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Prefaţă

“Viaţa lui Isus” prezintă momentele principale din viaţa
Acestui personaj ilustru, a Cărui existenţă, exemplu și învăţătură
au marcat nu doar pe contemporanii Săi, ci întreaga posteritate.
Învăţăturile Umilului Galilean și-au aflat ecoul în inimile a
milioane de oameni din toate timpurile și locurile, ajungând la
fel de proaspete, de actuale și de dătătoare de pace până în zilele
noastre. Nașterea, copilăria, activitatea Sa de educare și vindecare,
minunile și ilustraţiile Sale educative, precum și suferinţele,
moartea și învierea Lui glorioasă, urmate de înălţarea Sa la cer,
sunt toate descrise cu un talent greu de egalat de către autoarea
inspirată. Spre deosebire de majoritatea celorlalte biografii cărora
nu le rămâne decât valoarea istorică sau documentară, “Viaţa lui
Isus” nu este doar istorie, ci continuă să reprezinte pentru
nenumăraţi creștini un model de jertfire de sine și de vieţuire
altruistă, pe care aceștia - înţelegându-i valoarea - încearcă să-l
imite cu cea mai mare fidelitate.

Viaţa Celui care a trăit, a murit și a înviat pentru noi, deschide
noi perspective asupra existenţei omenești, dându-i un sens și o
valoare care nu se pierd pe marginea mormântului, ci depășesc
limitele morţii, ajungând până dincolo, în minunata veșnicie pe
care le-a pregătit-o Dumnezeu acelora care au ales să imite
Modelul Divin.

“Viaţa lui Isus” este o poveste de dragoste adevărată, care
descrie iubirea Creatorului Universului pentru copiii Săi căzuţi
în păcat, o iubire care a mers atât de departe, “încât a dat pe
singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţa veșnică”.
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Nașterea lui Hristos

C
ând timpul pentru prima venire a Mântuitorului sosise,
Satan depunea cele mai mari sforţări, spre a învârtoșa
 inimile poporului iudeu împotriva dovezilor, că Isus este

Mesia. Iudeii deveniseră mândri și lăudăroși. Preoţimea lor se
stricase în gradul cel mai înalt. În timp ce preoţii își continuau
mereu formele și ceremoniile serviciului lor divin și respectau cu
stricteţe prescripţiile exterioare ale legii,  inimile lor erau în altă
parte; ei nu se sârguiau după o evlavie personală, și nici după un
caracter virtuos. Și cu cât le lipseau mai mult acele calităţi necesare
pentru sfânta lor chemare ca preoţi ai Celui Prea Înalt, cu atât
mai mare era îndărătnicia, cu care apărau înfăţișarea exterioară
a evlaviei, a zelului și a rugăciunii.

Preoţii lor erau făţarnici. Ei iubeau știinţa lumească și se
străduiau după onoarea pe care o dă bogăţia. Pentru satisfacerea
dorinţelor lor ei se foloseau de orice ocazie spre a exploata pe
cei nevoiași - și printre aceștia mai cu seamă pe văduve și pe
orfani. Ei erau aspri, fără milă și compătimire faţă de cei săraci și
nenorociţi. În timp ce se rugau în locurile publice și făceau
milostenie, spre a fi văzuţi de oameni, ei mâncau casele văduvelor
prin dările grele pe care le impuneau. Sub diferite pretexte pentru
a strânge bani pentru tezaurul lui Dumnezeu, ei pretindeau sume
mari de la sufletele conștiincioase și mijloacele primite într-un
mod atât de necinstit ei le întrebuinţau spre folosul lor propriu.
În legile pe care Dumnezeu le dăduse iudeilor, El a avut în vedere
cu o grijă deosebită interesele străinilor, sărmanilor, orfanilor și
văduvelor. Venitul câmpului din al șaptelea an, în care el rămânea
necultivat, era destinat pentru aceștia. Afară de aceasta, la fiecare
al treilea an, întreaga naţiune întrebuinţa a zecea parte din tot
venitul lor pentru scopuri de binefacere - o zecime cu totul
deosebită de aceea care era destinată pentru serviciul
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Copilăria lui Isus

