã ºi speranþã, ei aºteptau sã vadã dacã
Isus va apare într-adevãr dupã cum a promis. Toma povesti cu zel
mulþimii care asculta despre necredinþa sa de mai înainte ºi despre
refuzul sãu de a crede pânã când nu va vedea mâinile ºi picioarele
rãnite ºi coasta cea strãpunsã a Domnului sãu, ºi pânã nu va pune degetul
sãu în gãurile cuielor. El povesti, cum îndoiala sa a fost izgonitã pentru
totdeauna prin vederea Salvatorului care purta semnele tirane ale
crucificãrii, ºi cã n-a mai dorit apoi nici o altã dovadã.
Pe când poporul veghea ºi aºtepta, Isus stãtu deodatã în mijlocul
lor. Nimeni nu putea zice de unde ºi cum a venit El. Ucenicii Îl
recunoscurã imediat ºi alergarã ca sã-I aducã omagii. Mulþi dintre cei
de faþã nu-L vãzuserã niciodatã mai înainte; dar când ei privirã la faþa
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Sa dumnezeiascã ºi apoi la mâinile ºi picioarele Sale rãnite, care fuseserã
strãpunse de cuie la rãstignire, ei au ºtiut cã era Mântuitorul ºi I s-au
închinat.
Dar existau totuºi unii care se îndoiau încã ºi care nu puteau crede
adevãrul îmbucurãtor. “Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, ºi le-a
zis: ‘Toatã puterea Mi-a fost datã în cer ºi pe pãmânt.’” Matei 28:18.
Aceastã asigurare a lui Isus a întrecut toate aºteptãrile lor. Ei învãþaserã
sã cunoascã puterea Sa, pe când El era încã printre ei, când vindeca
bolile de orice fel, ºi poruncea lui Satan ºi îngerilor sãi; totuºi la început
ei nu puteau cuprinde marele adevãr, cã toatã puterea din cer ºi de pe
pãmânt fusese datã Aceluia, care umblase pe strãzile lor, ºezuse cu ei
la masã ºi învãþase în mijlocul lor.
Isus cãuta acum sã abatã sufletele lor de la propria Sa personalitate
ºi sã le îndrepte cãtre marea însemnãtate a poziþiei Sale ca moºtenitor
al tuturor lucrurilor, ºi de o fiinþã cu Tatãl; El le arãtã cã prin suferinþã
ºi luptã a câºtigat El marea moºtenire, împãrãþiile cerului ºi ale
pãmântului. El dorea sã le întipãreascã în acelaºi timp cât de
atotcuprinzãtoare este autoritatea Sa, ºi ca Unul care sta mai presus de
toate bogãþiile ºi stãpânirile, El a dat ucenicilor Sãi aleºi marea
însãrcinare: “Duceþi-vã ºi faceþi ucenici din toate neamurile, botezândui în Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. ªi învãþaþi-i sã
pãzeascã tot ce v-am poruncit. ªi iatã cã Eu sunt cu voi în toate zilele,
pânã la sfârºitul veacului.” Matei 28:19.
Un câmp larg de activitate se deschide astfel pentru uimiþii Sãi
ascultãtori, care pânã aici au fost învãþaþi sã respecte cea mai strictã
izolare faþã de toþi cei ce nu erau de o naþionalitate cu ei. O nouã tâlcuire,
mai vastã a profeþiilor începu sã se lumineze în mintea lor, ºi ei se
strãduiau sã priceapã lucrarea rânduitã pentru ei. Lumea privea pe Isus
ca pe un amãgitor, numai câteva sute se adunau sub stindardul Sãu, iar
credinþa acestora fusese grozav de zdruncinatã prin vestea despre
moartea Sa, ºi ei nu se putuserã încã uni în privinþa paºilor ce trebuiau
fãcuþi. Acum Hristos li Se descoperi în chipul Sãu înviat ºi le dãdu o
misiune de o astfel de întindere, încât ei de abia o puteau cuprinde cu
vederile lor mãrginite. Le venea greu sã recunoascã, cã credinþa, care îi
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unise cu Hristos, avea sã fie nu numai religia iudeilor, ci ºi a tuturor
naþiunilor.
Superstiþia, datina, bigoþia ºi idolatria stãpâneau lumea. Numai iudeii
pretindeau a avea o anumitã cunoºtinþã despre Dumnezeu ºi ei se izolau
atât de mult de toate celelalte popoare atât în chestiuni sociale cât ºi
religioase, încât erau urâþi de orice alt popor. Marele zid de despãrþire
pe care ei îl ridicaserã astfel, fãcu pe iudei sã fie într-un anumit grad o
lume micã pentru sine, ºi toþi neiudeii erau numiþi de ei pãgâni ºi câini.
Da, Isus dezvãlui ucenicilor Sãi marele plan, de a face cunoscut religia
lor la toate naþiunile, limbile ºi popoarele. Aceasta era întreprinderea
cea mai nobilã, din câte fuseserã încredinþate oamenilor vreodatã, de a
predica pe un Mântuitor crucificat ºi înviat ºi o mântuire în dar la toþi
oamenii la bogaþi ºi la sãraci, la învãþaþi ºi la neînvãþaþi - de a-i învãþa
cã Hristos a venit în lume, sã îi ierte pe cei ce se cãiau ºi sã le ofere o
iubire, atât de înaltã cât cerul, ºi atât de întinsã cât lumea ºi atât de
durabilã ca veºnicia.
