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Nasterea lui Isus

Omenirea surnara ami de la nasterea lui Hristos. Da-
ca citesti despre un eveniment care s-a intimplat in 1812
sau in 1971 asta inseamna intotdeauna ca faptul respec-
liv s-a intimplat la atip ani dupa ce Isus Hristos a fost
nascut. De^sigur, istoria cunoas.te fapte si evenimente
mult mai vechi decit na$terea lui Hristos, De ce a fost
considerata venirea Sa pe lume ca fiind atlt de impor-
tanta, ca sa se inceapa o noua numaratoare a anilor? Ci-
ne este Isus Hristos?

El este o persoana nascuta intr-un loc din ceea ce este
azi chemat statul Israel sub imprejurari neobisnuite.
Oameni credinciosi chemar,i profep $i magii au prezis
cu opt veacuri inainte de nasterea Sa ca mama Sa va fi o
fecioara, ca se va naste in locul respectiv (oraselul numit
Betleem), $i toate celelalte laturi mari ale viepi Sale,&
mod wtcluoiv felul cum El va fi dat mor^i! § i ce se va in-
timpla dupa moartea Sa. Legile obis.nuite ale naturii se
aplica la tmprejurarile obis, nuite, Isus a fost o Fiin^a
aparte. El a venit pe lume intr-un fel cu totul aparte de
ceialalp oameni.

Mama Sa, chemata Maria, a ramas insarcinata fara a fi
cunoscut barbat. Logodnicul ei, losif, s-a indoit de ea si
chiar se gindea sa o lase in ascuns.

Atunci s-a petrecut iara§i ceva neobisnuit,
excepponal.

Exista fiin^e care in mod normal nu sint vizibile de
ochiul omenesc. Omenirea a trait pe pamint de mii de
ani, si via^a i-a fost mfluen^ata spre bine sau spre rau de
catrfffiinr,e nevazute, microbi §i vlrusuri. Acestea potfi
vazute numai de pupni oameni care au aparatul necesar^
numit microscop. Exista stele la mari departari pe care
omul obisnuit nu le vede niciodata. Ele sint insa vazute
numai de oamenii care au acces la puternice telescoape.
Exista de asemenea alte fiin^e care in mod normal nu
sint vazute. Ele sint numite ingeri. Ei sint fiin^e vii, de o
natura mai inaltajJecit cea a omului. Unii dintre oameni
au avut prilejul sa-i vada si sa converseze cu inge«M. G\ •;I*-gtft logodnicul Mariei a vazut un asemenea inger

care i-a spus sa o creada pe Maria nevinovata, ca insarci-
narea ei este de la Dumnezeu si ca ea va na§te un fiu, in a
Carui Persoana, Dumnezeu "msu§i va fi cu oamenii.

Universul in care noi traim este creat de cineva. No!
nu ne putem imagina o casa fara un constuctor. Dar lu-
mea este o casa mare. Cine a zidit-o? Noi nu ne putem
inchipui o mincare fara cineva care sa o fi gatit. Dar na-
tura este o masa cu bunuri servite noua. Ea confine griu,
orez, cartofi, carne, lapte, fructe. Cine a pregatit toate
aceste lucruri bune pentru noi? Nimic nu se mi§cafara
cineva care misca. In lume totul este in continua misca-
re, incepind cu atpmul §i sf»rsind cu stelele. Starea su-
fletului nostru^i ea este intr-o continua schirjibare. Ci-
ne mis.ca totul? Creatorul lumli §i oamenii II numesc
Dumnezeu.
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Dumnezeu este o Fim;a misterioasa. Mintea noastra 0%
limitata nu-L poatc cupnnde. J

Noi inca nu cunoastem secretele vie(ii omenesti; cum , *"
am putea in^elege pe cele ale Creatorului ei? ~ -^

Multe religii vechi au crezut ca Dumnezeu este o uni- " ,
tate din trei Persoane. Un Tata care ne iubeste, Un Fiu
al lui Dumnezeu, care vine pe pamint sa ne tnve(e, si sa . *
ne mintuiasca de pacatele noastre^si un Duh Sfmt care
patrunde mingle noastre si ne face sa glndim $i sa ne
comportam intr-un fel placut lui Dumnezeu.

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit sa traiasca
un timp cu noi, oamenii.

Pnancul Isus este preamarit dar de asemenea amenin-
(at cu moartea.

Venirea Fiului lui Dumnezeu pe pamint a fost de si- CA£ O — £~V. y"\ r ^ /j. 7 J' i
jgur un evemment umc. In acea vreme s-au petrecut aco- ]_ ^ U
lo evenimente unice. ^ *

Cit.iva magi dintr-o foarteuJepartata r.ara au vazut o Tr\ 6
stea absolut necunoscuta lor si era prezis ca ea va sem-
nalfca nasterea unui Salvator. Nasterea unui Salvator -— -.„ &Q in
era in mod general asteptata in mari parp ale lumii de
atunci. — VYU

Ei, magii, au plecat sa-L caute.^timd ca evreii au avut ^
profetj, cum nici un alt popor n-aavut §i ca aveau o cu- ^ „ . 1
nostinta despre Dumnezeu superioara aceleia dtn alter* X <X ; ^^ °l
popoare, au venit sa cerceteze la lerusalim, capitala sta-
tului iudeu. Ei erau foarte siguri ca acestui popor i s-a
dat nasterea noului copil, care sa fi fost Dumnezeu fif-

"cut om, si ca poporul acesta i-a dat eel mai inalt loc in
via^a publica, si ca ei L-au facut rege.

Dar, in afara de ci^iva pastori de oi si cin'va alp oame-
ni simpli, nimeni n-a observat na§terea Sa.

Atunci^ca §i astazi, majoritatea mare a oamenilori§i
traiesc via^a la un nivel jos, pentru ei via^a inseamna a
minca, a bea si a-si satisface citeva placeri carnale. Pu;ini
isi dau interesul pentru o filosofie inalta sau culrm ale
§tiin^ei. ^i chiar mai pu(ini J§i dau interesul pentru a se
desavlrs,! in virtuti, iubire, adevar, bllnde^e, perfec;iu-
ne. {ii numai unii ale§i i§i dau silin;a pentru cea mai din
urma realitate — Dumnezeu.

Magii au putut obtine numai informat.ia ca un profet
a prezis Betleemul ca locul na§terii Sale.

Dar conducatorul provinciei, Irod, a fost alarmat de
stirea cu privire la cercetarea lor. El*i^k rege $i vroia sa
ramlna*asa. El vroia ca toate onorurile sa fie ingramadite cX
asupra lui. Nici o onoare nu trebuie data noului copil
nascut, chiar daca El ar fi Dumnezeu intrupat.

Astfel, el a poruncit ca to;i copii'din Betleem sa fie Ccp'u
•w«^i. Numai Isus a scapat in mod miraculos. Tatal Sau ^
adoptiv, I»sif, a fost anun^at de un inger despre uciderea lot.! -\r $i a fugit cu El $i cu mama Sa in Egipt, de unde >

s-au Inters in Israel numai dupa moartea regelui Irod.
Copilul Isus a crescut pina la virsta de treizeci de ani

fara ca ceva deosebit sa se Intimple. El a inva^atty once
alt copil. Apoi a lucrat ca timplar, a fost un proletar.



BOTEZUL LUI ISUS

La virsta dc treizeci de am Isus a fost botezat. ^ *
In toata via^a noastra noi folosim simbote ca expresii X

ale sentimenielor launtrice sau a credm^elor. Noi dam . &*itf) -OO lu
miwule ca semn al prieteniei, ne sarutam ca semn al iubi-
rii, salutam steagul care este simbolul patriei. Tot la fel,
oamenii care isi exercita credin^ain Dumnezeu folosesc
semne exterioare ale religiei lor.

Botezu! este numele dat cufundarii in apa a unei per-
soane de catra o aha persoana ca un simbol ca/dupa cum
apa spala murdaria corpului, asa iubirea lui Dumnezeu
curat^te pe oameni de pacatele cu care si-au intinat su-
fletele lor. Dacatesimp unpacatos,careL-aintristatpe
Dumnezeu si pe oameni si nu ai fost niciodata botezat,
pop cere altui credincios sa faca aceasta. Oricine poate
sa se boteze^i un copil. Po;i fi botezat numai daca crezi
in Dumnezeu si in iubirea Lui iertatoare.

Isus a fost insusi Dumnezeu. El nu a facut niciodata
vreun pacat. El nu ar fi avut nevoie sa Se boteze, dar El a
aratat mila fa;a de cei pacato§i. El a vrut sa arate ca El a
venit sa-i salveze din pacatele lor, ca El este mdeplinirea
a ceea ce este simbolizat in botez. El a fost umil, a sim^it
cu acei care au comis pacate ingrozitoare. El i-a iubit a§a
de mult ca a considerat pacatele lor, ca f iind pacatele Sa-
le. Deci El a cerut botezul.

Cel ce L-a botezat a fost un oarecare loan, numit ,
„Botezatorul," pentru ca el a adus pe mul^i la recunoec^ — (.. '̂  ~ ^^
^terea pacatelor lor §i apoi sa fie botezap. ~*

loan, care a trait o foarte simpla via\a, a mustrat po-
porul §i a cerut sa arate pocain^a de pacate prin parasirea
lor, ?i, dupa cum un pom aduce roada, sa aduca de ase-
menea roade, bunatate fa;a de cei oropsip, cinste, abp-
nere de la violent^, de la stoarcerea de bani $i de la acu-
zapi false.

El i-a avertizat pe oameni ca moartea este ca o secure
mfipta la radacina unui pom. Ea va invmge pe fiecare
om. Prin urmare trebuie sa grabim facerea de lucruri^,-,
bune.

De asemenea, el a prezis ca va fi urmat de cineva mai i •, /_
tare decit el. Prin aceste vorbe, el L--«in;clcTpc Hristos. "" &-G. v*ej-£rt <-

j>i loan a spus ca dupa cum el boteaza pe oameni, adica ii
cufunda in apa ca semn al pocain^ei lor, tot a§a Fiul lui
Dumnezeu ii va cufunda pe oameni in Duhul Sfint.



A fi sfint inseamna a fi un om integru,indeplinind nu
numai funcpunile omene$ti, ci staruind de ascmenea
spre un ;el mai malt, care este Dumnezeu. A fi sfint in-
seamna a avea iubire dc la nimeni nu este exclus mdife-
rent de rasa, crez sau lipsa de crez, indiferent de nap'u-
nea sau clasa sociala la care ar aparpne. A fi sfint inseam-
na sa fi deasupra lucruril^mici de pe pamint care ne d\$ -
dtrag de la preocuparile mai inalte. Un asemenea spirit,
spunea loan, ne va fi dat de Isus. El va arde in noi ca un
foe.

Cind te atingi de o bucata de fier ce a fost inro§ita in
foe, tu nu simrj fierul, ci focul. Contactul cu un om plin
de SpirituJ lui Dumnezeu te face sa te intilnesti cu
Dumnezeu, nu numai cu omul.

Isus i-a umplut pe oameni cu astfel de foe sfint. Ad-
versarii cre§tinismului sint fin. Crestinatatea e focul.
Cres. tinii nu au nimic de ce sa le fie frica. Numai cre§tinii
vor fi victorio§i?in cele din urma.