M
ântuitorul Își petrecu copilăria și tinereţea Sa în
Nazaretul cel sărman și puţin preţuit. Orice loc s-ar fi
putut considera fericit, dacă Isus ar fi petrecut în el

măcar un an; chiar și curţile domnești s-ar fi simţit fericite și
onorate prin prezenţa unui asemenea oaspete, dar El trecu totuși
pe lângă locuinţele bogate, pe lângă palatele regilor, spre a-Și
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 Săi priveau cu admiraţie minunile măreţe
ale naturii. Florile frumoase, arborii cei înalţi, stâncile prăpăstioase
și munţii falnici, totul avea atracţie pentru El. Cu adoraţie și
bucurie privea El măreţia firmamentului. El admira aurora
dimineţii, podoaba serii și maiestatea sărbătorească a nopţii. El
era răpit de auzul cântăreţilor fericiţi, ai pădurii, cum ei proclamau
laudă Creatorului, și adesea El Își unea glasul Său cu al lor în
cântări de laudă. El Își aduna felurite cunoștinţe din cartea cea
măreaţă a naturii.

De pe munţii Nazaretului El privea în jos asupra unei ţări,
care așteptase venirea Sa timp de mii de ani și care totuși nu era
pregătită să-L primească. În singurătatea liniștită a colinelor și a
dumbrăvilor, neobservat de vreun ochi omenesc, El comunica
cu Tatăl Său și Își întărea sufletul cu meditaţie și rugăciune pentru
lucrarea vieţii Sale, pe care o avea de îndeplinit.

Puţinul, pe care Sfintele Scripturi îl raportează despre copilăria
lui Isus, este de o mare însemnătate. “Iar Pruncul creștea și se
întărea; era plin de înţelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste
El.” “Și Isus creștea în înţelepciune, în statură, și era tot mai plăcut
înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.” Luca 2:40, 52.
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Botezul lui Isus

I
sus locuia în Nazaretul din Galileea, iar Ioan Botezătorul
din contră își petrecea timpul în pustiul Iudeii. Amândoi
duceau astfel o viaţă retrasă în diferite împrejurări, și cu

toate că erau veri, ei nu se cunoșteau personal unul pe altul.
Providenţa divină întocmise astfel felul lor de vieţuire, ca Ioan
să nu intre în legătură cu Isus înainte de a păși în public ca Mesia.
În felul acesta nu a fost dată necredinţei nicio ocazie de a susţine,
că amândoi ar fi fost înţeleși și uniţi între ei, ca să-și sprijine
pretenţiile unul altuia.

Ioan cunoștea împrejurările nașterii lui Hristos, și a fost de
asemenea pus în cunoștinţă despre prima Sa vizită în Ierusalim, cum
și despre înţelepciunea și priceperea, pe care El o dăduse pe faţă în
conversaţia Sa cu cărturarii. Deși el credea, că Isus este Cel Făgăduit,
totuși îi lipsea asigurarea temeinică despre aceasta. Faptul că Isus a
petrecut timp de treizeci de ani în chip retras și n-a dat nicio dovadă
însemnată, că El ar fi Mesia, trezi în Ioan oarecare îndoieli, dacă El
este într-adevăr Acela, pentru venirea Căruia profetul pregătea
calea. Totuși se îmbărbătă cu încrederea, că la timpul potrivit i se
va lămuri totul; și în același timp i se făgăduise și un semn deosebit,
după care El putea cunoaște pe Mielușelul lui Dumnezeu, spre a-L
prezenta poporului ca pe Mesia cel așteptat deja atât de mult.