Ei trebuiau sã înveþe respectarea tuturor celor poruncite lor de Isus,
ºi sã boteze pe oameni în numele Tatãlui, al Fiului ºi al Spiritului Sfânt.
Isus avea sã pãrãseascã în curând pe ucenicii Sãi; dar îi asigurã cã deºi
El avea sã Se urce la Tatãl Sãu, spiritul ºi influenþa Sa avea sã fie
neîncetat cu ei ºi cu urmaºii lor pânã la sfârºitul lumii. Hristos nu ar fi
putut lãsa urmaºilor Sãi nici o moºtenire mai preþioasã ca asigurare cã
prezenþa Sa va rãmâne cu ei în tot decursul orei întunecoase a cercãrii
vieþii lor. Când Satan pare a fi gata sã distrugã comunitatea lui Dumnezeu
ºi sã tulbure pe poporul sãu, atunci ei trebuia sã-ºi aminteascã cã Acela
le-a promis sã rãmânã cu ei, ºi a zis: “Toatã puterea Mi-a fost datã în
cer ºi pe pãmânt.”
Prigoniri ºi batjocuri au fost încã de pe timpuri soarta adevãraþilor
urmaºi ai lui Hristos. Lumea a urât pe Maestru ºi a urât în toate timpurile
pe servii Sãi; dar Spiritul Sfânt, Mângâietorul, pe care Hristos L-a trimis
ucenicilor Sãi, i-a îmbãrbãtat ºi i-a întãrit, pentru ca sã execute lucrarea
Sa cu credincioºie în timpul absenþei Sale personale. Mângâietorul,
Spiritul adevãrului, avea sã rãmânã întotdeauna la ei, ºi Hristos îi asigurã,
cã împãrtãºirea care exista între El ºi Tatãl, îi cuprindea acum ºi pe ei.
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Priceperea ucenicilor care fusese întunecatã prin tâlcuiri false ale
profeþiei, a fost acum deschisã în totul prin Isus Hristos, care revãrsa o
luminã strãlucitoare peste acele texte, care se refereau la El. El le arãtã
adevãrata naturã a împãrãþiei Sale; ºi ei începurã sã recunoascã cã nu
era misiunea lui Isus de a întemeia o stãpânire vremelnicã, ci cã
împãrãþia harului Sãu dumnezeiesc avea sã se descopere în inimile
poporului Sãu, ºi cã numai prin înjosirea, prin suferinþele ºi moartea
Sa, putea fi întemeiatã în cele din urmã Împãrãþia Mãririi Sale.
Puterea morþii era în mâinile lui Satan; dar Isus îi luase boldul cel
amar al deznãdejdii, dând piept cu vrãjmaºul pe propriul sãu teren ºi
biruindu-l. De aici înainte moartea nu-i mai înspãimânta pe creºtini,
deoarece Hristos Însuºi simþise chinurile ei ºi ieºise din mormânt, pentru
a ºedea la dreapta Tatãlui în cer, având toatã puterea în cer ºi pe pãmânt.
Lupta dintre Hristos ºi Satana a fost terminatã când Domnul Se sculã
dintre cei morþi ºi zgudui închisoarea vrãjmaºului din temelie, ºi-i rãpi
astfel prada sa, sculând din mormânt o mulþime dintre morþii adormiþi,
ca o dovadã vie a biruinþei câºtigate prin cel de-al doilea Adam. Aceastã
înviere era un exemplu ºi o asigurare a învierii finale a morþilor drepþi
la a doua venire a lui Hristos.
Ierusalimul a fost teatrul coborârii vrednice de admiraþie a lui Hristos
pentru neamul omenesc. Acolo, El a suferit, a fost lepãdat ºi osândit.
Iudea, a cãrei capitalã era Ierusalimul, fusese patria Sa de vieþuire.
Acolo El a comunicat cu oamenii în trup omenesc ºi totuºi puþini au
recunoscut, cât de mult se apropiase cerul de pãmânt, când Isus umbla
printre ei. De aceea era potrivit pentru ei, ca lucrarea ucenicilor sã
înceapã în Ierusalim. Pe când toate sufletele erau agitate de evenimentele
pline de însemnãtate ale ultimei sãptãmâni, se oferea cea mai bunã
ocazie de a vesti acelui oraº solia.
Când instruirea ucenicilor Sãi de cãtre Isus se apropia de sfârºit ºi
ora despãrþirii sosise, El le îndreptã cugetele într-un mod precis la
activitatea Spiritului lui Dumnezeu pentru a-i pregãti pentru misiunea
lor. În convorbiri triste, El le luminã sufletele cu privire la adevãrurile
solemne, pe care ei aveau sã le vesteascã lumii. Lucrarea lor nu avea sã
înceapã pânã când ei nu aveau sã câºtige prin botezul cu Spiritul Sfânt,
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asigurarea cã ei sunt în legãturã cu cerul. Curaj ºi bucurie nouã le-a
fost fãgãduitã prin luminare cereascã, care avea sã-i facã apoi în stare
sã înþeleagã adâncimea ºi plinãtatea minunatã a iubirii divine.
