
 

Însemnatatea Intrarii în Ierusalim 

 
 September 19, 2016 
 Predici scrise despre Sarbatoarea Florii 

Mat.21:1-17 ; Luca 19:29-40 

Desi pentru israeliti evenimentul Intrarii Domnului Isus în Ierusalim a fost neînteles , iar pentru 
multi crestini a ajuns doar o „Sarbatoare a Floriilor”, cînd sunt aniversati cei ce au nume de 
floare, acest act are o semnificatie deosebite. Prin venirea la Ierusalim, si evenimentele care au 
avut loc în acesta zi , Domnul Isus a transmis un mesaj deosebit pentru neamul lui Israel si 
pentru întrega lume . Privind la pasajele Scripturii care descriu acest moment, am dori sa 
descoperim „Semnificatia acestei zile „: 

1. Prin Intrarea în Ierusalim, Domnul Isus îsi descopera public identitatea Sa 

Chiar din momentul întruparii Sale, prin împlinirea prorociilor facute despre El si anutul 
îngerului pentru pastorii din cîmpiile Betleemului , Domnul Isus a fost prezentat a fi „Mesia” , 
trimisul lui Dumnezeu pentru mîntuirea lui Israel si a întregei lumi. Luca 2:6-11. La aceste 
semne si marturii despre identitatea Sa, s-au adaugat minunile si lucrarile pe care El le-a facut în 
timpul slujirii în mijlocul acestei lumi. Toate acestea îl recomandau a fi Mesia : Ioan 10:36-38; 
Ioan 14:11 

Cu toate acestea , dupa trei ani si jumatate de slujire , Domnul Isus era înca necunoscut pentru 
cei din Israel. Erau foarte multi care se întrebau :Cine este Acesta a Sau cu ce autoritate si putere 
face aceste lucrari a 
În ziua intrarii în Ierusalim , Domnul Isus prezinta public noi evidente ale identitatii Sale, pentru 
ca toti sa-L cunoasca . Identitatea Sa ca Mesia este descoperita : 

a. prin locul dinspre care venea Domnul Isus 

Evanghelistii Matei si Luca, descriu cu exactitate locul dinspre care venea Domnul Isus atunci 
cînd a intrat în Ierusalim : 

„ Cînd s-au apropiat de Ierusalim si au ajuns la Betfaghe , înspre muntele 
Maslinilor….Mat.21:1/a 
..” Si cînd S-a apropiat de Ierusalim , spre pogorîsul muntelui Maslinilor, toata multimea 
ucenicilor , plina de bucurie , a început sa laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile 
pe care le vazusera .” Luca 19:37 

Aceasta prezentare nu a fost la întîmplare. Pentru israeliti venirea lui Mesia este strîns legata de 
muntele Maslinilor ! Asa cum anuta profetul Zaharia , acesta este locul de unde va începe 
izbavirea lui Israel : 

„ Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Maslinilor, care este în fata Ierusalimului spre 
rasarit „ Zah.14:4. Desi acest text profetic are semnificatii mai ales cu privire la cea de-a doua 
venire a lui Mesia, vazînd alaiul celor ce-L însoteau pe Domnul Isus, toti cei din Israel ar fi 
trebuit sa-si puna serioase întrebari si sa vada în acest fapt împlinirea profetiei care îl identifica 
pe Mesia. 
Apoi identitatea Sa este descoperita : 



b. prin insemnele profetice care îl evidentiau 

Cu mult timp înainte, acelasi profet Zaharia, a aratat copiilor lui Israel felul în care va veni Mesia 
(ca Mîntuitor): 
..” Salta de veselie , fiica Sionului ! Striga de bucurie , fiica Ierusalimului! Iata ca Împaratul tau 
vine la tine; El este neprihanit si biruitor , smerit si calare pe un magar, pe un mînz, pe mînzul 
unei magarite .” Zah 9:9 
Este atît de interesant ca în ziua intrarii în Ierusalim , Domnul Isus a împlinit aceasta profetie 
pîna în cele mai mici detalii . El a trimis pe ucenici în satul prin care avea sa treaca cerîndu-le sa-
I aduca un magarus. Despre acesta se face o sublinierea concreta: este mînzul unei magarite, pe 
care n-a mai încalecat nimeni. Mat 21:2; Luca 19:30 Marcu 11:2, Ioan 12 :14. 