Ioan auzise de caracterul neprihănit al lui Isus, de asemenea
și de mărturisirea Sa că este Fiul lui Dumnezeu. Viaţa Sa
corespundea în toate câte Dumnezeu îi făcuse cunoscut lui Ioan,
despre Acela care s-ar găsi printre ei fără păcat. Ioan era de
asemenea lămurit, că El avea să fie modelul desăvârșit al fiecărui
păcătos pocăit. Astfel, atunci când Isus i s-a adresat spre a fi
botezat, Ioan a recunoscut imediat în El pe Cel descoperit lui. În
persoana și puterea Salvatorului, el observă un caracter care
întrecea cu mult caracterul oricărui om, pe care îl văzuse până
atunci. Deși el nu-L recunoscu pe Mesia cu toată siguranţa, avea
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Nunta din Cana

D
upă ce Isus a părăsit Iordanul, S-a îndreptat spre  Galileea.
Acum El Și-a început marea lucrare a vieţii  Sale, și
caracterul dumnezeiesc al misiunii Sale a fost dovedit

prin descoperirea puterii supranaturale.
În Cana, un oraș din Galileea, trebuia să aibă loc sărbătorirea

unei nunţi printre rudele lui Iosif și Maria. Hristos știa despre
aceasta; de asemenea îi era cunoscut, că acolo vor fi de faţă multe
persoane cu influenţă; de aceea El a pornit împreună cu ucenicii
Săi pe cale spre Cana. Îndată ce s-a știut că Isus Se afla în acel loc,
a fost invitat în mod special El și ucenicii Săi să participe la nuntă,
ceea ce au acceptat cu bunăvoinţă.

El a fost mult timp despărţit de mama Sa. În decursul acestui
timp, El a primit botezul de la Ioan și a suportat ispitirea în pustie.
Diferite zvonuri despre Fiul ei și suferinţele prin care El trecuse,
au ajuns la Maria. Ioan, unul dintre cei nouă ucenici, căutase pe
Isus, și L-a găsit în starea Sa înjosită, slăbit și cu semne de mare
suferinţă corporală și spirituală. Isus, care nu dorea ca Ioan să fie
martor al umilinţei Sale, îl îndepărtase cu blândeţe dar cu hotărâre
din prezenţa Sa. El dorea să fie singur; nici un ochi omenesc nu
trebuia să privească la chinurile Sale; El nu a dorit compătimire
în suferinţele Sale de la nicio inimă omenească.

Ucenicul căutase pe Maria în locuinţa ei, și-i povestise de
întâlnirea lui cu Isus, cum și despre evenimentele de la botezul
Său, când glasul lui Dumnezeu a fost auzit recunoscând pe Fiul
Său, și pe Ioan indicând asupra lui Isus și strigând: “Iată Mielul
lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.” Timp de trei ani de
zile, a strâns Maria cu îngrijire în inima ei toate dovezile, că Isus
este Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul cel făgăduit al lumii. Iosif
murise acum, iar ea nu mai avea pe nimeni, căruia să-i mai poată
încredinţa cugetările ei. Ea șchiopătase între nădejde și îndoială
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Chemarea ucenicilor

U
cenicii nu se uniseră încă pe deplin cu Isus ca să fie
conlucrători cu El. Ei au fost într-adevăr martori ai
 multora din minunile Sale, și sufletele lor se luminaseră

prin învăţăturile primite de pe buzele Sale; totuși ei nu renunţaseră
încă în totul la ocupaţia lor ca pescari. Inimile lor au fost umplute
de întristare când au auzit despre soarta lui Ioan, și cugete
contradictorii le nelinișteau sufletele. Dacă activitatea lui Ioan
avusese un astfel de sfârșit tragic, care avea să fie soarta
Maestrului lor, când cărturarii și fariseii aveau atâta ură pentru
El? Pentru ei, în îndoielile și temerile lor, era încă mereu o ușurare
de a se întoarce iarăși la pescuit, pentru a uita pentru un scurt
timp, în ocupaţia lor obișnuită, îngrijorarea lor.

Isus le-a dat drumul adesea, și le-a dat ocazia de a se recrea
în cercul lor familiar; totuși, El Însuși refuza cu blândeţe dar
hotărât cererile lor, de a-și lua și El timp de recreaţie. Numai
noaptea își găsea El timpul necesar pentru rugăciune, căci ziua
era consacrată în întregime învăţăturii și faptelor de milostivire.
Pe când lumea, pe care El venise să o răscumpere, era afundată
în somn, Mântuitorul înălţa Tatălui cereri de mijlocire pentru
oameni, în tăcerea solemnă a munţilor. El petrecea adesea nopţi
întregi în rugăciune și meditaţie, pentru ca în zorii zilei să-Și
înceapă iarăși lucrarea Sa activă.