Dar inaintea de a boteza pe alr.ii, Isus a fost El insu$i
botezat de loan. £i cind a fost botezat, cerurile s-au de&r
4chis lui loan §i el a vazut o viziune. El a vazut'Spiritul >
lui Dumnezeu coborind ca un porumbel $i lumimnd _
deasupra lui Isus. lar o voce din cer a spus: „ Acesta este
Fiul meu prea iubit, in care Imi gasesc toata placerea."
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ISPITIREA LUI ISUS jl PRIMII SAl UCENICI

Dupa botezul Sau, Isus a avut in pustie o lupta cu o
fiinr,a spirituala in mod obi§nuit nevazuta, care este un
inger rau, un inger alungat de Dumnezeu. El este cjie~
mat diavolul. Exista ingeri buni §i rai.

Isus a postit in pustie patruzeci de zile §i patruzeci de
nopp. El avea o chemare deosebita. Ucenicii Sai sint §1
ei chemar.i saposteasca.darinlimitelerezonabile. Pos^-
pl este un mijloc puternic spre a face ca spiritul sa stapi-
neasca corpul, sa inabu^e poftele urite.

Cind Isus a flaminzit dupa postul lung, I-a aparut
diavolul §i I-a cerut sa-i dovedeasca ca El este Fiul lui
Dumnezeu prin poruncirea la pietre sa se faca plini. Isus
i-a raspuns: »Omul va trai nu numai cu piine, ci cu orice
cuvint ce iese din gura lui Dumnezeu." E un fapt ca prea
adesea oamenii care au bojgape de pline §i chiar mincari
alese^.nu sint ferici;i*o« mul^umip. Omul mlnca doar
spre a trai, el nu traieste spre a minca bine. El are nevoie
de lumina pentru mintea sa $i aceasta o poate primi nu-
mai din cuvintul lui Dumnezeu.

Dumnezeu a vorbit prin profepi Sai, prin Isus §i prin
apostoljii Sai. Aceste cuvinte sint adunate intr-o carte
numita Biblia. Dumnezeu ne vorbes, te de asemenea prin
frumuse^ea §i ordinea din natura, prin evenimentele din
istorie si din via^a noastra. Dumnezeu ne vorbc§te prin
oamenii care II cunosc. El ne vorbe§te de asemenea di-
rect, daca alungam galagia confusa a acestei lumi si-L
ascultam.



Diavolul nu a avut succes cu prima ispitire carf.arfi
schimbat pe Isus dintr-un Salvator a! pan^oilor-de la
pacate mtr-un brutar; L-a luat apoi pe Isus la lerusalim
si L-a suit pe aripa Templului iudeilor si I-a spus: BDaca
esti Fiul lui Dumnezeu, arunca-te jos, sa vedem daca
vor veni ingerii sa Te apere." Isus i-a raspuns ca nu este
bine sa ispitesti pe Dumnezeu cu asemenea lucruri.
Adevarata religie li face pe oameni sa fie mai rezonabili.
Ea te inva^a sa-L iubesti pe Dumnezeu si sa crezi in El.
Ea te mvap sa fi mul^umitor pentru in^elepciunea ce \i-
a dat-o $i cuger.i bine la orice cotitura din via^a §i sa iei
hotarirea cea mai dreapta. Ea nu te incurajeaza sa faci
nebunii in speran^a ca El le va intoarace in bine.

Atunci diavolul L-a luat pe Isus pe un munte inalt si
I-a aratat toate jarile $i gloria lor. El I-a promis lui Isus
ca ii va da puterea peste toata lumea daca El Se va inchi-
na diavolului,

Isus 1-a gonit pe diavol si i-a spus: BSa te inchini nu-
mai lui Dumnezeu si numai Lui sa-i sluje§ti." Crejtinii
respecta pe orice om, Ei asculta de parin^it lor, de con-
ducatorii $i alp superior!, daca ace§tia nu le cer lucruri
contrare poruncilor lui Dumnezeu. Dar intreaga lor
via^a este o slujire lui Dumnezeu, cea rpja inalta Fiinti,
si numai Lui I se inchina.

Diavolul L-a lasat pe Isus, §i atunci au venit ingeri §i
I-au slujit.

SOARTA LUI IOAN BOTEZATORUL

Cunnd dupa ce loan L-a botezat pe Isus, loan a fost
arestat din ordinul regelui Irod Agripa, fiul regelui Irod
eel Mare, eel vinovat de moarjj^ea copiilor de la
Betleem.

loan Botezatorul a fost arestat pentru ca $i-aindepli-
nit datoria sa, spjtunindu-i conducatorului sau ca ceea
ce face el este rau. Credinciojii nu sint niciodata hngati
tiranilor, ci le spun drept in fa^a pacatele lor.

Irod luase de la fratele lui sot.ia si fiica. loan i-a spus:
,,Nu tj se cade sa faci un astfel de lucru sa ai pe ea de
sorje."

—- Pentru un timp Irod a ezitat ce sa faca cu el. Nu a in-
draznit sa-1 omoare de o data, pentru ca loan era foarte
popular. Dar cmd Irod a avui ziua sa de nastere, fiica
so(iei sale neligitime a dansat inaintea lui*a musafirilor
lui, iar el i-a promis cu juramint ca-i va orice va cere ea.
lar ea, indrumata de mama sa, a cerut capul lui loan Bo-
tezatorul. £i capul lui loan Botezatorul i-a fost adus. le-

oan s i-a pierdut via^a pentru ca a luat o pozi^ie dreapta §1
morala, respectmd poruncile lui Dumnezeu, care ne cer
sa nu poftim nevastftaltuia,

Isus, imediat ce a auzit despre moartea lui loanBote-
zatoruLa mers in acelea§i locurl undeacestapredica,sia
inceput lucrarea Sa, predicind MPocait.i-va ppitru ca Im-
parat.ia lui Dumnezeu este aproape.**

A regreta un pacat inseamna sa-p para rau ca ai ceva
pacatos in caracterul tau; a te pocai inseamna sa ai un
astfel de regret si sa parase§ti pacatul. Pocain^a aceasta
este posibila, vechile obiceiuri pot fi infrinte inaintea lui
Dumnezeu, a ingerilor buni, a sfinp'lor din vechile tim-
puri, care ne-au lasat frumoase exemple ca reahtap. Ei
au constituit o puternica, desi ncvazuta, imparape spi-
rituala numita Imparapa lui Dumnezeu. Puterea lor
poate fi u$or obp'nuta. Sa ceri ajutorul lui Dumnezeu
pentru o via^a noua §i El \\-o va da.
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Isus de asemenea a chemat in acea vreme cir.iva oame-
ni sa devina ucenicii Sai. Hi erau pescari. Ilsus a vazut. . . . . . . , r s • • * . , .
cum unn dm ei arunca mreaja in mare, aftfcii 151 cirpeau
jprJTlc. EI le-a spus: ..Vemp dupa Mine si va voi face pes-
cari de oameni." Prin aceasta El a inr.eles ca_dupa cum ei
au prins pe§te cu care sa se hraneasca^tei flaminzi, de
acum ei vor avea sarcina de a cistiga oameni pentru cu-
noa§terea §i iubirea lui Dumnezeu §i pentru infelegerea
in mod real ceea ce via^a este cu adevarat.

Numele primilor Sai apostoli au fost Andrei, Petru,
lacob $i loan.

De aici, El a mers cu ucenicii Sai prin diferite iocali-
tap, inva^ind, vindecind pe bolnavi si scopnd demoni.
Faima Sa a crescut s,i mulr.imi s-au adunat in jurul Lui.

PREDICA DE PE MUNTE

O data, vazind marea mul^ime din jurul Lui, El S-a
a$ezat pe virful unul munte §i a pnut o predica, care a
devenit cunoscuta ca predica de pe munte. (A predica
inseamna a vorbi cuvmtul lui Dumnezeu ca un inva^a-

*tor trimis de El; predica este numele dat unei asemenea
vorbiri).

Predica de pe munte incepe prin a ne spune ca e ferice
de cei umili $1 blinzi, de acei care pling, de acei care sint
flaminzi dupa neprihanire, de acei ce sint milostivi, de
acei care sint curap in intenrjile lor, de acei care sint fa-
catori de pace, de acei care sint persecutat-i pentru ca
stau llnga dreptate, pentru caTl iubesc pe Isus. Ei sint
fericip pentru ca intreaga Tmparatie a lui Dumnezeu,
intreaga Sa stapinire a ingerilor §i sfinplor vor fi la diS
4pozir,ia lor spre a-i ajuta.ln partasia vesnica cu Dumne-
zeu §i cu poporul Sau ei vor gasi mingiiere; ei vor obpne
neprihanirea in caracterul lor. Dumnezeu va avea mila
de ei cind vreodata ei ar cadea in pacatMn final, pamin-
tul le vaapar^ine. Acesta nuvaficondusintotdeaunade
tirani. Hristos va domni peste el cu urmasii Sai. Dar mai
mult decit atit, dupa moarte, acei care au urmat aceste
percepte ale lui Hristos vor avea rasplata in cer, unde
sufletele lor vor merge §i ei vor vedea fa^a lui Dumne-
zeu, fat.a catra fat,a.

•Ih predica Sa, Isus Jnva^a ucenicii Sai ca ei sint lumina
lumii. Ei nu vor trebui sa-§i ascunda lumina niciodata, ci
sa sp&na oamenilor adevarul pe care ei 1-au gasit 51 sa-1
dovedeasca cu faptele lor, astfel ca oamenii vazindu-le
sa-L glorifice pe Dumnezeu, Tatal ceresc, de la care se
coboara toate bunurile.
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iNVATXTURI IMPORTANTE

Oamenii §tiau cu mult inainte de Hristos ca a ucide e
un pacat. Isus merge mai departe. El atrage atenpa oa-
menilor ca a te minia pe cineva fara o cauza sau a-1 che-
ma cu anumite nume rele ar putea inrautapf sufletul
tau. Exista lad, un loc de chin ve$nic pentru top paca-
to$ii care nu s-au pocait. Acesta poate deveni locul unui
om care a avut atitudmi lipsite de prietenie fa{a de se-
menii sai. Isus ne sfatuieste: inainte de a indeplini orice
act religios, impaca-te cu oricine are ceva impotriva ta.

Casatoria a fost a institute de cind lumea, iaradulte-
rul a fost considerat un pacat. Aici Isus merge mai de-
parte. Faptul real al adulterului depinde de circumstah
jfte din a fara si de consim^amintul celeilalte parp, care-1
face posibil. Dar Dumnezeu priveste la inima si consi-
dera ca pacat o privire pe care o arunci spre cineva de alt
sex cu o intense rea, eUf-i ^aceasta intense nu se
realizeaza. ch»ar d^c<"^

Isus ne spune sa acponam foarte hotarip" in asemenea
cazuri si sa o rupem cu obiceiurile pacatoase cu orice
pre{, chiar daca aceasta ar insemna suferinpi. Orice este
mai bun decit sa ajungi in iad. ^-

Isus opre§te cu desavir§ire divorpjl, etrrxeeppein ca-
zul ca unui continua o via^a fnvola. Partea divor^ata nu
trebuie sa se mai casatoreasca, ci sa astepte mai degraba
impacarea cul partea ce a fost nedreptapta.