Dupã investirea lor, prin coborârea Duhului Sfânt pentru misiune,
ucenicii trebuiau sã predice iertarea pãcatelor ºi dobândirea mântuirii
prin pocãinþã ºi prin meritele unui Mântuitor crucificat ºi înviat. Ei
trebuiau sã înceapã în Ierusalim ºi de acolo sã-ºi extindã activitatea lor
prin toatã Iudea ºi pânã la Samaria ºi în cele din urmã pânã la cele mai
îndepãrtate margini ale pãmântului. În aceasta noi gãsim o învãþãturã
importantã pentru toþi acei care au de vestit lumii o solie a adevãrului.
Mai întâi trebuie ca propriile lor inimi sã fie umplute cu Spiritul lui
Dumnezeu, ºi lucrul lor trebuia sã înceapã mai întâi în cãmin, în primul
rând familiile lor trebuiau sã se bucure de influenþa lor binefãcãtoare;
ºi puterea neschimbãtoare a Spiritului lui Dumnezeu trebuie sã se arate
în propria lor casã într-o viaþã de familie bine ordonatã. Apoi cercul
trebuie sã se lãrgeascã încetul cu încetul, întreaga vecinãtate trebuie sã
observe interesul dat pe faþã pentru salvarea lor, iar lumina adevãrului
trebuie sã li se ofere cu credincioºie; cãci salvarea lor este de o
însemnãtate tot aºa de mare ca ºi aceea a persoanelor din depãrtãri mai
mari. Din vecinãtatea imediatã ºi din oraºele ºi satele din împrejurimi,
activitatea servilor lui Dumnezeu trebuie sã se extindã mereu tot mai
departe, pânã ce solia adevãrului va cuprinde în cele din urmã cele mai
îndepãrtate margini ale pãmântului.
Aceasta a fost gradaþia pe care Hristos o stabili pentru lucrãrile
ucenicilor Sãi; dar foarte adesea lucrãtorii evangheliei din zilele noastre
fac tocmai contrariul. Ei neglijeazã cercul cel mai apropiat, din jurul
lor, ei nu recunosc necesitatea ca influenþa Spiritului lui Dumnezeu
trebuie sã transforme mai întâi propriile lor inimi ºi sã sfinþeascã ºi sã
înnobileze umblarea vieþii lor. Cele mai simple datorii care li se oferã
în anturajul cel mai apropiat sunt neglijate ºi se cautã dupã câmpuri
îndepãrtate, unde strãduinþele lor rãmân adesea nefructuoase. ªi totuºi
ei ar fi putut lucra cu succes într-un câmp de lucru mai uºor de strãbãtut;
aici ei ar fi fost expuºi la mai puþine cercãri ºi ar fi câºtigat în influenþã
ºi curaj pe mãsurã ce calea se deschide ºi se lãrgeºte în faþa lor.
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Apostolii ar fi putut ruga pe Domnul, ca având în vedere sforþãrile
nepreþuite care fuseserã fãcute în Ierusalim ºi insultele ºi moartea tiranã
pe care Hristos a trebuit s-o sufere, sã li se permitã sã caute un câmp de
lucru mai promiþãtor, unde sã gãseascã inimi mai voioase a primi solia
lor. Totuºi nici o astfel de cerere nu a fost fãcutã. Tocmai acel câmp de
lucru, unde Cel mai mare dintre învãþãtori semãnase sãmânþa adevãrului
trebuia prelucrat cu deamãnuntul de cãtre apostoli, pânã ce avea sã
rãsarã acea sãmânþã ºi sã aducã o recoltã bogatã. Ucenicii aveau sã
întâmpine în lucrarea lor ura, persecuþia ºi gelozia iudeilor; dar prin
toate acestea a trebuit sã treacã ºi Maestrul lor mai înainte, ºi datoria
lor era de a nu fugi din faþa lor.
Când Isus mângâiase pe ucenicii Sãi înainte de coborârea ºi moartea
Sa care se apropiau, El le zise: “Vã las pacea, vã dau pacea Mea.” Ioan
14:27. Acum dupã lupta ºi biruinþa Sa, dupã ce El triumfã asupra morþii
ºi primi rãsplãtirea Sa, El le dãdu într-un chip ºi mai hotãrât acea pace
care este mai pe sus de orice minte. El îi împuternici sã continue lucrarea,
pe care El o începuse. Dupã cum El fusese trimis de Tatãl Sãu, în felul
acesta trimise ºi El pe ucenicii Sãi. El suflã asupra lor ºi le zise: “Luaþi
Duh Sfânt!”