Pentru Mântuitorul părea imposibil de a se retrage măcar
pentru un timp scurt. Era încă de dimineaţă lângă marea Galileei
și mulţimea se adunase deja grămadă în jurul Său, iar bolnavii și
nenorociţii erau aduși la El pentru vindecare. În cele din urmă
gloatele s-au îngrămădit atât de mult în jurul Său, încât nu mai
avea nici loc unde să stea. De aceea ceru lui Petru ca să-L ia în
vas, și îndată ce se sui, zise ucenicilor să se depărteze puţin de la
mal. După ce se află la o oarecare depărtare faţă de popor, El
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Intrarea lui Isus în
Ierusalim

Î
 n prima zi a săptămânii, Isus Își continuă călătoria Sa la
Ierusalim, spre a lua parte acolo la sărbătoarea Paștelor.
Gloate multe de popor care veniseră la Betania, ca să-L

vadă, Îl însoţeau, însufleţite de dorinţa, de a fi martori oculari ai
intrării Sale triumfale în sfânta cetate. Întreaga natură părea a fi
în bucurie de sărbătoare: pomii înfrunziseră iarăși și florile lor
umpleau văzduhul cu parfumul lor. Mulţi se găseau pe cale spre
cetate, ca să serbeze Paștele. Aceste cete se atașau mereu la
mulţimea, care înconjura pe Isus. El trimise înainte pe doi din
ucenicii Săi, ca să aducă un “măgăruș, mânzul unei măgăriţe”, pe
care să intre călare în Ierusalim. Dar întrucât orașul se afla numai
la o mică depărtare și mai înainte El călătorise întotdeauna cu
plăcere pe jos, ucenicii Săi nu pricepeau la început, de ce El preferă
acum să meargă călare. Dar speranţa se ridică în inima lor la
gândul plin de bucurie, că Isus intenţionează să intre în capitală,
să Se proclame ca Împărat al Iudeilor și să înceapă a împărăţi. În
timp ce ucenicii executau însărcinarea lor, ei comunicară amicilor
lui Isus ideile lor strălucite și din această cauză agitaţia se răspândi
în lung și-n lat, iar așteptările poporului se încordară la culme.

Isus alese pentru Sine un mânz pe care nu călărise nimeni. Cu
un entuziasm vesel, ucenicii își puseră veșmintele lor pe măgăruș
și puseră pe Maestrul lor deasupra. Imediat după aceasta, strigăte
triumfale umplură văzduhul, iar mulţimea Îl salută ca pe Mesia
și Împăratul lor. Isus primi acum omagiile, pe care mai înainte le
respinsese întotdeauna, iar ucenicii priveau aceasta ca pe un semn,
că speranţele lor fericite vor fi realizate, căci Îl vor vedea acum
în Ierusalim, recunoscut în general ca Împărat al lui Israel. Toţi
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Pastele

C
ărturarii și preoţii se consfătuiră acum între ei, cum să
aresteze pe Isus, fără a da loc la o răscoală în popor; căci
 mulţi dintre acei care văzuseră faptele Sale puternice,

credeau că El este Profetul Cel Prea Înalt, și ei s-ar fi revoltat
foarte tare pentru orice atentat la libertatea Sa. De aceea demnitarii
recunoscură, că a pune mâna pe El pe faţă în public, nu e potrivit,
și că numai printr-o trădare ar ajunge mai bine la ţintă.

Iuda, unul dintre cei doisprezece, se oferi ca să trădeze în
ascuns pe Isus în mâinile lor, conducându-i la un loc singuratic, pe
care Mântuitorul și-L alesese pentru rugăciunile și meditaţiile Sale.
În acest loc liniștit ei puteau să fie siguri de prada lor, căci acolo nu
exista nicio gloată, care să li se împotrivească. Iuda, care înseta
mereu după câștig, se înţelese cu preoţii și mai marii, ca să predea
în mâinile lor pe Maestrul său, pentru treizeci de arginţi. Domnul
vieţii și al măririi a fost vândut pentru o sumă de dispreţ, de către
unul dintre ucenicii Săi, pentru a suferi ocară și moarte.