Mai departe Isus opreste orice juramint care este fara
folos, cind adevarul este principiul tau calauzitor. El
spune: »Da" al vostru sa fie ,,Da" §i ,,Nu" sa fie ,,nu".
Mai mult deck atit este rau.

IUBIREA FATA DE DUSMANI
j ->

Pe timpul lui Isus, popoarele orientale aveau o lege
stricta-^retalierji contra dus.mamlor, urip intotdeauna:
•Ocni pehmTochi si dinte pentru dinte. Isus a invapit
tocmai contrarul. ,,Sa nu va impotrivip celui ce va face
rau. Ci, oricui te loveste peste obrazul drept, intoarce-i
sipe celalalt. Daca cineva vrea sa-p ia haina, da-i si ca-
masa~ Daca te sileste sa merg! o mila, du-te cu el doua.
Celui^cep cere, da-i §i nu-p intoarce spatele celui ce vrea
sa se imprumute cu tine."

El de asemenea da marea invapltura: BIutip pe vraj-
masii vostri, binecuvintap, pe cei ce va blastama, facep,
bine celor ce va urasc, §i rugap'-va pentru cei ce va asu-
presc si va prigonesc, ca sa fip fii ai Tatalui vostru ce-
resc, caci El face sa rasara soarele Sau peste cei rai si pe-
ste cei buni, §i da ploaie peste cei drepp §i peste cei
nedrepp."

Chiar oamenii de jos nivel spiritual pot iubi pe acei
care li iubesc pe ei. Vamesii faceau si ei la fel. Talharii
pot fi §i ei in bune relap'i unii cu alpi. Dar de la ucenicii
Sa, Hristos a$teapta caei sa fie desavirsip dupa fumta t -
al eel ceresc este desavirsit.

/
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CUM SA NE RUGAM

Predica de pa munte continua, Isus dindu-ne porunca
saimparpm bunurile noastre pamintesti cu acei mai sa-
raci decit noi, sa postim §1 sa ne rugam, adica sa vorbim
nevazutului Dumnezeu, dupa cum vorbim la telefon
sau prin radio unei persoane pe care nu o vedem. Isus ne
asigura ca Dumnezeu vede tot ce facem si ne va rasplati.
Orice facemsa fie facut fara ostentap'e si fara a cauta ca
oamenii sa ne laude.

In rugaciune nu trebuie sa spunem multe vorbe, Ta-
tal cunoscind mai dinainte lucrurile de care avem
trebuinr.a.

Isus ne-a dat nu model de rugaciune. Noi o recoman-
dam cetitorilor nostri sa inver.e cuvintele, ea este che-
mata rugaciunea domneasca §i ea incepe astfel: HTatal
nostru care e§ti in ceruri. Sfin^easca-Se Numele Tau;
vie imparapa Ta; faca-se voia Ta, precum in cer §i pe pa-

"mint. Piinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua
astazi; si ne iarta noua greselile noastre, precum §i noi
iertam gre§ip'lor no§tri; si nu ne duce in ispita, ci
izbaveste-ne de eel rau. Caci a Ta este imparap'a si pute-
rea §i slava in veci. Amin."

Toate rugaciunile cre§tine se sfirsesc cu cuvintul
„ Amin" care inseamna ca Heu cu adevarat in^eleg cea ce
am spus in rugaciunea mea, ca am pus toata staruin^ain
cererile mele." El este un cuvint evreesc a carui radacina
inseamna ..credin^a," Sfari§ind rugaciunea ta cu
nAmin," tu confirmi ca cu adevarat crezi in existen^a
Tatalui ceresc pe care L-ai chemat si ca cererile tale sint
drepte.

Fii de asemenea atent la faptul ca in zicerea acestei ru-
gaciuni ai cerut de la Dumnezeu sa f i iertat, dupa cum tu
ii ierp pe acei care p'-au gresit pe. Deci, daca tu ai un spi-
rit neiertator, tu nu pop fi iertat.



VIATA FARA INGRIJORARI

Isus ne inva^a sa nu adunam mulp bani pentru noi.
Posedarea lor este nesigura. Mai mult, noi trebuie sa nc
adunam comori in cer, prin umilin^a, pocaint.a, blan-
de^e, post, fapte bune §i iubir re, care se extinde chiar $i
peste dus,manii nostri.

Noi trebuie sa avem o singura intense: sa fim placup
lui Dumnezeu. Nu pop sluji la doi stapmi in acelas,
timp. Unul va fi neglijat. Astfel noi nu putem sluji $i do-
rin^ei aprinse dupa bani §i lui Dumnezeu.

Isus continua: ,,De aceea va spun: «Nu va ingrijorap
de viat,a vo stra, gindindu-va ce ve;i minca, sau ce vep
bea; nici de trupul vostru, gindindu-va cu ce va vet.i im-
braca. Oare nu este via;a mai mult deck hrana, si trupul
mai mult decit imbracamintea? Uitap'-va la pasarile ce-
rului: ele nici nu samana, nici nu secera, si nici nu string
nimic in grinare; si totusi Tatal vostru eel ceresc le hra-

'neste. Oare nu sintet.i voi cu mult mai mult de pre^ decit
ele?"

wSie de ce va ingrijora^i de imbracaminte? Uitap-va
cu bagare de seama cum cresc crinii de pe cimp: ei nici
nu tore, nici nu jes;" si totusi, spune Isus, nici chiar mi-
lionarii si regii nu sint impodobi^i ca una din aceste
flori.

Si El conclude: „ Asa ca, daca astfel imbraca Dumne-
zeu iarba de pe cimp, care astaxi este, dar mline va fi
aruncata in cuptor, nu va va imbraca El cu mult mai
mult pe voi, pupn credinciosilor? Nu va ingrijorap dar,
ziclnd: MCe vom minca?" Sau: «Cuce ne vomimbraca?"

pTatal vostru ceresc stie ca voi avep trebuin^a de toa-
te aceste lucrun. Dar cautati mai intii impara^ia lui
Dumnezeu si neprihanirea Lui si toate aceste lucruri vi
se vor da pe deasupra. Nu te mgriji deci de ziua de mii-
ne. Ziua de miine isi va avea lucrurile ei. Ajunge zilei ne-
cazul ei."

Isus a invajat in aceasta predica de pe munte: ,,Nu ju-
dec^i, ca sa nu fi^i judeca^i. Caci cu ce judecata judecap,
vep fi judecap; si cu ce masura masurap, vi se va masura.
De ce vezi tu paiul din ochiul f ratelui tau, si nu te uip cu
bagare de seama la birna din ochiul tau? Sau, cum pop
zice fratelui tau: MLasa-ma sa scot paiul din ochiul tau,"
§1 cind colo, tu ai o birna intr-al tau?... Fatarnicule,
scoate intii birna din ochiul tau, s, i atunci vei vedea des-
lu§it sa scop paiul din ochiul fratelui tau."

Isus ne incurajeaza sa ne rugam, asigurlndu-ne ca on-
ce vom cere de la Tatal vom pnmi, §i ca eel ce cauta ga-
se§te si celui ce bate i se va deschide. Parinpi natural! nu
ar da un sarpe copilului lor care le cere un pe$te. ,,Cu cit
mai mult Tatal vostru eel ceresc, va da lucruri bune ce-
lor ce I le cer? Tot ce voip sa va voua oamenii, face;i-le §i
voi la fel; caci in aceasta este cuprinsa legea lui
Dumnezeu.4*



CAUTATI CALEA CEA INGUSTA

Isus ne atrage atentia sa nu urmam calea multimilor.
Ei cauta ce le este comfortabil. Dar aceasta duce la di-
strugerea oamenilor. Noi trebuie mai de graba sa ale-
gem sa alegem calea cea tngusta a sacrificiului de sine sia
bunatapi. Aceasta duce la vuvttvejnica Intr-un locfru-
mos chemat paradis in paitafJe«|puinnezeu. El de ase-
meneane atrage atentia impotnvatnvafatorilorfalsi ca-
re folosesc lozinci frumoase, dar care sint lupi. Ei pot fi
usor ricunoscup. Ei comit crime. Adevarapi ucenici ai
lui Hristos poarta suferin^ele cu rabdare $i in iubire.
Roadele ip arata calitatea pomului. Faptele ip arata ca-
Htatea acelor ce se proclama pe ei insis.! ca Invatatori ai
omenirii.

Isus vorbind despre aceste lucruri, suna iarasi clo-
pot.elul de alarma: HOrice pom care nu aduce roade bu-
ne este taiat si aruncat in foe."

Isus cere de la noi o viati perfecta de la care sa nu lip-
seasca nici o virtute. A-Lchema BDoamne, Doamne," a
spune cu buzele ca esti un crestin nu e destul pentru in-
trarea in imparapa cerurilor. Pentru aceasta trebuie sa
faci voia Tatalui care este in ceruri. Orice altceva ai face
nu are valoare.

Predica de pe munte se sfir$este cu cuvintele: ,,De
aceea, pe orisicine aude aceste cuvinte ale Mele, si le fa-
ce, 11 voi asemana cu un om cu jedacta, care si-a zidit ca-
sa pe stinca. A dat ploaia, au venit §ivoaiele, au suflat
vinturile si au batut in casa aceea, dar ea nu s-a prabusit
pentru ca avea temelia zidita pe stinca. 'nsa, ori§icine
aude aceste cuvinte ale Mele, si nu le face, va fi asemanat
cu un om nechibzuit, care si-a zidit casa pe nisip. A dat
ploaia, au venit sivoaiele, au suflat vinturile si au izbit in
casa aceea: ea s-a prabusit, si prabusjrea i-a fost mare."

Poporul a fost mirat de Jnva^aturile lui Isus, fiindca
El invaja ca unul care avea putere.

Dupa ce a expus, predica aceaste, Isus a continuat ac-
tivitatea Sa de a face bine oamenilor.

ISUS LINISTESTE FURTUNA

El a vindecat pe multi oameni, uneori de la o distan^a.
In lucrarea aceasta a Sa, El nu s-a oprit numai la acei din
poporul evreu, caruia ii aparpnea. El i-a vindecat de ase-
menea pe cei bolnavi din alte napuni, spunind oameni-
lor ca imparapa cerurilor este deschisa pentru oamenii
din toate rasele. El le-a vindecat nu numai corpurile, ci
§i sufletele, spunind celor ce erau adu§i la El, ca pacatele
lor sint iertate. El le-a iertat pacatele fara a intra in deta-
lii de numar, de fel, sau de gradul de gravitate al pacate-
lor comise. El le-a iertat pe toate, unde a gasit credintl.
In unele ocazii, Isus chiar a inviat din morp. El este Fiul
lui Dumnezeu. Astfel, El a putut face anumite lucruri,
pe care oamenii de rind nu le pot face.

Odata, pe clnd era intr-o corabie cu ucenicii Sam, al
caror numar crescuse intre timp, s-a deslant.uit o furtu-
na, pina acolo ca corabia a fost acoperita cu valuri. El
dormea. Ucenicii L-au trezit, spunlndu-I, BDoamne,
scapa-ne ca pierim." Dar pentru El a fost suficient sa
porunceasca vintului si marii sa se Hnisteasca §i totul s-a
petrecut dupa vorbele Lui. Si elementele naturii II
ascultau.