Desi unii dintre evanghelisti au o descriere succinta a evenimentului intrarii Domnului Isus în 
Ierusalim, niciunul dintre ei nu piere din vedere acest fapt:” Domnul Isus a intrat în Ierusalim 
calare pe un magrus !” Desi pare o scena mai degraba hazlie decît sarbatoreasca, acest amanunt 
n-a fost împlinit cu atîta grija si mentionat la întîmplare. Era un insemn profetic al identificarii 
lui Mesia. De fapt doi dintre evanghelisti subliniaza aceasta corespondenta între ceea ce a anutat 
profetul Zaharia si ceea ce a împlinit Domnul Isus. ” Dar toate aceste lucruri s-au întîmplat ca sa 
se împlineasca ce fusese vestit prin proorocul care zice : ” Spuneti fiicei Sionului : Iata ca 
Împaratul tau vine la tine , blînd si calare pe un magar, pe un magarus, mînzul unei magarite ” 
Mat.21:4-5 si Ioan 12:14-15 . 
Dar mai mult decît atît: identitatea Domnului Isus este descoperita si : 

c. prin strigatul multimii 

La intrarea Domnului Isus în Ierusalim , multimea a fost antrenata într-o cîntare de lauda. Desi 
pentru multi aceasta a fost doar o reactie spontana, cuvintele ce au fost rostite au un mesaj 
deosebit : „Osana Fiul lui David ! Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în 
cerurile prea înalte ! Mat 21:9 

Aceasta cîntare a fost mai mult decît o urare frumoasa adresata Domnului Isus, sau exprimarea 
bucuriei care a cuprins inimile celor care L-au întîmpinat. Ea cuprinde un anunt si o marturisire 
deosebita despre identitatea Domnului Isus: Osana; era un strigat dupa ajutor . „Salveaza-ne 
Doamne” ! sau “Salveaza-ne acum !” 
Masrturisirea „Fiul lui David „ era o recunoastere a obîrsiei Domnului Isus si o confirmare a 
împlinirii promisiunii facute de Dumnezeu lui David. (este interesant ca Domnul Isus nu este 
numit fiul lui Iosif, asa cum era cunoscut în Galileea si cum obisnuiau sa-L numeasca preotii si 
carturarii !). Dar mai mult decît atît în cîntarea lor multimea foloseste declaratia „Cel ce vine în 
Numele Domnului „ . Aceasta declaratie îl identifica în mod specific pe Mesia. 

Cel ce vine ! era numele atribuit numai lui Mesia: 
„ Iata ce vesteste Domnul pîna la marginile pamîntului : „ spuneti fiicei Sionului : Iata 
Mîntuitorul tau vine ; iata plata este cu El si rasplatirile merg înaintea Lui.” Isaia 62:11 

Asa l-a anuntat si Ioan Botezatorul : „..Cel ce vine dupa mine, este mai puternic decît mine…” 
Mat 3:11. Iar cînd era în temnita ,Ioan dorind sa se asigure despre identitatea Domnului Isus, a 
trimis pe ucenicii sai sa-L întrebe: „Tu esti acela care are sa vina sau sa asteptam pe altul 
a”Mat.11:3 

Auzind aceasta declaratie, este de înteles reactia preotilor celor mai de seama si a fariseilor care 
s-au umplut de mînie Mat .21:15 si au cerut Domnului Isus sa-si certe ucenicii. Luca 19:39 



Luînd în considerare aceste marturii putem spune ca Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, a adus 
noi marturii ale identitatii Sale. Poporul a vazut si-a auzit ca Cel ce le viziteaza cetatea este 
Mesia . Preotii stiau cu cine au de-a face,. iar Pilat stia pe cine avea sa condamne . 