Inima lui Iuda nu devenise deodată așa de josnică și de
stricată. Iubirea se de mamona devenise din zi în zi tot mai mare
și mai tare, ca și oricare alt viciu, în cele din urmă câștigă
supremaţia faţă de iubirea sa pentru Mântuitorul, și devenise
astfel un idolatru. Sufletul său se stricase prin lăcomia lui și un
om, pe care zgârcenia l-a făcut rob al ei, se află în primejdia, de a
cădea tot mai adânc și mai adânc în pierzare.

Iuda se bucurase împreună cu ceilalţi doisprezece de favoarea
de a asculta la învăţăturile lui Isus și de a fi martor ocular al
faptelor Sale de jertfire de sine pentru omenirea suferindă. El
fusese martor al blândeţii și al răbdării Sale, el văzuse, că Isus
deși era Însuși obosit și flămând, strâmtorat de mulţimea de
sărmani și de suferinzi, totuși asculta cu duioșie la strigătul lor,
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În sala de judecată

C
eata înarmată a trecut prizonierul ei prin străzile înguste
și întunecoase, conduși de facle și de lanterne, deoarece
 era încă dimineaţa devreme și era foarte întuneric.

Mântuitorul năpădit cu defaime și batjocuri, a fost dus la
palatul lui Caiafa, la arhiereul anului acela. Aici El a fost învinuit
într-un mod aspru de prigonitorii Săi, a fost judecat și luat în râs
de către preoţi și hulit de întreaga adunare. Deși Mântuitorul
suportă această înscenare de interogatoriu, totuși inima Sa a fost
străpunsă de o altă durere mai mare decât aceea pe care vrăjmașii
Săi erau în stare să i-o producă. Aceasta a fost durerea pe care
ucenicul său cel iubit, I-o produse, tăgăduindu-L prin blesteme
și jurământ.

După ce ei au părăsit pe Maestrul lor în grădină, doi dintre
ucenici, dobândiră iarăși destulă prezenţă de spirit, de a urma la
o oarecare depărtare cetei, care supraveghea pe Isus. Acești doi
ucenici erau Petru și Ioan. Preotul recunoscu pe Ioan ca pe un
ucenic bine cunoscut al lui Isus și-l lăsă să intre în sala de judecată,
unde Mântuitorul era întrebat, nădăjduind că la priveliștea
umilirii Conducătorului său, va fi pătruns și el de același sentiment,
care însufleţea pe vrăjmașii săi, și va renunţa la gândul, că poate
fi Fiul lui Dumnezeu o persoană, care era expusă la astfel de
defaime. După ce Ioan câștigă permisiunea ca să intre înăuntru,
el mijloci în favoarea tovarășului său Petru, și aceeași favoare a
fost acordată și acestuia.

Cea mai răcoroasă oră din noapte era aceea dinainte de
revărsatul zorilor; și de aceea era aprins un foc în curtea palatului,
în jurul căruia se adunase curând un grup de persoane, iar Petru
luă cu îndrăzneală parte cu cei ce se încălzeau lângă foc. El nu
dorea să fie cunoscut ca ucenic al lui Isus, și gândea, că atașându-se
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Osândirea lui Isus

C
ând Isus a fost întrebat: “Ești Tu Fiul lui Dumnezeu?” El
știa foarte bine, că o confirmare a întrebării avea să aibă
 ca rezultat moartea Sa; o negare totuși îi era cu neputinţă.

Era deci timp de a vorbi și de a tăcea. El nu a vorbit până nu
a fost întrebat în mod clar și lămurit. În instrucţiunile Sale către
ucenici, El declarase mai înainte: “De aceea, pe orișicine Mă va
mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui
Meu care este în ceruri.” Când El a fost somat să Se pronunţe
lămurit, El nu tăgădui înrudirea Sa cu Dumnezeu. În acea clipă
solemnă sta reputaţia Sa în joc, și trebuia să fie apărată. Cu această
ocazie, El lăsă oamenilor în urma Sa un model, cum să se comporte
în situaţii similare. El voia să le întipărească învăţătura, de a nu
se abate de la credinţă, pentru a scăpa de suferinţe sau chiar și
de la moarte.