Apostolii nu au fost trimiºi sã fie martori pentru Hristos pânã ce nu
au primit mai întâi acel dar spiritual, de care aveau nevoie pentru
aducerea la îndeplinire a marii lor însãrcinãri. Toate mãrturisirile
creºtine nu sunt decât niºte formule moarte de credinþã, pânã ce Isus va
pãtrunde pe credincioºi cu viaþa Sa spiritualã, adicã cu Spiritul Sfânt.
Vestitorul evangheliei nu este un Învãþãtor real al Adevãrului, ºi nici
reprezentant al lui Hristos, pânã la primirea acestui dar ceresc.
Bãrbaþii din poziþii cu rãspundere, care vestesc adevãrul lui
Dumnezeu în numele lui Isus, fãrã acea putere spiritualã, care nu se
dobândeºte decât prin influenþa înviorãtoare a lui Dumnezeu, sãvârºesc
o lucrare nesigurã ºi nu pot fi siguri niciodatã, dacã în faþa sforþãrilor
lor se aflã succes sau înfrângeri. Foarte mulþi uitã cã religia ºi datoria
nu sunt numai niºte chestiuni de bun simþ, ci pretind o acþiune serioasã.
Nu serviciile mari ºi nici planurile grandioase nu sunt acelea care
primesc aprobarea lui Dumnezeu, ci iubirea ºi devotamentul cu care
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este executat serviciul fie el mare sau mic. Furtunile împotrivirii ºi ale
prigoanei ne sunt trimise de providenþa divinã, ca noi sã fim mânaþi
prin ele de a cãuta refugiu sub aripile Sale ocrotitoare. Când suntem
înconjuraþi de norii ameninþãtori, atunci auzim glasul Sãu: “Vã las pacea,
vã dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dã lumea.” Ioan 14:17.
Transmiterea Spiritului Sfânt ºi a pãcii Sale cãtre ucenicii Sãi era
asemenea câtorva picãturi din ploaia bogatã care avea sã aibã loc la
Rusalii. Isus accentua ucenicilor Sãi mai cu seamã faptul cã pe mãsurã
ce ei vor continua sã lucreze în lucrarea încredinþatã lor, vor putea
înþelege ºi mai lãmurit caracterul acestei lucrãri ºi felul în care împãrãþia
lui Hristos avea sã se întemeieze pe pãmânt. Misiunea lor era de a
merge ca martori pentru Mântuitorul; ei erau chemaþi sã vesteascã lumii,
ceea ce vãzuserã ºi auziserã despre învierea Sa ºi de a repeta cuvintele
plãcute care au curs de pe buzele Sale. Ei cunoºteau caracterul Sãu
sfânt; El era asemenea unui înger care sta în soare ºi care totuºi nu
arunca nici o umbrã. Era însãrcinarea sfântã a apostolilor, de a face
cunoscut oamenilor caracterul imaculat al lui Hristos, ca marele Model
al vieþii lor. Ucenicii intraserã într-o legãturã atât de strânsã cu acest
model de sfinþenie, încât primiserã într-un anumit grad caracterul Sãu
ºi deveniserã astfel destoinici, de a învãþa lumea despre prescripþiile ºi
exemplul Sãu.
Cu cât predicatorul creºtin se pune în legãturã cu Maestrul sãu prin
meditarea la viaþa ºi caracterul Sãu, cu atât mai asemãnãtor cu Maestrul
va deveni el ºi cu atât mai destoinic de a învãþa adevãrurile Sale. Orice
amãnunt din viaþa marelui Model trebuie studiat cu îngrijire ºi trebuie
întreþinut cu El o legãturã strânsã prin rugãciunea unei credinþe vii. În
felul acesta caracterul cel slab ºi defectuos al omului poate fi transformat
în chipul caracterului Sãu glorios ºi învãþãtorul adevãrului va deveni
destoinic, sã aducã suflete la Hristos.
Când Isus dãdu ucenicilor pentru prima datã însãrcinarea predicãrii
zise: “Îþi voi da cheile împãrãþiei cerurilor, ºi orice vei lega pe pãmânt,
va fi legat în ceruri, ºi orice vei dezlega pe pãmânt, va fi dezlegat în
ceruri.” Matei 16:19. Repetând însãrcinarea Sa, acelora, cãrora El le
dãduse Spiritul Sfânt, zise: “Celor ce le veþi ierta pãcatele, vor fi iertate;
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ºi celor ce le veþi þinea, vor fi þinute.” Ioan 20:23. Aceste cuvinte dãdeau
ucenicilor o idee despre sfinþenia lucrãrii ce avea sã fie sãvârºitã ºi
despre urmãrile ei colosale. Plini de Spiritul lui Dumnezeu, ei trebuiau
sã meargã ºi sã vesteascã lumii meritele unui Mântuitor milostiv, ºi ei
aveau asigurarea cã întreg cerul va lua parte la activitatea lor, ºi cã tot
ceea ce ei vor face pe pãmânt în Spiritul ºi numele lui Hristos, va fi
confirmat ºi în cer.