Sunt atîtia astazi care desi au o sarbatoare,nu-L cunosc pe Domnul Isus ca fiind Trimisul Lui 
Dumnezeu. De aceea ei urmeaza pe altcineva; pretinsii “mesia” ai acestei lumi ! Intrarea 
Domnului Isus în Ierusalim ne da noi marturii despre cine este El, pentru ca nimeni sa nu mai 
aiba semne de îndoiala sau sa ramîna în ratacire si necunostinta. Apoi, 

2. Prin Intrarea în Ierusalim ,Domnul Isus îsi descopera public misiunea Sa 

Desi neamul lui Israel a fost anuntat prin profeti care avea sa fie slujba lui Mesia, cei mai multi s-
au asteptat ca Domnul Isus sa le dea doar pîine, sa-i vindece de boli sau sa-i elibereze de robia 
fizica a Imperiului Roman. Prin Intrarea în Ierusalim El , îsi descopera slujirea pe care a venit sa- 
o împlineasca : Urmarind evenimentele petrecute în aceasta zi putem întelege ca : 

a. El a venit sa domneasca 

Felul în care a fost primit Domnul Isus la Intrarea în Ierusalim, aminteste de procesiunea de 
încoronare a unui împarat. El a fost înconjurat de multimea care si-a asternut hainele pe drum ca 
semn al supunerii . În Israel acesta era un sem al recunoasterii autoritatii si-a stapînirii. 

” ..preotul Tadoc a luat cornul cu undelemn din cort si a uns pe Solomon. au sunat din trîmbita , 
si tot poporul a zis : “Traiasca împaratul Solomon ! ” Tot poporul s-a suit dupa el, si poporul 
cînta din fluier si se desfata cu mare bucurie; si se clatina pamîntul de strigatele lor .” I Imp. 
1:38-40 

Aceiasi procesiune s-a desfasurat si la întronarea lui Iehu : 

“…asa zice Domnul : “Te ung împarat a lui Israel .” Îndata si-au luat fiecare hainele si le-au pus 
sub Iehu pe treptele goale . Apoi au sunat din trîmbita si au zis : “Iehu este împarat ” 2 Împ. 
9:12-13 

Mai mult decît atît; multimea care L-a însotit pe Domnul Isus a taiat ramuri din pomi creînd o 
atmosfera de sarbatoare . Acest mod de manifestare era caracteristic Sarbatorii Corturilor si 
exprima victoria, libertatea si bucuria. Ei aratau astfel ca a venit vremea Împaratiei lui Israel, 
pentru ca Domnul Isus este Regele ! 

Aceasta este declaratia pe care evanghelistul Luca a surprins-o si în marturisirea lor: 
” Binecuvîntat este Împaratul care vine în Numele Domnului ! Pace în cer , si slava în locurile 
prea înalte !” Luca 19:38 David în psalmu profetic ce anunta încoronarea Domnului Isus 
foloseste aceeasi declaratie: “Doamne ajuta! Doamne da izbînda ! Binecuvîntat sa fie cel ce vine 
în Numele Domnului “. Ps 118:25-26 

La intrarea în Ierusalim Domul Isus a fost recunoscut a fi “Împaratul” care a venit sa-si 
întemeieze o Împaratie. Cei din neamul lui Israel au crezut ca aceasta va fi o împaratie fizica. De 
aceea cînd au vazut ca El nu merge la palatul lui Irod ca sa ocupe tronul lui Israel, au fost 
dezamagiti 
si nu L-au mai urmat. Domnul Isus este împarat; dar în aceasta vreme Împaratia Lui este 
spirituala. De aceea El asteapta sa domneasca peste inimile noastre. El a venit sa domneasca si 
trebuie sa stapîneasca si-n inima ta . Recunoaste-i aceasta domnie , dar nu numai de pe buze ca 
poporul ce L-a aclamat la intrarea în Ierusalim, ci prin supunerea si predarea fiintei tale. Mai 
mult însa la Intrarea în Ierusalim prin evenimentele petrecute în aceasta zi întelegem ca : 



b. El a venit sa moara 

Desi este ” Regele “, Domnul Isus n-a mers sa ocupe tronul lui Israel , pentru ca slujirea Sa în 
acea vreme ,era cea de Mare Preot. Ca Mere Preot a mers la Templu nu ca sa faca o slujba 
rituala, ci ca sa dea Templului adevarata semificatie : cea de ” Casa de rugaciune “! Loc al 
prezentei si al partasiei cu Dumnezeu. 
Daca în timpul pregatirii pentru Paste , evreii curateau casele de aluat, si pîine dospita, Domnul 
Isus ca Mare Preot , a venit ca sa curete Templul de lucrurile ce-l întinau: 
” Isus a intrat în Templu lui Dumnezeu . A dat afara pe toti cei ce vindeau si cumparau în 
Templu, a rasturnat mesele schimbatorilor de bani si scaunele celor ce vindeau porumbei, si le-a 
zis : “Casa Mea se va chema o casa de rugaciune .” Dar voi ati facut din ea o pestera de tîlhari .” 
Mat 21 :12-13 