Dacă iudeii ar fi posedat puterea necesară pentru aceasta,
atunci ei ar fi executat pe Isus fără întârziere după osânda grăbită
a judecătorilor; dar această putere trecuse în mâinile romanilor,
și se cerea neapărat, de a prezenta cazul în faţa autorităţilor în
drept ale acelei stăpâniri pentru a o rezolva definitiv. Iudeii se
străduiau cu mult zel, a grăbi judecata și execuţia lui Isus, căci
dacă aceasta nu se putea pune în aplicare imediat, atunci
chestiunea trebuia amânată pentru o săptămână din cauza
sărbătorii Paștelui care le sta în faţă. În acest caz Isus avea să
rămână în închisoare, și agitaţia colosală a gloatelor, care însetau
după sângele Său, s-ar fi calmat, și o repercursiune firească ar fi
fost urmarea. Cea mai bună parte a poporului se putea ridica
atunci în favoarea Sa, și după toate probabilităţile ar fi cerut
liberarea Sa. De aceea preoţii și mai marii își dădură seama, că
nu mai era nici untimp de pierdut.

Marele sfat în întregime urmat de mulţime, însoţea pe Isus
către pretoriul lui Pilat, guvernatorul Roman, spre a dobândi o
confirmare a sentinţei ce se rostise. Preoţii și mai marii iudeilor
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Golgota

C
u un strigăt triumfal, Isus a fost dus în grabă; dar glasurile
lor zgomotoase amuţiră pentru câtva timp, când trecură
 pe lângă un loc puţin umblat și văzură la picioarele unui

arbore uscat cadavrul lui Iuda, care-L vânduse pe Isus. Aceasta
era o priveliște revoltătoare, greutatea corpului său rupsese
ștreangul cu care se spânzurase, și la cădere fusese mutilat
îngrozitor și tocmai atunci câinii mâncau din el. Se dădu ordin să
se îngroape imediat rămășiţele mutilate, și mulţimea păși mai
departe; dar totuși râsetele batjocoritoare începură să se audă
mai puţin și multe feţe palide dădeau pe faţă cugete lăuntrice
grozave. Se părea ca și cum judecata răsplătitoare, lovea deja pe
acei, care erau vinovaţi de sângele lui Hristos.

Între timp se răspândise vestea despre osândirea lui Isus prin
tot Ierusalimul, și mii de inimi au fost umplute de spaimă și groază,
și chiar mulţi dintre acei, care se simţeau loviţi de învăţăturile lui
Isus, au fost umpluţi de bucurie răutăcioasă. Preoţii se obligaseră
printr-o promisiune, să nu mai supere pe niciunul dintre urmașii
Săi, dacă Isus va fi dat în mâinile lor; toate clasele curgeau deci
către teatrul acelei fapte rușinoase, iar Ierusalimul rămase aproape
gol. Nicodim și Iosif din Arimateea nu au fost chemaţi la marele
sfat iudaic, și voturile lor nu avuseseră deci nimic de a face cu
osândirea lui Isus. Ei erau de faţă la răstignirea Sa, dar nu le sta
în putinţă ca să abată osânda Sa îngrozitoare sau s-o schimbe.

Ucenicii și credincioșii din împrejurimi se atașaseră mulţimii,
care urma lui Isus pe dealul Golgota. Mama lui Isus era de
asemenea de faţă, sprijinită de Ioan, ucenicul cel iubit. Inima ei
era plină de groază nespusă, și totuși ea spera împreună cu ucenicii
că această scenă grozavă se va schimba, că Isus va face uz de
puterea Sa, și va apare înaintea vrăjmașilor Săi ca Fiu al lui
Dumnezeu. Dar inima mamei căzu iarăși în deznădejde, când își
aminti de cuvintele prin care El Se referise cu puţin mai înainte la
lucrurile, care aveau loc în acea zi.
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Învierea

L
a mormântul lui Hristos fusese făcută orice pregătire
posibilă pentru a împiedica vreo surpriză sau înșelare din
partea ucenicilor. Noaptea trecuse încet, iar ora cea mai

întunecoasă dinaintea zorilor sosise. Soldaţii romani făceau paza
lor obositoare, santinelele se plimbau în jurul mormântului încoace
și încolo, pe când restul din cei o sută de soldaţi se odihneau pe
pământ, culcaţi sau în altă poziţie, după cum puteau în așa
împrejurare. Dar și îngerii vegheau asupra mormântului, și unul
din ei ar fi fost în stare, să trântească la pământ întreaga armată
romană dacă ar fi vrut să facă uz de puterea sa.