Dar principala lucrare a lui Isus a fost umblarea dintr-
un ora$ in altul, de la un sat la altul, Jnva^ind pretutinde-
nea si predicind vestea buna despre imparapa cerurilor,
care este o via^a plina de bucurie, ca acea a unui mire cu
mireasa sa. Bucuria vine din cunostin^a ca pacatele sint
iertate, ca Dumnezeu este fa^a de noi ca un Tata iubi-
tor. CJnd mori, nu dispari, ci intri in vesnicie, in cer cu
T^ra! «;i ru rnri <;finni l .m.



INSARCINAREA APOSTOLILOR

El i-a msarcinat pe apostolii Sai sa faca si ei ce a facut
El.

Ei de asemenea au vindecat pe bolnavi, au mviat mor-
p, au scos afara demoni si au impra§tiat invapitura de-
spre imparape. Ei au fost msarcinap" sa faca toate aceste
lucruri fara bani, nu sa se imbogap^asca pe ei, sa renunp?,
chiar la trebuin;ele viepi. Viar.a lor avea sa fie o jertfire
de sine, Isus i-a asigurat pe ucenici, dintre care El a ales
si numit pe doisprezece napostoli," care mseamna tri-
misi, ca oamenii vor fi raspunzatori maintea judecapi
lui Dumnezeu de felul cum i-au tratat pe acei care vor-
beau in numele Lui.

Ucenicii nu aveau nimic bun sa a§tepte de la o lume
rea. Isus le-a spus: HEu va trimit ca ni§te oi in mijlocul
lupilor." Vie{ile lor vor fi in primejdie. Prin urmare,
ucenicii aveau sa fie in^elepp §i inofensivi. Ei vor avea sa
se pazeasca de oamenii care Ji vor persecuta. Impotriva
lor se vor ridica adesea pma si cele mai apropiate rude,
care le vor putea cauza chiar §i punerea la moarte. Uce-
nicii vor fi urip de top oamenii pentru ca ei aparp'n lui
Hristos. Dar, neinfricap, ucenicii trebuie sa spuna de-
spre Isus chiar si cirmuitorilor care-i vor arunca in tern-
nip; §i ii vor chinui. Cuvintele potnvite le vor date lor
de catra Dumnezeu. Si ei trebuie sa indure orice. Celce
va indura pina la sfirs.it va fi mmtuit. Ei vor fi in cer cu
Dumnezeu.

Asta nu mseamna ca crestinii trebuie sa ingaduie per-
secupa sa vina peste ei. Pe cit e posibil, ei trebuie sa fuga
din locurile unde persecupa e rea.



VIATA CRESTINA E O LUMINA

Oamenii rai au devenit mai minio$i impotriva lui
Isus. Ei au fost gelosi pentru ca poporul II iubea. Ei se
considerau pe ei in§isi a fi buni si s-au indignat pe faptul
ca Isus i-a numit ,,pacatosi" §i le-a cerut sa se pocaiasca.
Isus nu a respectat toate legile neinsemnate $i tradipile
stabilite de oameni lipsip de evlavie. Oamenii pacato§i
au raspmdit svonul despre Isus ca el este un drac.

Isus stia ca ura contra Lui se va extinde$i asupra uce-
nicilor Sal, de aceea, El i-a prevenit: »Ucenicul nu este
mai presus de invar.atorul sau. Daca ei II cheama pe sta-
pinul casei ca e demon, cu cit mai mult li vor chema pe
cei din casa? El le spune ucenicilor Sai iarasi, si iarasi, ca
ei vor avea sa sufere pentru credinr,a lor, ca is. i vor pierde
si viat.a lor. Dar El de asemenea le spune: ,,Nu va temerj
de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul," Not
trebule mai de graba sa ne temem de Dumnezeu care
poate trimite la lad.

Cind sintem in primejdie, Dumnezeu ne va purta de
grija. Chiar o vrabie nu cade la pammt fara §tirea Tata-
lui ceresc. La fel, pentru ucenicii lui Isus, pina si perii ca-
pului sint numara^i. Noi nu trebuie sa ne temem de
nimeni.

Noi avem sa spunem oamenilor despre Isus. Atunci
ne va recunoaste ca fiind ai Sai maintea Tatalui ceresc.
Dar daca noi ne lepadam de El maintea oamenilor, Isus
Se va lepada si El de noi maintea Tatalui.

Via^a unui ucenic al lui Isus este o continua lupta.
Dar el are de preferat pe Isus chiar maintea tatalui, ma-
mei sau copilului sau. El treabuie sa fie gata sa primeasca
si moartea in chinuri pentru ca el este un credincios.
Via(a pe care el o pierde in aceasta lume, o va afla iara$i
intr-o mai mare frumuse^e dupa moarte.

Isus a dat toate aceste indrumari ucenicilor Sai. Unii
au primit mesajul lor. Majoritatea mare a poporului nu
a primit. Isus msusj a dat explicarja neprimiril inva^a-
turilor Sale. El a spus ca oamenii au o minte copilareas-
ca, chiar daca au ajuns la maturitate. In loc sa primeasca
invar.aturile si indrumarile celor in^elepp, ei sint mai de
graba gata sa dicteze ei celor mtelep^i cum sa traiasca.
Oameni, care nu cunosc adevarul despre via^a gasesc
greseala in ceea ce face un sfint. Daca el mininca si bea in
mod moderat li vor striga ca e hraparet, bautor de vin,
prieten al pacato$ilor. Daca se va restringe de la adestea
si de la alte placeri ale viepi, ei il vor critica de asemenea
si pentru aceasta.



Neincetat Isus a incercat sa cheme pe oameni la po- (£
cain^a. El a spus: ,,Venip la Mine top cei ostsenip si im-
povarap si Eu va voi da odihna. Luap jugul meu asupra
voastra si invapip' de la Mine, caci Eu smt blind si smerit
cu inima; si vep gasi odihna pentru sufletele voastre.
Caci jugul Meu este bun §i sarcina Mea este usoara." E
drept ca vep avea de sufent pentru ca slntep ucenicii
Mei, dar suferin^ele din lumea aceasta smt o nimica in
comparable cu marea rasplatire pe care credincios.ii o
vor primi dupa moarte in cer.

Isus a aratat oamenilor un exemplu de traire la un ni-
vel inalt de neprihanire si puritate, dar a aratat o o in^e-
legere fapi de slabiciunea oamenilor. El si-a aratat depli-
na Sa compatimire fa{a de acei care impinsi de foame sau
aprinsi in sensualism au facut lucruri, care in mod nor-
mal nu sint mgaduite. Chiar daca un om ar fi ca o trestie
frinta, Isus nu o va rupe. Daca cineva ar fi ca un fitil de
luminare ce abia mai fumega, trebuie sa fie sigur ca Isus
nu-1 va stinge. Din contra, El a dat oamenilor o putere
spre a-i face biruitori in lupta lor pentru dreptate.

Fii de partea Sa, chiar daca slabiciunea caracterului
tau nu te ajuta sa ip indeplines,ti toate lucrurile porunci-
te de El, Fii de partea Sa, pentru eel ce nu este cu El este
contra Lui. Orice fel de pacat si cuvintele rele spuse chi-
ar impotriva lui Dumnezeu vor fi iertate oamenilor, dar
respingerea lui Isus cind cunosti adevarul despre El, nu
va fi iertata oamenilor. Nu pop' avea iertare pentru pa-
catuirea contra a ceea ce tu insusi cunosteai ca e adeva-
rat,

Oamenii buni scot din visteirele bune ale minp'i lor
lucruri bune. Oamenii rai scot din vistierele lor rele lu-
cruri rele. Top oamenii vor fi judecp de Dumnezeu du-
pa moarte.La aceasta judecata, el vor da socoteala de
fiecare cuvint fara folos rostit in viat.a. Ipocrizia va fi
atunci demascata, pentru ca bunele cuvinte care le-ap
spus, in cazul cind nu au fost urmate de fapte, sa va
condamne,

Das Isus, desi a Inva^at in continuu legile dreptapi si
ale iubirii, a fost con§tient ca omul nu este in stare sa le
implineasca, sau eel pupn nu le poate implini in mod
perfect. Pacatele sint multe s.i omul singur nu le poate
birui.

Deci, Isus a inceput sa le dea de in^eles ca cu vremea
au devenit tot mai clare, ca El va lua asupra Lui pacatele
oamenilor. Dupa cum un inva^ator considera ca lipsa de
invapitura a elevilor sai nu e o respingere, ci doar o pro-
vocare, ca el sa o faca drept preocuparea viepi sale de a
lichida cu ignoran^a lor, astfel Isus a considerat-o ca da-
torie a Sa sa ia asupra Lui pacatosenia §i $i imoralitatea
oamenilor, sa poarte in trupul Sau sentinta de moarte
sub care oamenii se aflau datorita pacatuirii Impotriva
lui Dumnezeu, §i astfel sa ne elibereze, sa ne scape de pa-
catele noastre. Daca esti amendat si altcineva plateste
amenda pentru tine, justipa este satisfacuta. Tot asa
Isus a hotarit sa plateasca penalitatea sub care am ajuns
din cauza pacatelor — moartea. El murind pentru paca-
tele noastre, top acei care dred in El sint iertap de toate
vinovap'ile lor. Ei devin albi, mai albi deck zapada. Iari

inaintea lui Dumnezeu ei apar, ca si cind nu ar f i pacatu-
it niciodata, oricit de mare arfi fost mulpmea nelegiui-
rilor lor din trecut.



ISTORIOARE SPUSE DE ISUS

Isus a invar.at pe popor adcsea prin parabole, simple
istorioare, care erau probleme de reflecp'e.

Voi in§ira mai jos citeva din asemenea parabole.
Intr-una El s-a comparat pe Sine cu un semanator, ca-

re a scmanat cu mijloacele primitive ale timpului sau,
cind nu erau masini de semanata. Semanatorul a ie$it sa
samene, dar nu cereale, ci cuvlntul lui Dumnezeu. Ace-
asta nu e ca §i cum ai semana alte semin^e, unde pop sa fi
cu grija ca sa nu faci risipa. Cind sameni insa cuvintul lui
Dumnezeu, depinde de voinr.a oamenilor de a-l primi
sau nu. Astfel, cind acest semanator a semanat, o parte
din saminfa a cazut pe cale si pasarile cerului au venii $i
au mmcat-o. Aceasta se mtimpla cind cineva nu inr.elege
cuvintul lui Dumnezeu, Atunci diavolul vine si-l face pe
om sa uite ce a auzit. Unel dintre seminp? au cazut pe lo-
curi pietroase, unde nu aveau mult pamint la radacina si
incurind s-au vestejit, fiindca nu se putea adinci in pa-
mint, lar cind soarele s-a ridicat pe cer s-au uscat pentru
ca nu aveau radacini. A§a se intimpla cu acei ce primesc
cuvintul lui Dumnezeu cu bucurie, dar cind apar greu-
tap si prigoane II parasesc. Alte semin^e au cazut Jntre
spini, iar ace§tia au crescut §i le-au napadit. Acedia sint
acei care asculta cuvintul lui Dumnezeu, dar grijurile de
lucrurile acestei lumi §i inselaciunea bogap'ilor in-
abu$esc cuvintul lui Dumnezeu si ei devin fara folos in
Imparapa lui Dumnezeu. Dar o alta parte a seminvelor a
cazut pe pamint bun 51 a adus roada unele o suta, altele
sasczeci §i unele treizeci. Acestia sint oamenii care as-
cult a cuvintul lui Dumnezeu si-l in^eleg si rodesc potri-
vit cu capacitatea lor anumite servicii mai mari sau mai
mici in Imparapa lui Dumnezeu.