Mai mult decît Templul fizic de la Ierusalim , Domnul Isus a venit sa curete templul inimilor 
noastre , dar nu cu sîngele taurilor si al jertfelor animale , ci cu însusi sîngele Sau . Acesta a fost 
scopul principal al venirii Domnului Isus la Ierusalim. Sa împlineasca slujba Marelui Preot, 
aducîndu-se pe Sine însusi ca jertfa. El a anuntat pe ucenici deseori despre aceasta jertfa pe care 
avea s-o depuna ca Miel a lui Dumnezeu : 
” De atunci încolo , Isus a început sa spuna ucenicilor Sai ca El trebuie sa mearga la Ierusalim, sa 
patimeasca din partea batrînilor , din partea preotilor celor mai de seama si din partea 
carturarilor; ca a treia zi are sa învieze .” Mat 16 :21 

Cum îl primesti pe Cel ce a platit pretul pacatelor în locul tau a Si cum este templul inimii tale a 
La intrarea în ierusalim însa Domnul Isus ne-a arata ca : 

c. El a venit sa slujeasca 

Urmarind evenimentele din ziua Intrarii în Ierusalim , observam ca Domnul Isus n-a fost 
preocupat de Sine. El a fost gata sa slujeasca avîndu-i în atentie pe altii. Asfel Domnul Isus 
protejeaza pe ucenici : Cînd fariseii i-au zis : “învatatorule , cearta-Ti ucenicii !” El este acela 
care le raspunde :”Va spun ca daca vor tacea ei , pietrele vor striga ” Luca 19:40 

Apoi ,Domnul Isus apara pe copii . Cînd preotii cei mai de seama s-au umplut de mînie la auzul 
mesajului cîntarilor copiilor, Domnul Isus îi confrunta spunînd : Oare n-ati citit niciodata 
cuvintele acestea : Tu ai scos laude di gura pruncilor si din gura celor ce sug a ” Mat.21 :16-17. 

Slujirea Domnului Isus este însa mult mai evidenta: El a vindecat pe orbi si schiopi în templu. 
Mat.21:14. 
Era la sfîrsiul misiunii Lui în mijlocul lumii, iar cei din Israel earu pregatiti sa-l respinga înca 
odata. Cu toate acestea , Lui îi ese mila de cei în necazuri daruindu-le vindecarea. Ce minunat 
este Mîntuitorul nostru ! La El gasim mila si îndurare si în ultimul ceas , pentru ca a venit sa fie 
raspunsul lui Dumnezeu pentru nevoile noastre. 

Urmarind însa evenimentele petrecute la intrarea Domnului Isus în Ierusalim putem observa în 
ultimul rînd ca : 

3 . Prin Intrarea în Ierusalim, Domnul Isus îsi descopera public caracterul Sau 

De la îtrupare , în timpul copilariei si-a slujirii publice , în orice împrejurare , Domnul Isus a 
stralucit prin caracterul Sau. El este un model pentru noi în toate aspectele vietii. Si în ziua 
intrarii în Ierusalim, Domnul Isus ne-a lasat un exemplu. Într-o zi a bucuriei , cînd era aclamat si 



ovationat de multime, nu este revolutionar, razbunator sau plin de mîndrie. El vine la Ierusalim 
asa cum l-a anuntat profetul Zaharia : neprihanit, biruitor si smerit! Zah 9:9. 

Ce frumos exemplu ! În contrast cu natiunea lui Israel si felul de viata al preotilor , carturarilor 
si-al fariseilor , viata Lui straluceste precum soarele printre nori. De aceea merita sa fie modelul 
vietii noastre. 
Pe cine ai ca model a Î ce masura te asemeni cu Domnul Isus a Pentru cei mai multi, testul cel 
mai greu este atunci cînd sunt înaltati ! Pe pozitii înalte ale treptelor ierarhiei sociale , multi au 
rau de înaltime . Domnul Isus a ramas smerit si este Mare prin smerenia Sa. 