Prin aceastã asigurare, Isus nu dãdu apostolilor ºi urmaºilor acestora
împuternicirea de a ierta pãcatele, ca reprezentanþi ai lui Hristos. Nici
o bisericã nu este deci îndreptãþitã a soma pe membrii ei sã-ºi
mãrturiseascã preoþilor tainele vieþii lor, pentru a primi iertarea pãcatelor
de la ei - ca reprezentanþi ai lui Hristos. Mântuitorul învaþã pe ucenicii
Sãi cã numele Sãu este singurul mijloc dat oamenilor, prin care ei se
pot mântui. Totuºi Isus dãdu comunitãþii Sale de pe pãmânt, în forma
ei organizatã, împuternicirea de a aplica pedepse ºi de a le ridica iarãºi,
dupã regulile stabilite prin inspiraþie, aceste fapte trebuie totuºi executate
de oameni cu un renume bun, care sã fie confirmaþi pentru sfânta lor
chemare de cãtre marele Cap al bisericii, ºi care sã fi arãtat prin umblarea
lor, cã se strãduiesc în mod sincer a urma conducerii Spiritului Sfânt.
Nimeni nu trebuie sã aibã o putere arbitrarã ºi despoticã asupra
conºtiinþei altuia. Hristos nu dãdu nici un drept bisericesc, de a ierta
pãcate sau de a vinde indulgenþe, aºa ca oamenii sã poatã pãcãtui, fãrã
a-ºi atrage mânia lui Dumnezeu. Tot atât de puþin permise El servilor
Sãi, de a primi daruri sau mitã, pentru a scuza pãcatele ºi a scãpa de
mustrarea meritatã. Isus însãrcinã pe ucenicii Sãi, de a predica la toate
popoarele iertarea pãcatelor în numele Sãu; dar ei personal nu au fost
împuterniciþi, de a îndepãrta mãcar o patã a pãcatului de la copiii lui
Adam. Tot aºa de puþin le era permis sã execute judecata faþã de cel
vinovat, mânia unui Dumnezeu insultat avea sã fie vestitã pãcãtoºilor,
dar puterea, pe care biserica romanã ºi-o arogã, de a lovi singurã pe
pãcãtos cu acea mânie, nu poate fi îndreptãþitã de nici o prescripþie a
lui Hristos; Domnul Însuºi va executa osânda rostitã contra celor
nepocãiþi. Cel ce voieºte sã atragã atenþia poporului asupra sa cu
susþinerea cã el ar fi investit cu puterea de a ierta pãcatele, acela se
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expune la mânia lui Dumnezeu, cãci abate sufletele de la Maestrul
ceresc ºi le îndreaptã cãtre un muritor rãtãcitor.
Isus arãtã ucenicilor Sãi, cã numai pe mãsurã ce vor deveni pãrtaºi
spiritului Sãu, ºi vor fi însufleþiþi de aceeaºi milostivire, vor putea sã
aibã ºi o adevãratã pricepere ºi putere de a face minuni. Toatã tãria ºi
înþelepciunea lor avea sã vinã de la El. În procedeul lor faþã de membrii
recalcitranþi ºi neascultãtori, bãrbaþii cei sfinþi ai bisericii trebuie sã
urmeze prescripþiile arãtate de Hristos, ºi aceastã unicã cale sigurã a
fost scrisã prin condeiul inspiraþiei pas cu pas de cãtre apostoli.
Când comunitatea are de a face cu cazul unui membru care a pãcãtuit,
atunci rugãciunea credincioasã va conduce pe Hristos în mijlocul lor,
ca sfãtuitor atotînþelept. Oamenii se aflã în primejdia de a se lãsa
stãpâniþi de prejudecãþi sau de rapoartele ºi pãrerile altora. În comitetele
lor poate hotãrî judecata lor proprie, nesfinþitã. De aceea, când trebuie
a se lua hotãrâri însemnate cu privire la anumite persoane din
comunitate, judecata unui singur om, oricât de înþelept ºi de cu
experienþã ar fi el, totuºi nu trebuie privitã ca suficientã pentru a proceda
dupã ea.
Isus a zis: “Cãci acolo unde sunt doi sau trei adunaþi în Numele
Meu, sunt ºi Eu în mijlocul lor.” Matei 18:20. Cu Hristos ca preºedinte
în consfãtuirile lor, cât de prevãzãtor trebuie a vorbi ºi a fãptui fiecare.
Trebuie aduse rugãciuni pentru cel greºit, ºi nu trebuie lãsat neîncercat
nici un mijloc pentru a-l aduce iarãºi sub graþia lui Dumnezeu ºi a
comunitãþii; dar dacã totuºi vocea comunitãþii este nesocotitã ºi voinþa
lor personalã nu se supune, atunci cel fãrãdelege trebuie tras la
rãspundere imediat ºi hotãrârea fraþilor, luatã prin rugãciune ºi credinþã
ºi potrivit înþelepciunii date de Dumnezeu comunitãþii va fi aprobatã
de cãtre cer.