In alta parabola El a spus ca imparapa cerunlor este
asamanata cu un care a semanat samlnpl, buna in farina
sa. In aceasta parabola ccl care samana samin^a buna
este Isus. El a semanat in farina, care este lumea, sami-
n;a cea buna, adica oamenii care mbesc imparapa lui
Dumnezeu. Dar pe cind oamenii dormeau, du§manul
Domnului Isus, diavolul, a venit §1 a semanat neghina
Intre grii, aceasta neghina reprezinta oamenii pacato§i.
Cind au rodit neghina a aparut §i ea. Astfel, slujitorii au
venit §i i-au spus: »Staplne, nu ai semanat tu sam!n{a
buna in farina ta, adica oameni buni? De unde atunci e
neghina, oamenii pacatosi? El le-a spus, ,,Diavolul a fa-
cut aceasta." Slujitorii i-au raspuns: MVrei sa mergem §i
sa adunam pe cei pacatosi?" Dar El a raspuns: ,,Nu e chi-
ar usor sa faci distincpe intre un om drept §i unul pacal-
tos. S-ar putea intlmpla ca pe cind ap smulge neghina sa
smulgep si griul. Lasap pe oamenii drepp §i pe cei paca-
to§i sa creasca Impreuna, pina la sfir§itul lumii. Atunci
pacatosji, reprezentap prin neghina vor fi ar?i in iad $i
acei ce aparpn lui Dumnezeu se vor strlnge in paradis.
Atunci dreptatea va lumina ca soarele In Imparapa
Tatalui lor. Cine are urechi de auzit sa auda."

Isus a spus iara$i ca Imparapa lui Dumnezeu este ca o
comoara sau o perla de mare pre^, pentru care unulvin-
de tot ce are numai sa o cumpere,

Oamenii sint sint uneori scandalizap de cre§tinii care
comit multe pacate §1 chiar crime. Isus a spus ca acum
Im-parap'a cerurilor este ca o mreaja care a fost aruncata
in mare §i a prins tot felul de pe§ti. Clnd mreaja a fost
plina, pescarii au adunat numai pe§tii buni in vasele lor,
iar pe cei rai i-au aruncat. A$a §i acum in biserici sint im-
preuna §1 cre§tinii buni si cei rai. Clteodata oamenii face
gres§la sa judece cre§tinismul dupa mulpmea cre?tinilor
nedemni, In loc de a privi la sfinpi care au fost sau sint in
biserica. Dar la sfirsitul lumii, vor veni Ingerii §i vor de-
sparpi pe eel nevrednic de eel drept. Iar pacato§ul va fi
aruncat in cuptorul de foe. Acolo va fi plisul §i scr!§nirea
dinpilor.



ISUS POARTA DE GRIJA DE CEI FLAMINZI

Oamenii din oraselul Nazaret, unde HI a crescut, se
minunau de mva^atura Sa si spuneau: ,,De unde are
acest om aceasta in^elepciune si face astfel de fapte mari,
toate vindecarile acestea minuate si invierea din morp.
El e doar fiul timplarului." Cu toate ca ei au vazut fap-
tele Sale mari nu au crezut totu$i in El. E greu safi apre-
ciat drept de acei care te cunosc prea bine.

Isus a fost foaarte simp tor la nevoile multimilor, O
data pe cind era inconjurat de o mare gloara, ucenicin
Sai I-au spus: Locul acesta e pustiu. Spune poporului sa
mearga prin satele din jur si sa-si cumpere de ale min-
carii, E destul de tirziu." Dar Isus le-a spus: ,,Nu tre-
buie ca ei sa piece. Dap-le voi sa minince." Ei I-au spus:
,,Noi nu avem decit cinci piinci §i doi pesti." Si El le-a
zis: „ Aducep-i aici la Mine. Apoi a poruncit noroadelor
sa $ada pe iarba, a luat cele cinci piini si cei doi pesti, Si-a
ridicat ochii spre cer, a binecuvintat, afrint piinile si le-a
dat le-a dat ucenicilor, iar ei le-au im-parr.it noroadelor.
Top au mincat si sau saturat; si s-au ridicat douaspreze-
ce cosuri pline cu ramasit.ele de fara-mituri. Cei ce min-
casera, erau ca la cinci mil de barbap, afara de femi si de
copii."

Si dupa ce mulpmile au plecat, Isus S-a suit pe un
munte sa se roage la o parte. Ucenicii s-au urcat intr-o
corabie si au plecat sa treaca de partea cealalta. Pe cind
Isus se ruga, corabia a fost invaluita de valuri, pentru ca
vintul era impotriva. Si inspre dimineata, Isus a mers la
ei umblind pe mare. Ucenicii, cind L-au vazut s-au infri-
co§at, fiindca nu §tiau ce sa creada. nlsus le-a zis indata:
^Indraznip, Eu smt; nu va temep." —,,Doamne," I-a
raspuns Petru, ,,daca esti Tu, porunces;te-mi sa vin la
Tine pe ape." — nVino," i-a zis Isus. Petru s-a coborit
din corabie, si a inceput sa umble pe ape ca sa mearga la
Isus. Dar, cind a vazut ca vintul era tare, s-a temut; si fi-
indca incepea sa se afunde, a strigat: nDoamne, scapa-
ma," Indau, Isus a intins mina, 1-a apucat, si i-a zis:
,,Pupn credinciosule, pentru ce te-ai Jndoit?" Si dupa ce
a intrat in corabie, a stat vintul. Cei ce erau in corabie,
au venit de s-au inchinat inaintea lui Isus, $i I-au zis:
,,Cu adevarat, Tu e§ti Fiul lui Dumnezeu."

ISUS ESTE MINTUITORUL

Isus a spus ca oamenii smt in mod obisnuit doritori ca
aiba cele mai bune si mai curate lucruri sa puna in gura
lor, dar nu sint de loc grijulii la cea ce iese din gura lor.
Lucruri urite il murdaresc pe om. Noi exprimam gindu-
ri rele, spunem vorbe de crima, vorbe de ar.it.are la adul-
ter, urzim talgarii, purtam marturii false, vorbim necu-
vincios despre Dumnezeu. Ar trebui sa purtam de grija
de ceea ce iese din gura chiar mai mult decit avem de gri-
ja fata de ceea ce intra in gura.



Mult mai mult ucenicii Sam s-au convins ca El este
Salvatorul, Cind o data Isus i-a mtrebat: ,,Cine zic oa-
menii ca sint Eu?" unul dintre ucenicii Sai, Simon Pe-
tru, a raspuns: HTu esti Mintuitorul, Fiul viului Dum-
nezeu." Isus a fagaduit atunci ca El va zidi o partake a
credinciosilor in toata lumea ce se va chema Biserica
cres, tina $i ca, chiar daca cei mai fiorosi dusmani s-au na-
pastui asupra ei, nu o vor birui. Ucenicii aveau o aseme-
nea promisiune. Dar de asemenea, ei au o mare raspun-
dere. Daca, prin purtarea lor rea sau prin neglijen^a lor
vor lasa pe oameni sa ramina in pacatele lor pe pamint,
aces,tia nu vor ajunge in cer. Si din contra, daca ucenicii
vor lucra la intoarcerea oamenilor de la pacate, ace§tia
vor fi curapp pentru toata ve§nicia, in cer.

Dar cum sa intorci pe oameni de la pacate? Eforturile
noastre, voin^a noastra nu ne poate elibera de la pacate.
Un om care se mneaca nu se poate salva pe sine din apa.
Altcineva trebute sa o faca. Prin urmare Isus a explicat
ucenicilor Sai din ce in ce mai clar ca El are sa sufere
multe lucruri, sa moara pentru pacatele noastre. El avea
sa se sacrifice pentru noi. El a luat asupra Sa faptele no-
astre rele §i avea sa poarte greaua pedeapsa pentru ele.
Dar, El a spus ucenicilor de asemenea ca a treia zi va in-
via dintre cei mort.i. Isus n-a mgaduit nimanui sa-L
opreasca de la dorin^a Sa de a suferi in locul nostru pen-
tru vinovapi.

In general, El n-a considerat suferinp ca fiind in tot-
deauna un rau. Suferin^a innobileaza. El a inva^at deci,
ca ndaca cineva vrea sa mearga dupa El, sa se lepede de
sine si sa ia asupra sa chiar primejdii §i cea mai dureroasa
moarte §i as,a sa-L urmeze. Pentru ca oricine va vrea sa
scape viar.a cu orice alt chip, o va goli de conpnut, de un
ideal demn, Dar oricine va pierde via^a sa pentru Hri-
stos o va afla, pentru ca va trai In vesnicue cu Dumne-
zeu. La ce i-ar folosi unui om daca ar dobindi intreaga
lume $i sj-ar pierde sufletul sau prin continua intinare in
alte §i alte pacate? Care va fi raspunsul sau cind Dumne-
zeu, Judecatorul ii va cere socoteala de ce sufletul sau
este intr-o asemenea stare?"

Isus va veni din nou la sfarsjtul lumii cu ingerii Sai. Si
atunci El va rasplati pe fiecare om dupa faptele sale.

Isus a Inva^at ca noi ar trebui sa avem eel pur,in o cre-
dint,a cit un bob §i atunci am fi in stare sa mutam munp
de greutap. Nimic nu este imposibil celui ce are
credin^a.

In lupta inpotriva diavolului noi trebuie sa folosim
rugaciunea si postul.



BUNATATEA, PACEA SI GRIJA PENTRU SU- At
FLETUL APROAPELUI W

Isus a fost impotriva oricarei semep'i. Ucenicii Lui L-
au intrebat o data: ,,Cine este eel mai mare in Imparapa
cerurilor?" Si Isus a chemat un copilas la El §i a zis:
nAdevarat va spun, ca daca nu vep fi convertip si nu
vep deveni ca copilapi, nu vep intra in Imparap'a ce-
rurilor. Si oricine va primi un asemenea copilas in Nu-
mele Meu, pe Mine Ma va primi. Dar oricine va va con-
duce la pacat pe unul din acesti mici care cred in Mine, i-
ar fi mai usor daca si-ar lega o piatra la git §i s-ar arunca
in mare. Pacatele vin, dar vai de acei prin care vin
pacatele."

Potrivit cu invapilurile lui Isus, oamenii trebuie sa se
resp'ecte unii pe alpi. El ne-a atras atenpa: ,,Luap seama
sa nu disprepiip pe nici unul din acesti micup ai Mei,
pentru ca spun, ca in ceruri ingerii lor vad pururea fa^a
Tatlaui Meu care este in ceruri." Noi nu trebuie sa di-
sprepaim pe oameni, chiar daca ei sint pacatosi, fiind ca
Isus a venit sa mintuiasca pe cei pierdup in pacate.