În cele din urmă, unul din îngerii din cea mai înaltă ordine a
oștirii îngerești, a fost trimis din cer; faţa sa luminează ca fulgerul
și veșmântul lui este alb ca zăpada. Întunecimea dispare pe urmele
sale, și întreg cerul este luminat de strălucirea măririi sale. Soldaţii
care dormeau au sărit imediat în picioare și priveau uimiţi și
minunându-se la cerul deschis și luminat și la fenomenul plin de
splendoare care se apropia de ei. Pământul se clătină și cutremură;
soldaţii, căpitanii și santinelele, cad cu toţii ca morţi la pământ.
Îngerii cei răi care puseseră stăpânire în mod triumfal asupra
corpului lui Hristos, fugeau acum plini de spaimă din acel loc.
Unul dintre îngerii cei puternici și superiori, care veghease cu
detașamentul său îngeresc asupra mormântului Maestrului său,
iese spre întâmpinarea celui care sosea, și amândoi vin imediat
la mormânt.

Comandantul ceresc apucă piatra cea mare, care numai cu
ajutorul multor bărbaţi puternici a putut fi adusă în poziţia ei de
faţă, și o prăvăli la o parte, și șezu deasupra ei, până când celălalt
tovarăș al său intră în mormânt și îndepărtă mahramele ce
înfășurau capul și acopereau faţa lui Isus. Apoi îngerul cel puternic
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Înălţarea lui Isus la cer

D
upă ce Isus întâlni pe fraţi în Galilea, ucenicii se înapoiară
 iarăși la Ierusalim; și pe când cei unsprezece erau adunaţi
în cetate, Isus veni la ei și-i învăţă mai departe despre

profeţiile referitoare la persoana Sa. El le întipări necesitatea unui
studiu temeinic al vechilor profeţii în privinţa lui Mesia, cum și o
comparaţie a acestora cu faptele vieţii, ale morţii și învierii Sale,
spre a confirma împlinirea lor în persoana Sa. Ei trebuiau să
urmărească punct cu punct adevărurile sfinte descoperite prin
profeţi, care în tipuri și simboluri indică la Mielul, care a fost junghiat
de la întemeierea lumii. El ridică vălul, de pe mintea lor cu privire
la serviciul divin preînchipuitor al Iudeilor, și ei recunoscură acum
adevărata însemnătate a simbolului și ceremoniilor, care au fost
desfiinţate într-adevăr prin moartea lui Isus.

Mântuitorul lumii era în perspectivă de a Se urca la tronul
Tatălui Său, ca un cuceritor divin. El alese muntele Măslinilor ca
scenă a acestei ultime descoperiri a măririi Sale. Însoţit de cei
unsprezece, El Își îndreptă pașii către munte. Ucenicii nu-și dădeau
seama, că aceasta era ultima dată, când ei puteau să petreacă
împreună cu Maestrul lor. El folosi timpul pentru convorbiri sfinte
împreună cu ei, repetându-le instrucţiunile Sale de mai înainte.
Pe când ei pășeau prin porţile Ierusalimului, multe feţe priveau
cu uimire la micul cerc, care era condus de cineva pe care cu
câteva săptămâni mai înainte preoţii și mai marii Îl osândiseră și-L
răstigniseră.

Ei trecură peste Chedron și se apropiară de Ghetsimani. Aici
Isus se opri puţin, așa ca ucenicii Săi să-și poată reaminti
învăţăturile pe care El li le dăduse pe cale spre grădină în noaptea
grozavelor Sale chinuri sufletești. El privi iarăși la acel butuc de
viţă, pe care îl folosise mai înainte ca semn, pentru a simboliza
împărtășirea bisericii Sale cu Sine Însuși și cu Tatăl Său, și
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