Mãrturisirea plinã de cãinþã a pãcãtosului trebuie salutatã de
comunitate cu inimi mulþumitoare. Comunitatea este numai într-atâta
împuternicitã, de a declara pe cineva liber de pãcate, dupã ce a vestit
pãcãtosului cãit milostivirea iertãtoare a Mântuitorului ºi dupã ce l-a
scos din întunericul necredinþei ºi al vinovãþiei ºi l-a cãlãuzit la lumina
credinþei ºi a dreptãþii. Ea poate pune dreapta sa tremurândã în dreapta
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iubitoare a lui Isus. O astfel de iertare va fi aprobatã de cãtre cer.
Instrucþiunile date apostolilor cu privire la osândirea sau eliberarea în
cele ce privesc comunitatea rãmân în picioare pânã la sfârºitul
timpurilor. Iar fãgãduinþa prezenþei lui Hristos, cã va rãspunde la
rugãciunile adresate Tatãlui în Numele Sãu trebuie sã mângâie ºi sã
îmbãrbãteze comunitatea Sa din zilele noastre tot aºa de bine cum a
mângâiat ºi îmbãrbãtat ºi altã datã pe apostolii cãrora Hristos S-a adresat
direct. Acei care dispreþuiesc autoritatea comunitãþii dispreþuiesc prin
aceasta autoritatea lui Hristos Însuºi.
Deºi Ierusalimul respinsese cel mai bun dar al cerului, totuºi lucrarea
apostolilor trebuia sã înceapã acolo. Mila ºi iertarea trebuia sã se
vesteascã mai întâi omorâtorilor Fiului lui Dumnezeu. Erau de asemenea
foarte mulþi acolo care crezuserã în Isus, ºi mulþi dintre cei care fuseserã
înºelaþi de preoþi ºi mai mari, dar care se declarau gata sã-L primeascã
dacã se putea dovedi cã El este într-adevãr Mesia. Apostolii, ca martori
oculari ai lui Isus ºi ai învierii Sale aveau sã depunã mãrturie despre
Isus ºi învierea Sa. Ei aveau sã deschidã ºi sã explice poporului profeþiile
cu privire la persoana Sa, cum ele s-au împlinit în totul. Pe scurt, ei
aveau sã ducã poporului dovezile cele mai convingãtoare ºi vestea
îmbucurãtoare despre mântuirea lumii.
Acum, când toate sufletele provocate de evenimentele din Ierusalim,
se interesau de istoria ºi misiunea lui Isus, sosise timpul în care vestirea
Evangheliei avea sã facã cea mai mare impresie asupra mulþimii. La
începutul activitãþii lor, ucenicii trebuiau sã primeascã darul de a face
minuni. Mãrturia lor despre Hristos avea sã fie confirmatã prin semne
ºi minuni atât din partea apostolilor cât ºi din partea acelora care primeau
solia lor. Isus zice: “În Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în
limbi noi; vor lua în mânã ºerpi; dacã vor bea ceva de moarte, nu-i va
vãtãma; îºi vor pune mâinile peste bolnavi, ºi bolnavii se vor însãnãtoºa.”
Marcu 16:17-18.
În acel timp aveau loc otrãviri foarte dese. Oamenii lipsiþi de
conºtiinþã nu ezitau de a se scãpa în felul acesta de acei, care stãteau în
calea ambiþiei lor. Isus ºtia cã apostolii Sãi aveau sã fie expuºi de
asemenea la aceastã primejdie, dacã nu aveau sã fie ocrotiþi într-un
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mod deosebit. El ºtia cã vor exista mulþi orbiþi, care aveau sã gândeascã
cã aduc un serviciu lui Dumnezeu dacã vor omorî pe aceºti martori în
vreun mod oarecare. De aceea El îi pãzi de acest rãu plin de perfidie.
Domnul asigurã în felul acesta pe servii Sãi, cã ei nu aveau sã lucreze
în propria lor putere, ci în puterea Spiritului Sfânt. Deºi ucenicii primirã
însãrcinarea de a vesti evanghelia la toate popoarele, totuºi la începutul
ei nu înþeleserã marea întindere ºi caracterul minunat al lucrãrii
încredinþate lor - o lucrare care avea sã fie transmisã la urmaºii lor ºi
avea sã se întindã pânã la sfârºitul timpului. Ei înºiºi nu aveau nici o
concepþie limpede despre toate câte ei aveau sã sufere pentru evanghelie,
dar Mântuitorul în faþa cãruia viitorul sta deschis, vedea primejdiile
care îi ameninþau ºi în anumite timpuri, El a ocrotit în felul acesta pe
ucenicii Sãi.
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upã ce Isus întâlni pe fraþi în Galilea, ucenicii se înapoiarã
iarãºi la Ierusalim; ºi pe când cei unsprezece erau adunaþi
în cetate, Isus veni la ei ºi-i învãþã mai departe despre
profeþiile referitoare la persoana Sa. El le întipãri necesitatea unui studiu
temeinic al vechilor profeþii în privinþa lui Mesia, cum ºi o comparaþie
a acestora cu faptele vieþii, ale morþii ºi învierii Sale, spre a confirma
împlinirea lor în persoana Sa. Ei trebuiau sã urmãreascã punct cu punct
adevãrurile sfinte descoperite prin profeþi, care în tipuri ºi simboluri
indicã la Mielul, care a fost junghiat de la întemeierea lumii. El ridicã
vãlul, de pe mintea lor cu privire la serviciul divin preînchipuitor al
Iudeilor, ºi ei recunoscurã acum adevãrata însemnãtate a simbolului ºi
ceremoniilor, care au fost desfiinþate într-adevãr prin moartea lui Isus.