In plrile socialiste, oamenii nu au mosia sau gospo-
daria lor, cu exceppa a foarte pu'ini, in cele mai fericite
cazuri. Dar Isus, care a trait in alte timpuri, cind erau
proprietap personale cere: «Ce credep? Daca un om are
o suta de oi, si se rataceste una din ele, nu lasa el pe cele
nouazeci §i noua pe munp si se duce sa caute pe cea rata-
cita? Si, daca i se intimpla s-o gaseasca, adevarat va spun,
ca are mai multa bucurie de ea, decit de cele nouazeci si
noua, care nu se ratacisera. Tot asa, nu este voia Tatalui
vostru celui din ceruri sa piara unul macar din acesti
micup."

Inva^aceii lui Hnstos trebuie sa fie oamenii pacii. Da-
ca cineva a facut ceva rau impotriva lui, a unui crestin, el
trebuie sa mearga si sa-i spuna gresala sa, intre ei doi nu-
mai. Daca partea vinovata te va auzi si in^elege, p'-ai
clstigat un frate in iubire. Daca el nu va vrea sa in-
Veleaga, fa acelas lucru in fa(a a doi martori. Daca nici
atunci nu vrea sa te asculte, adu cauza inaintea adunarii
credinciosilor. lar, cine nu vrea sa asculte nici la ceea ce
va spune adunarea, acela nu mai este credincios, ci un
pacatos pierdut fapi de mintuirea si buna stare pe care
noi trebuie sa o purtam in iubire. Acela s-a pus pe sine
insusj intr-o pozipe rea, pentru ca hotarirea BisericiJ va
fi respectata §i in cer.

Toate lucrurile trebuiesc facute cu rugaciune. Daca
doi ucenici ai lui Isus consimt sa faca un lucru oarecare
si-1 vor cere, Tatal nostru din cer il va face pentru ei.
Unde sint adunap doi sau trei In numele lui Isus, El va fi
in mijlocul lor Intr-un fel invisibil.

Petru L-a intrebat pe Isus, de cite ori trebuie sa ierte
un frate? Va fi deajuns de sapte ori? Isus i-a raspuns ca
noi trebuie sa iertam fara limite. Noi am fost iertap de
Dumnezeu de o mulpme de pacate si noi nu putem ierta
fara sa le socotim. De asemenea trebuie sa avem compa-
timire far.a de aproapele care ne-a gresit si nu mai poate
repara raul facut.

Dumnezeu iarta toate pacatele oamenilor ce se po-
caiesc dar anuleaza aceasta iertare, daca cineva care a
obpnut-o la rindul sau nu arata un spirit iertator fa^a de
acei care il lovesc si-i fac rau.

Isus este un mare lubitor de copii. O data, pe cind I-
au fost adusi niste copilasi spre a se ruga pentru ei, uce-
nicii au mustrat pe parinp, gindind ca dopi! L-ar putea
deranja pe Isus si pe cei adunap, prin pipetele lor. Dar
Isus le-a aspus: «Lasap copii sa vina la Mine si nu-i
oprip, caci Imparapa cerurilor este a unora ca ei."



PER1COLELE BOGATIILOR A%

ifUn om bogat a venit la Isus si L-a intrebat: Bunule In-
vapuor, ce trebuie sa fac ca sa mostenesc viata vesnica?"
Isus i-a spus sa nu ucida, sa nu fie un om adulter, sa nu
fure, sa nu spuna o marturie mincinoasa, sa cmsteasca
PC parinp §i sa lubeasca pe aproapele ca pe sine Insusi.
Tmarul a raspuns, ca el a facut acestea in toate zilele
viepi sale, dar ca simte ca-i mai lipseste ceva. Atuknci
Isus i-a spus: ,,Daca vrei sa fi desavir§it, du-te de vinde
toate averile tale si da bani la saraci si vei avea o comoara
in ceruri, Apoi vino si urmeaza-Ma.M Dar bogatul a pie-
cat intristat pentru ca avea multe bogapi. Atunci Isus a
spus ucenicilor Lui: BAdevarat va spun ca eel bogat va
intra cu anevoia in ceruri. Este mai usor pentru o camila
sa treaca prin urechea acului decit pentru un bogat sa
intre in aceasta imparap'e."

Bogap'ile sint o mare piedica cind cineva doreste sa
obpna viapi vesnica in paradis. Darcu Dumnezeu toate
lucrurile sint posibile. El poate salva de la pacat pe orice
om, de orice categoric sociala. Numai sa nu §ovaim ca
pentru Hristos sa parasim chiar si casa, sau frap sau su-
rori, sau parinp sau copii, sau holde. In ceruri vep primi
toate aceste lucruri insutit si pentru veci de veci.

Nu ezita sa vii la Dumnezeu daca esri un batrin. Sa nu
crezi ca e prea tirziu. Unul care vine la Dumnezeu chiar
in ultima ora a viepi sale poate primi aceia$i rasplata ca
unul care a venit in copilarie. Imediat ce ap auzit mesa-
jul despre Hristos, venip pe data.

Isus a invapit continuu §i a spus ucenicilor Luj in de-
taliu lucrurile ce i Se vor intimpla. El va fi tradat §i vln-
dut autoritaplor si ei II vor condamna la moarte, II vor
batjocori si chinui, ca-L vor pironi pe cruce. Astfel El va
muri, dar a treia zi va invia. El trebuia sa moara, caci noi
am pacatuir si ne-am atras pedeapsa. El a luat asupra Sa
pacatele noastre si ne-a eliberat. Noi sintem curap, fi-
indca am fost spalap prin jertfa Lui de orice fapta rea si
murdarie morala.

Ucenicii nu au putut pricepe aceste lucruri. In
schimb, ei erau preocupap cum sa ajunga la cele mai in-
alte locuri in Imparapa cerurilor. El le-a spus ca vor veni
vremuri cind ei vor bea din cupa intristarilor din care El
bea, dar ca pina atunci ei sa fie smerip".

Isus ai mai spus ca stapinitorii lumii exercita domnia
asupra lor. Dar intre ei, intre crestini sa nu fie asa. Intre
ucenicii lui Hristos, oricine va fi mare, sa fie slujitorul
celorlalp.

ISUS IN IERUSALIM

Astfel Isus impreuna cu ucenicii Lui se apropiau de
lerusalim. Cind El a intrat in cetate calare, o foarte ma-
re mulpme si-au presarat hainele pe drum. Ei L-au acla-
mat: ,,Osana, Binecuvlntat este Cel ce vine in Numele
Domnului Dumnezeu.** Pentru un scurt timp, mulp-
mile au fost indreptate In favoarea Sa.



In lerusalem era un templu mare, dar foarte multe re- »|Jf
le s-au fun§at in el. Au fost unii preop care au facut co-
mer; cu religia. Isus a scos afara pe comericianp, le-a
rasturnat mescle §i scaunele. El le-a spus ca o biserica
trebuie sa fie casa lui Dumnezeu, o casa de rugaciune,
iar ei au facut-o o pestere de talhari, care fura banii po-
porului sub pretextul religiei.

Din nou, in lerusalim El i-a incurajat pe pacatos,i sa se
pocaiasca, printr-o parabola, ca ,,Un oarecare om avea
doi fii, s, i el s-a dus la un fiu §i i-a spus: HFiule, du-te azi §i
lucreaza in via mea." El a raspuns: ,,Nu pot sa ma due,"
dar dupa aceea s-a pocait §i s-a dus. Omul a venit la al
doilea fiu s, i i-a spus la fel. Acesta i-a raspuns: „Am sa ma
due," dar nu s-a dus. Care din ace§ti doi fii a facut voia
tatalui?" Exista un singgur raspuns la intrebare. Nu acel
ce spune Bda" dar nu-s, i p"ne promisiunea, ci primul, care
la inceput a refusat, dar dupa aceea s-a pocait $i dupa
aceea a facut ceea ce i-a cerut tatal sa faca, Astfel, §i fe-
meile stricate, $i hraparep'i pot intra In cer, daca se po-
caiesc, chiar mai usor decit acei ce vorbesc frumos $i
spun cuvinte drepte, dar nu implinesc voia lui
Dumnezeu.

El i-a avertizat pe acei care nu vor sa-L asculte pe El
sau pe ucenicii Lui §1 nu vor sa cedeze viep'le §i capaci-
taple lor in slujirea lui Dumnezeu, ca sufletele lor vor fi
pierdute si ei vor fi distrus.i. Clt despre El, era sigur.
Conducatorn popoarelor II pot respinge, dar El va fi o
data capul unei noi umanitap renascute pe care o va
conduce cu dreptate s.i iubire.

INTREBARI FUSE LUI ISUS

Dusmanii Sai au devenit activi $ i au pus la cale distru-
gerea lui Isus. Astfel au cautat sa-L provoace, sa faca de-
clarapi contra imparatului roman. Palestina, ;ara unde
a trait Isus (numita Israel) era sub conducerea romana.
Fiecare cuvlnt neplacut imparatului putea fi pedepsit cu
moartea. Astfel dus.manii lui Isus au venit la El cu cu-
vinte de lauda cerindu-i sa le spuna daca El crede de bine
sa fie platit impozitul fa^a de Imperiul roman. Daca El
ar fi raspuns BDa", ei ar fi agitat mulrjmea contra lui, ca-
ci oamenii erau prea incarcap cu impozitele. Daca El ar
fi spus »nu", ei L-ar fi denunpt, ca un du§man al statu-
lui, autoritaplor romane. Dar Isus le-a raspuns: BDa^i
cezarului ce este a cezarului §i lui Dumnezeu ce este a lui
Dumnezeu."

Poporul I-a pus tot felul de intrebari. Ei L-au intre-
bat cum va fi relapa dintre sexe in viar,a vesnica. Presu-
punind ca o femele a ramas vaduva ?i se recasatore^te,
poate chiar de mai multe ori, s,i dupa aceea moare, a cui
va fi femeia aceaste in via^a de dincolo? Isus le-a dat un
raspuns foarte simplu. Cei ce inviaza din mor;i nu se
mai insoara §i nu se mai rnarita, ci vor f i fiin^e spirituale,
a§a ca ingerii. Via^a va continua dupa moarte, dar sub cu
alte noi cinrcumstan^e.

Cind a fost intrebat pe care din porunci El o crede a fi
cea mai mare, Isus le-a raspuns: ,,Sa iube§ti pe Domnul,
Dumnezeul tau cu toata inima ta $i cu tot sufletul tau.
Aceasta este cea dintli porunca. Si a doua, la fel ca ea, sa
iube§ti pe aproapele tau ca pe tine insup."

Isus a vorbit nu numai contra pacatului si lipsei de
credina;a in Dumnezeu. El a vorbit de asemcnea contra
falsei religiozit tap, care consista in spunerea altora de
cuvinte sfinte, dar care nu le traiesc. Acestea fac ca reli-
gioa sa fie o povara grea cu multe interdicpi pentru unii,
iar indulgenta fapi de pacatele personale. Aceasta duce ,
la mindrie. Cre§tinii au un singur Domnj j \J

Isus Hristos de asemenea a prezis ca mesajul Sau de-
spre Imparapa lui Dumnezeu va fi predicat in toata lu-
mea. Atunci va fi sfir§itul.



Isus, care este in cer acum, va veni iarasi, dupa toate
aceste tulturari pe pamint si semne tainice in cer.

Inaintea venirii Sale, Isus va tnmite ingern Sai cu un
mare sunet de trompetasi vor aduna laolalta pe top cei
iubirj ai Lui de pe intreg pamintul.

Astfel, noi cind vedem tulburari, stim ca Isus e aproa-
pe, chiar la u$a. Aceasta generate nu va trece pina se vor
intimpla toate aceste lucruri. Cerul si pamintul vor tre-
ce, dar cuvintele lui Isus nu vor trece.

Nici un om §i nici vreun inger nu stie ziua si ora cind
Isus se va intoarce, ci numai Dumnezeu singur. Oame-
nii vor mtnca, vor bea, se vor casatori si nu vor gind la
intoarcerea lui Isus, $i atunci ea se va petrece deodata.
Atunci, din doi care vor lucra in cimp sau doi care vor
lucra intr-o fabrica, unul, care a fost credincios, va fi lu-
at, iar celalalt va fi lasat.

Isus ne indeamna deci, BVeghia$i pentru ca nu stit.i la
ce ora Domnul vostru vine." Noi trebuie sa fim gata, de
oare ce El vine tocmai cind no! nu ne gindim. Binecuvln-
tat va fi servul, pe care Domnul cind Se intoarce, il va
gasi impartasind cu alr.ii cunostinr.a sa despre Dumne-
zeu. Isus il va face conducatorul peste multe bunuri.
Dar rau va fi servul care va spune in sine Jnsusi: ,,Isus
amina venirea Sa," si incepe sa bata pe ceialalp slujitori,
va incepe apoi sa minince si sa bea cu bepvii. El va veni
in ziua clnd el nu se asteapta si in ceasul de care nu-si da
seama. Atunci slujitorii necredinciosi vor f i trimisi la lo-
cul plingerilor.

JUDECATA DIN URMA

Isus a dat ucenicilor Sai abilitatea sa-L slujeasca, Unii
au o abilitate mai mare, alpi mai mica, dar fiecare poate
fi folositor. Cind Isus se va intoarce, ucenicii li vor arata
ce au lucrat cu abilitatea lor pe care au primit-o. Celor
ce si-au inmulpt darurile, El le va spune: ,,Bine ai lucrat,
serv bun §i credincios. Ai fost credincios peste pu;ine
lucruri, te voi pune conducator peste multe lucruri. In-
tra in bucuria Domnului. tau," Dar vor fi si unii care au
lasat abilitatea lor nefolosita. Ace$tia sint pacato§i si
servi nevrednici. Ei vor fi aruncatj in intunerecul eel
mare.

Cind Isus va veni a doua oara in glorie cu top sfinp'i
Sai ingeri, toate nap'unile vor fi adunate inaintea Lui si
El li va desparrj pe unii de alp'i, cum desparte pastorul
oile de capre si El va aseza oile la dreapta Lui iarcaprele
la stinga Lui. Atunci Isus va spune celor de la dreapta:
BVenip", binecuvin tarji Tatalui Meu si mostenip" Im-
parap'a care v-a fost pregatita inainte de intemeierea lu-
mii, pentru ca Eu a fost plamind §i Mi-ap dat sa mminc;
am fost setos $i Mi-a;i da sa beau; am fost strain si M-ap
primit, dezbracat si M-ap imbracat, am fost bolnav si
ap venit pe la Mine. Am fost in temnir.a si ap" venit de
M-a(i cercetat.

,,Atunci cei neprihanip li vor raspunde: nDoamne,
cind Te-am vazut noi flamind si Ti-am dat sa mininci?
Sau fiindu-rj sete si Ti-am dat sa bei? Cind Te-am vazut
noi strain, si Te-am primit? Sau gol, $i Te-am imbracat?
Cind Te-am vazut noi bolnav sau in temni^a, si am ve-
nit pe la Tine?"



Si Isus )e va raspunde: ..Adevarat va spun ca oridecite ^ A ^
ori ap facut aceste lucruri unuia dintre cei mai mici frap
ai Mei, Mie Mi le-ap facut."

nApoi va zice celor de la stinga I.ui: ,,Ducep-va de la
Mine, blestemap'lor, in focul eel vesnic, care a fost pre-
gatit diavolului si ingerilor lui. Caci am fost flamind si
nu Mi-ap dat sa mininc; Mi-afost sete si nu Mi-ap dat sa
beau; am fost strain si nu M-ap primit; am fost gol si nu
M-ap imbracat; am fost bolnav si in temnipl, si n-ap ve-
nit pe la Mine."

nAtunci li vor raspunde si ei: BDoamne, cind Te-am
vzut anoi flamind sau fiindu-p sete, sau strain, sau gol,
sau bolnav, sau in temni{a, si nu Ti-am slujit? Si El,
drept raspuns le va zice: ,,Adevarat va spun ca, orideci-
teori n-ap" facut aceste lucruri unuia dintr-acesti foarte
rieinsemnap frap ai Mei, Mie nu Mi le-ap facut." Si
acest ia vor merge in pedeapsa vesnica, iar cei neprihanip
vor merge in vla^a vesnica."

ISUS ESTE TRADAT

Dupa ce a dat aceste invaplturi, Isus a spus ucenicilor
Sai: BVoi stip ca peste doua zile este o sarbatoare.
Atunci Eu voi fi vindut sa flu rastignit pe cruce si sa
mor." Si asa s-a si intimplat,

Conducatorii poporului, al caror sef era Caiafa dupa
nume, au hotarit sa-L omoare pe Isus.

Isus a stiut aceasta. El a stat intr-o casa in oraselul Be-
tania. Acolo a venit la El o femeie care avea o sticla cu
parfum de mare pre^. Ea 1-a turnat pe capul Lui. Uceni-
cii Lui au vazut-o si si-au exprimat indignarea lor spu-
nind: ,,De ce s-a facut risipa aceasta? Acest parfum pu-
tea fi vindut pe mult, si banii sa fi sot dap saracilor."
Dar Isus le-a spus: ,,Nu va tulburap, femeia a facut un
lucru bun pentru Mine. Pe saraci ii avep pururea cu voi,
dar pe Mine nu Ma asve;i. Ea a turnat acest parfume pe
Mine, prevazind ingroparea Mea. Adevarat va spun: ca
oriunde se va poveste istona aceasta in toata lumea, se
va spune si despre femeia aceasta pentru amintirea ei."

Atunci unul din ucencii lui Isus, chemat luda, s-adus
la conducatori si le-a spus: nCe-Mi dap ca sa vi-L vind
pe Isus?" Si ei i-au promis 30 de arginrj. De atunci luda
cauta un prilej cum sa-1 dea pe Isus in miinile
conducatorilor.

In imprejurarea cu sarbatoarea, Isus a stat la masa cu
cei doisprezece alesi, ca sa minlnce si El le-a spus: nAde-
varat va spun ca unul din voi Ma va vinde."

nEi s-au intristat foarte mult, si au inceput sa-I zica
unul dupa altul: nNu cumva sint eu, Doamne?" Drept
raspuns, El le-a zis: nCel ce a intins cu Mine mina in
blid, acela Ma va vinde."

Si El a adaugat: «Vai de omul acela prin care Eu sint
vindut. Era mai bine pentru el sa nu se fi nascut." Atun-
ci luda, vinzatorul, a spus: ..Invarltorule, nu cumva sint
eu?" ,,Da" i-a raspuns Isus, Btu esti."

CINA DIN URMA

Si in timp ce ei mmcau, Isus a luat piine, a mul^umit
lui Dumnezeu, §i a dat-o ucenicilor Sai spunlnd: nLuap,
mmcap, acesta este trupul Meu. A luat apoi potirul si a
dat mulr.umiri, si 1-a dat ucenicilor cu cuvintele: «Ace-
sta este singele Meu care se varsa pentru mulp" spre ier-
tarea pacatelor. Fac un legamint cu voi ca pacatele vo-
astre sint ispasite."



Crestinii, cind se aduna, isi amintesc de moartea lui
Isus Hristos, prin luarea unei bucap de piine si
mmcind-o, ca o amincire ca El si-a dat corpul sau sa fie
frint pentru noi, si beau dintr-o cupa de vin, care le
aminteste de singele pe care Isus 1-a varsat din iubire
pentru noi, pacatosii,

Dupa aceasta, Isus a mers cu ucenicii Sai, cintind cin-
tari despre Dumnezeu, spre un munte din apropiere. Pe
drum El le-a spus, capastorul vafibatutiarcredinciosii
Lui, oile turmei se vor imprastia. Dar El le-a spus ca El
se va scula din morp §i-i va intalni.

Petru L-a asigurat cam daca chiar ceialalp ucenici II
vor parasi in momente de primejdie, el nu-L va parasi.
Isus i-a spus: Adevarat ip spun ca in noaptea aceasta,
inainte ca cocosul sa cinte, tu te vei lepada de Mine de
trei ori." Petru I-a spus: nChiar daca ar trebui sa mor,
nu ma voi lepada." La fel au spus top ucenicii.

PRINDEREA LUI ISUS

Atunci Isus a venit cu ei mtr-un loc s.i El le-a spus:
nRaminep" aici, pina ma voi duce colo sa Ma rog." Si El a
luat cu El pe trei din ucenicii Sal, si a inceput sa se intri-
steze; ,,Sufletul Meu este cuprins de o intristare de mo-
arte, raminep aici §i veghiap tmpreuna cu Mine." Si El
s-a indepartat pup'n s. i a cazut cu fa^a la pamint si s-a ru-
ga spumnd: ,,Tata, daca este cu putinpl, departeaza de
la Mine paharul acesta, Totu$i, sa se faca, nu voia Mea,
ci voia Ta." A venit apoi la ucenicii Sai §i i-a gasit dor-
mind. I-a spus lui Petru: ,,Ce un ceas nu a^i putut sa veg-
hiap cu Mine?" Veghiar.1 si rugap-va ca sa nu intrap in
ispita. Spiritul este veghetor, dar trupul este
neputincios."

wS-a departat a doua oara, si S-a rugat zicind: ,,Tata,
daca nu se poate sa se departexe de Mine paharul acesta
fara sa-1 beau, faca-Se voia Ta." S-a inters la ucenicii Sai,
§i i-a gasit dormind; pentru ca li se ingreuiasera ochii de
somn. I-a lasat din nou, S-a departat si S-a rugat a treia
oara, zicind acelea§i cuvinte.1*

Atunci a venit la ucenicii Sai §i le-a spus: Dormip de
acum si odihnip'-va... lata ca a venit ceasul ca Fiul omu-
lui sa fie dat in miinile pacatosilor. lata se apropie
vinzatorul."