Mântuitorul lumii era în perspectivã de a Se urca la tronul Tatãlui
Sãu, ca un cuceritor divin. El alese muntele Mãslinilor ca scenã a acestei
ultime descoperiri a mãririi Sale. Însoþit de cei unsprezece, El Îºi îndreptã
paºii cãtre munte. Ucenicii nu-ºi dãdeau seama, cã aceasta era ultima
datã, când ei puteau sã petreacã împreunã cu Maestrul lor. El folosi
timpul pentru convorbiri sfinte împreunã cu ei, repetându-le
instrucþiunile Sale de mai înainte. Pe când ei pãºeau prin porþile
Ierusalimului, multe feþe priveau cu uimire la micul cerc, care era condus
de cineva pe care cu câteva sãptãmâni mai înainte preoþii ºi mai marii
Îl osândiserã ºi-L rãstigniserã.
Ei trecurã peste Chedron ºi se apropiarã de Ghetsimani. Aici Isus se
opri puþin, aºa ca ucenicii Sãi sã-ºi poatã reaminti învãþãturile pe care
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El li le dãduse pe cale spre grãdinã în noaptea grozavelor Sale chinuri
sufleteºti. El privi iarãºi la acel butuc de viþã, pe care îl folosise mai
înainte ca semn, pentru a simboliza împãrtãºirea bisericii Sale cu Sine
Însuºi ºi cu Tatãl Sãu, ºi reîmprospãtã memoria ucenicilor Sãi,
repetându-le acele adevãruri pline de însemnãtate, pe care El le expusese
pe atunci. Oriîncotro îºi îndreptau privirea, din toate direcþiile se ridicau
amintiri despre iubirea nerãsplãtitã a lui Hristos; chiar ucenicii care
mergeau alãturi de El, ºi care erau atât de scumpi inimii Sale, L-au
pãrãsit ºi tãgãduit în ceasul înjosirii Sale, când avea cea mai mare nevoie
de compãtimirea ºi mângâierea lor.
Hristos a petrecut timp de treizeci ºi trei de ani în lume, ºi a suportat
dispreþul, insulta ºi batjocurile lor; El a fost lepãdat ºi rãstignit. Dar
acum, când El era în perspectivã sã Se urce la tronul mãririi Sale - când
privea lipsa de recunoºtinþã a poporului, pentru care El venise sã-l
salveze - nu le va retrage oare ºi El acum compãtimirea ºi iubirea Sa?
Oare simpatia Sa nu se va concentra cãtre acea lume, unde El era preþuit
ºi unde îngerii neprihãniþi Îi aduc adorare ºi stau gata ca sã urmeze la
cel mai mic semn al Sãu? Dar nu, fãgãduinþa Sa cãtre acei pe care El îi
lãsa pe pãmânt, sunã: “ªi iatã cã Eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la
sfârºitul veacului.” Încã înainte de lupta Sa, El rugase pe Tatãl Sãu, ca
ei sã nu fie luaþi din lume, ci sã fie pãziþi în lume de cel rãu.
În cele din urmã mica ceatã ajunse la muntele Mãslinilor. Acest loc
fusese sfinþit în mod cu totul deosebit prin prezenþa lui Isus, pe vremea
când El purta încã asuprã-ªi natura omeneascã. Când El intrã în
Ierusalim, chiar cu câteva zile înainte de osândirea Sa, coastele muntelui
rãsunarã de strigãtele de bucurie ale mulþimii triumfãtoare. Alãturi de
acesta era Betania unde El gãsise adesea liniºte în casa lui Lazãr. La
picioarele muntelui se afla grãdina Ghetsimani, unde suportase singur
cele mai grozave chinuri sufleteºti ºi udase pãmântul cu sângele Sãu.
Isus îi conduse peste colinã pânã aproape de Betania. Aici El Se
opri puþin ºi toþi se adunarã în jurul Sãu. Raze de luminã pãreau a porni
de pe faþa Sa, când El privi asupra ucenicilor cu cea mai gingaºã iubire.
El nu le fãcu nici o imputã pentru greºelile ºi slãbiciunile lor; ci cuvinte
de nespusã gingãºie au fost ultimele pe care ei le auziserã de pe buzele
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Domnului lor. Cu mâinile întinse asupra lor pentru binecuvântare, ºi
pentru a-i asigura în acelaºi timp prin aceasta de purtarea Sa de grijã
ocrotitoare, El Se ridicã încet din mijlocul lor, atras spre cer de o putere
care era mai tare decât orice putere de atracþie pãmânteascã. Când El
Se urcã spre cer, ucenicii miºcaþi de o sfialã sfântã priveau dupã El,
pânã ce dispãru ultima licãrire a Domnului lor. Un nor de mãrire Îl
ridicã în cele din urmã dinaintea privirilor lor; ºi în acelaºi timp simþurile
lor au fost rãpite prin muzica cea mai dulce ºi cea mai înveselitoare a
corurilor îngereºti din înãlþime, care ajungeau pânã la urechile lor.