Si pe cind El inca vorbea, iata luda a venit §i cu el o
mare mulp'me cu sabii si ciomege, trimi§i de mai marii
poporului. luda le-a dat semnul: ,,Pe acel pe care II voi
saruta, Acela este; sa punep mina pe El." luda s-a apro-
piat de Isus si I-a zis: HPlecaciune, Invapitorule, * si L-a
sarutat. Si Isus i-a raspuns: ,,Prietene, ce ai venit sa faci,
fa." Atunci oamenii aceia au pus miinele pe Isus si L-au
legat si dus. lar unul din cei ce era cu Isus a scos sabia si a
tras asupra unuia, servitorul marelui preot §i i-a retezat
urechea. Atunci Isus i-a spus: »Baga sabia in teaca, pen-
tru eel ce scoate sabia, de sabie va pieri . Crezi ca n-a§
putea sa rog pe Tatal Meu care Mi-ar pune indata la ln-
demina mai mult de douasprezece legiuni de ingeri?"
Dat profepS din vechime au prezis ca Eu trebuie sa sufar
pentru pacatele oamenilor, astfel ca ei sa fie iertap §i sa
intre in cer."

In acelas Isus a spus gloatei: nAp ie§it ca dupa un tal-
har, cu sabii si cu ciomege, ca sa ma prindep. In toate zi-
lele, §edeam in mijlocul vostru, si mva^am norodul in
Templu, §i n-ap pus mina pe Mine. Dar toate aceste lu-
cruri s-au intimplat ca sa se implineasca cele scrise in
prooroci. Atunci ucenicii L-au parasit si au fugit.
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JUDECAREA LUI ISUS

Ceice au prins pe Isus L-au dus la Caiafa, mai marele
conducatorilor, unde erau adunap alp conducatori.

Dar Petru L-a urmat de departe 51 a intrat in curtea
arhiereului §i a star cu servitorii sa vada ce se va petrece.
Caiafa L-a intrebat: ,,E§ti Salvatorul de pacate, Fiul lui
Dumnezeu?" Isus i-a raspuns afirmativ $i a adaugat: Ma
vep vedea §e zind la dreapta lui Dumnezeu §i venind pe
norii cerului. Atunci arhiereul a considerat ca attt este
deajuns pentru condamnaraea Lui, Nu mai e nevoie de
martori. Ceialalp conducatori au fost de acord cu el §i
L-au declarat vrednic de moarte. Atunci au inceput sa-
L scuipe, sa-1 loveasca peste fa^a, sa dea cu pumni §i sa
zica: BProoroces,te-ne cine e eel ce Te-a lovit?"

In timpul acesta Petru statea afara. Si o servitoare i-a
spus: Si tu e§ti dintre ai Lui Isus. Dar el mfrico§at s-a le-
padat §i i-a raspuns: nNu stiu ce vrei sa zici." Apoi 1-a
vazut o alta slujnica §i a zis celor de acolo: MSi acesta era
cu Isus din Nazaret." Si iarai el s-a lepadat: HNu-L cu-
nosc." Dupa citva timp alp'i i-au spus: ,,Nu mai incape
indoiala ca s, i tu e§ ti unul din oamenii aceia, caci §i vorba
ta te da de gol." Atunci el a inceput sa se blastame §i sa
se jure, zicind: HNu cunosc pe omul acesta." Si imediat
a cmtat coco$ul. lar Petru §i-a adus aminte de cuvintele
lui Isus care i-a spus: nlnainte ca sa cinte coco§ul, te vei
lepada de Mine de trei ori," Si a ie§it afara §i a plins cu
amar,

Dar regiunea chemata acum Israel, pe acea vreme era
o provincie romana. Conducatorii poporului nu puteau
executa o sentinpi de moarte fara aprobarea guvernato-
rului roman, care pe acea vreme era Pilat din Ponr.iu. De
aceea, mai mari norodului L-au dus pe Isus legat la acest
guvernator.

Atunci luda, vinzatorul, cind a vazut ca Isus fusese
condamnat la moarte s-a pocait s,i a adus banii, cei trei-
zeci de argin^i, inapoi. El avea remu§cari, §i le-a zis:
,,Am pacatuit, caci am vindut singe nevinovat." Ace§tia
i-au raspuns: HCe ne pasa noua?" luda a aruncat arginpi
§i s-a dus §i s-a spinzurat,

Isus a stat inaintea guvernatorului roman, care L-a
intrebat, daca El este un rege, $i la urma i s-a dat un ras-
puns afirmativ. Mulp regi au fost tirani. El a fost Regele
dreptap'i. Dar la toate acuzap'ile aduse impotriva Lui,
El a tacut.

Guvernatorul roman avea obiceiul ca la sarbatorile
lor sa le elibereze in fiecare an pe cite un depnut, pe care
poporul il alege. Pe atuanci era un dep'nut vestit numit
Baraba. Deci, cind poporul a fost adunat impreuna, Pi-
lat i-a intrebat: ,,Pe cine vrep sa va eliberez, pe Baraba
sau pe. Isus?" Pilat stia ca mai marii poporul II dadusera
pe Isus din invidie. Poporul 1-a ales pe Baraba. Si Baraba
a fost un criminal.

Pilat i-a intrebat atunci: ,,Dar ce sa fac cu Isus?" Mu-
epmea, la indemnul conducatorilor lor i-a spus:
,,Rastigne$te-L, pironejte-I miinile §1 picioarele pe o
cruce §i lasa-L sa moara incet." Si Pilat i-a intrebat: ,,De
ce, Ce rau a facut?" Dar ei strigau §i mai tare:
,,Rastigne§te-L."



ISUS ESTE OMORIT

Atunci Pilat si-a spalat miinile maintea mulpmii $i le-
a spus: ,,Eu smt nevinovat de singele neprihanitului ace-
stuia." Dar poporul a strigat: ,,Singele Lui sa cada asu-
pra noastra s.i asupra copiilor nostri." Imediat Baraba a
fost eliberat si Isus a fost dat in miinile lor ca sa fie bl-
ciuit si dus la moarte. Dar inainte de aceasta, soldap'i au
impletit o cununa de spini si I-au spus-o pe cap si isi ba-

'teau joe de El, I se aplicau si li ziceau: BPlecaciune, im-
paratul iudeilor," si-L scuipau si-L loveau.

L-au dus apoi la un loc numit Golgota si L-au pironit
pe cruce si au scris deasupra capului o inscripp'e cu acu-
zarea: nAcesta este Isus, regele iudeilor." De asemenea
ua rastignit cu El pe alp doi talhari. Si acestia au inceput
sa-L batjocoreasca, siunmdu-I: ,,Daca esti Hristos, Fiul
lui Dumnezeu, coboara-te de pe cruce. Mai marii popo-
rului isi bateau joe de El: BPe alp'i i-a mmtuit, dar pe Si-
ne insu$i nu se poate mintui. Daca este El regele, sa Se
pogoare acum de pe cruce, ca sa credem si noi in El, S-a
increzut in Dumnezeu, sa-L scape acum, daca II iu-
be§te, caci a zis ca este Fiul lui Dumnezeu." Si talharii
i^i bateau joe de El.

La amiaza s-a lasat un intunerec peste toata ^sra, pina
la ceasul trei. Atunci Isus a strigat cu glas tare: ,,Dum-
nezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai parasit?"

Dumnezeu uraste pacatul. Isus pe cruce purta paca-
tele tuturor oamenilor, S-a facut pe Sine pacat, deci El a
fost parasit de Dumnezeu, pentru o clipa.

Isus a strigat cu glas tare si a murit. Si pamintul s-a
cutremurat, stincile s-au despicat, si mormintele s-au
deschis, iar multe trupuri ale sfinplor au inviat.

Sutasul roman, care statea acolo §i privea la Isus, cmd
a vazut cutremurul de pammt si celelalte lucruri, s-ain-
frico§at tare si a spus: ,,Cu adevarat Acesta a fost Fiul
lui Dumnezeu."

Seara, cineva cunoscut al lui Pilat s-a dus §i i-a cerut
corpul lui Isus. Si Pilat i 1-a dat. A§a ca mai mulp I-au
coborit corpul de pe cruce §i L-au pus intr-un mormint
nou, care era in forma de pe§tera. La gura mormmtului
au pus o piatra mare, ca ao u§a si au plecat.

In ziua urmatoare, mai mani poporului au venit la Pi-
lat si i-au spus: MNe-am adus aminte ca Isus a spus pe
cmd traia, ca dupa trei zile va mvia. Porunce$te deci, ca
mormmtul sa fie pazit §i sigilat pina in a treia zi, ca nu
cumva ucenicii Lui sa vina si sa-I fure trupul noaptea §i
sa spuna ca El a inviat dintre cei morp". Atunci ei s-au
dus au sigilat mormintul §i au pus straji de paza.

Acestea s-au petrecut vineri dupa masa.



ISUS INVIAZA DINTRE CEI MORTI

Duminica dimineapi, femei, ucenice ale lui Isus au ve-
nit sa vada mormintul, si fusese un cutremur de pamint,
cici un inger al Domnului s-a coborit din cer si a pravalit
piatra de la gura mormmtului, si s-a asezat pe ea. Fa;a sa
lumina da fulgerul $i hainele lui erau albe ca zapada.
Strajile, vazindu-1 s-au inspaimintat §i au cazut ca niste
morp. Ingerul Domnului a spus femeilor: MNu va te-
mep', stiu ca voi II cautap pe Isus din Nazaret, care a
fost rastignit pe cruce. Nu este aici; a inviat, dupa cum
v-a spus. Ducep-va repede de spunep ucenicilor Lui ca
El a Inviat dintre cei morp. lata El merge inaintea vo-
astra in Galileia.Acolo II vep vedea." Si pe cind merge-
au ele sa spuna ucenicilor, Isus li S-a aratat. Si ele s-au
plecat si I S-au inchinat.

Atunci Isus le-a spus: HNu va temep. Ducepva de
spunep fraplor Mei ca merg in Galileia, acolo Ma vor
vedea."

Ucenicii au mers in Galileia, §i pe un munte Isus li S-a
aratat. Si cind L-au vazut s-au plecat in fa^a Lui. Unii, la
mceput s-au indoit, dar pe urma au crezut, ca L-au auzit
spunindu-le: nToata puterea Mi-a fost data, in cer si pe
pamint. Ducetiva deci si inva^ap toate popoarele,
botezmdu-i, adica cufundindu-i in apa si spunind: ,,Te
botez in Numele Tatalui si al Fiului si al Duhului
Sfint." Inva^ap'-i sa pazeasca toate lucruri pe care vi le-
arn poruncit. Si Eu voi fi cu voi intotdeauna, pina la
sfirsjtul lumii.

lubite cetitor, tu ai auzit acum istoria lui Isus, Min-
tuitorul lumii. Marturiseste-I Lui pacatele tale, crede ca
El Si-a dat singele Sau pentru iertarea pacatelor tale.
Cauta sa devii ucenicul Lui, facind lucrurile pe care El
le-a inva^at. Clstiga pe alp oameni la credin^a in Hn-
stos. Daca nu ai fost botezat, cere altui credincios sa te
boteze. Cind ai un grup de credinciosi, din timp in timp
luap piine si vin si imparpp-l intre voi, dupa ce ap rostit
cuvintele lui Isus: «Acesta este trupul Meu," §i ,,Acesta
este singele Meu," Facep cunoscuta istoria lui Isus pre-
tutindenea. Facep-o intr-o forma int.eleapta, astfel ca sa
nu fip persecutap de dusmanii credinp;i voastre, dar da-
ca va trebui sa suferip, fip gata. Nu va temep. Credin-
cio§ii in Isus au via^a vesnica. —