Pe când privirile lor erau îndreptate încã mereu cãtre cer, la urechile
lor venirã niºte glasuri, care rãsunau asemenea muzicii de care erau
tocmai rãpiþi. Când ei se întoarserã vãzurã douã fiinþe în chip omenesc;
natura lor cereascã a fost recunoscutã însã imediat de cãtre ucenici,
când le vorbirã cu urmãtoarele cuvinte pline de mângâiere: “Bãrbaþi
Galileeni, de ce staþi ºi vã uitaþi spre cer? Acest Isus, care S-a înãlþat la
cer din mijlocul vostru, va veni în acelaºi fel cum L-aþi vãzut mergând
la cer.” Fapte 1:11. Aceºti îngeri fãceau parte din aceeaºi ceatã, care
aºteptase pe Isus într-un nor luminos, pentru a-L însoþi pânã la tronul
Sãu; ºi plin de compãtimire ºi iubire pentru acei, pe care Mântuitorul îi
lãsase în urmã, ei venirã ca sã îndepãrteze orice nesiguranþã din sufletele
lor ºi sã le dea asigurarea; cã El se va întoarce iarãºi înapoi pe pãmânt.
Întreg cerul salutã ora când Mântuitorul Se urcã la înãlþimile cereºti
la sfârºitul misiunii Sale pãmânteºti. Ca un cuceritor puternic, El Îºi
luã zborul spre cer, urmat de mulþimea de captivi, pe care El îi sculase
din morþi la ieºirea Sa din mormânt. Cu cântãri de bucurie ºi de triumf,
cetele cereºti Îl însoþirã cãtre sferele înalte. La porþile oraºului lui
Dumnezeu, venirea Sa era aºteptatã de o mulþime nenumãratã de îngeri.
Când ei se apropiarã de porþile cetãþii, îngerii care însoþeau Maiestatea
cerului salutarã cu glasuri de veselie pe îngerii care aºteptau la porþi:
“Porþi, ridicaþi-vã capetele; ridicaþi-vã, porþi veºnice, ca sã intre
Împãratul slavei!”
Îngerii care aºteptau la porþile oraºului întrebarã plini de entuziasm:
“Cine este acest Împãrat al slavei?” Îngerii însoþitori rãspund cu cântãri
triumfale ºi pline de veselie: “Domnul cel tare ºi puternic, Domnul cel
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viteaz în lupte. Porþi, ridicaþi-vã capetele; ridicaþi-vã porþi veºnice, ca
sã intre Împãratul slavei!” Îngerii care aºteptau întrebarã iarãºi: “Cine
este acest Împãrat al slavei?” ªi îngerii însoþitori rãspund în tonuri
melodioase: “Domnul oºtirilor: El este împãratul slavei!” Ps. 24:7-10.
Atunci porþile cetãþii lui Dumnezeu au fost deschise larg, iar suita
triumfalã cereascã pãºeºte înãuntru în sunetul muzicii îngereºti. Toate
cetele cereºti înconjoarã pe Suveranul lor maiestuos, când El Îºi ocupã
locul Sãu pe tronul Tatãlui.
Mântuitorul prezintã pe captivii, pe care El i-a liberat de legãturile
morþii cu preþul propriei Sale vieþi. Mâinile Sale pun coroane
nepieritoare pe frunþile lor: cãci ei sunt reprezentanþi ºi modele ale
acelora, care vor fi rãscumpãraþi prin sângele lui Hristos, din toate
naþiunile, limbile ºi popoarele, care vor învia din morþi, când El va
chema din morminte pe cei drepþi la a doua Sa venire. Atunci ei vor
vedea rãnile produse de cuiele crucii de pe Golgota pe corpul strãlucit
al Fiului lui Dumnezeu. Cea mai mare bucurie a lor o vor gãsi în prezenþa
Aceluia, care stã pe tron; iar sfinþii rãpiþi de bucurie vor striga: “Eu
sunt a iubitului meu ºi iubitul meu este al meu.” “El este ales printre
multe mii ºi în totul plãcut!”
Cu cea mai adâncã bucurie ºi adoraþie, cetele îngereºti se pleacã
înaintea Lui, pe când strigãtul de veselie rãsunã prin tot cerul:
“Mieluºelul care a fost junghiat, este vrednic sã ia puterea, bogãþia,
înþelepciunea, tãria, onoarea, coroana ºi lauda.” Cântãri triumfale se
amestecã cu muzica harfelor îngereºti, pânã când cerul pare cã se revarsã
de bucurie ºi laudã. Fiul lui Dumnezeu triumfã asupra prinþului
întunericului ºi a biruit moartea ºi mormântul. Cerul rãsunã de glasuri,
care vestesc în acorduri înãlþãtoare: “A Celui ce stã pe scaunul de
domnie, ºi a Mielului sã fie lauda, cinstea, slava ºi stãpânirea în vecii

vecilor!”
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