Sarbatorim înca odata amintirea Intrarii Domnului Isus în Ierusalim . Ce va însemna aceasta zi 
pentru tine a Acest eveniment n-a fost la întîmplare, ci are o semnificatie deosebita:. Venind la 
Ierusalim Domnul Isus a dorit ca toti sa cunoasca ca El este Mesia, si îsi îplineste slujba pîna la 
capat , fiind un exemplu în toate împrejurarile si aspectele vietii. 
Ca sa fie cu adevarat sarbatoare si în viata ta : crede cu tarie ca El este Trimisul Lui Dumnezeu, 
accepta-L ca Domn al vietii tale si traieste asemenea Lui . Amin D.B 

 

 

 

Moartea lui Hristos „ O mare sansa „! 

 
 September 19, 2016 
 Predici scrise pentru Paste 

Mat.27:15-56 

Moartea Domnului Isus i-a împartit pe oameni. Intîlnim printre cei care au fost martori ai acestui 
eveniment, oameni ; barbati si femei, pentru care moartea Domnului Isus a fost o mare 
pierdere.Acestia erau sfîsiati de durere, boceu si se bateau cu pumnul în piept, aratînd cît de 
mult regreta ca îl pierd pe cel care le-a dat pîine, i-a vindecat sau I-a înviat pe cei dragi. 
O alta categorie de oameni au vazut moartea Domnului Isus ca fiind o mare biruinta. Au 
asteptat mult aceasta ocazie cînd sa scape de Cel care le-a schimbat traditia, a atras multimile , 
devenind o adevarata amenitare pentru pozitiile lor. Preotii cei mai de seama , carturarii si 
fariseii, prin moartea Domnului Isus si-au vazut planurile împlinite.Puteau în sfîrsit sa declare ca 
au scapat de un rival. Bucuria lor însa nu a tinut prea mult. Dupa trei zile Isus a înviat dintre cei 
morti iar ei au fost facuti de rusine. 

Asemenea puterii întunericului care credea ca prin rastignirea Domnului Isus va cîstiga o biruinta 
deplina si fruntasii lui Israel care s-au bucurat numai trei zile, au trebuit sa recunoasca ca 
planurile lor au dat gres. Oricît s-au straduit sa-L tina pe Domnul Isus în mormînt n-au reusit ; 
pentru ca El este Învierea si Viata, iar biruinta finala Îi apartine. 

Spre deosebire de aceste categorii de oameni , a fost o alta categorie, pentru care moartea 
Domnului Isus a însemnat o mare sansa. Urmarindu-i, în cadrul acestui mesaj am vrea sa 
observam ca sansa pe care ei au avut-o, este si sansa de care si noi putem avea parte: 

1. O sansa pentru libertate 



Cel care a beneficiat de acesta sansa a fost Baraba. Acesta era un întemnitat vestit. Era probabil 
seful bandei de hoti si tîlhari care actionase în Ierusalim în acea vreme.Am putea sa-l asemanam 
cu Ben Laden, al zilelor noastre. El a fost arestat cu doi dintre colegii sai. Iar pentru faptele 
savîrsite fusesera deja condamnat la moarte prin crucificare. Sentinta era promulgata iar crucile 
erau pregatite. Se astepta doar ziua executiei. 

Înaintea zilei cînd alaturi de colegii lui urma sa-si ispaseasca pedeapsa, la celula în care era 
închis , s-a prezentat ofiterul din garda templului si i-a adus o veste buna: „Baraba esti liber „! 
Cu siguranta acestu-ia nu-i venea sa creada, ceea ce-i auzeu urechile. 

De aceea i-au fost date explicatii: „Nu-i o gluma Baraba ! si nici un tîrg „! „Isus a fost ales sa 
moara în locul tau, iar pentru tine multimea a cerut eliberarea „! 

Asa cum relateaza evanghelistul Matei în cap. 27:15; era un obicei ca la sarbatorile Pastelui, 
guvernatorul sa semneze un decret de gratiere pentru unul dintre întemnitatii ales de popor . 
Voind sa-L elibereze pe Domnul Isus, Pilat L-a pus în fata poporului alaturi de Baraba. Spre 
surprinderea lui, poporul l-a ales pe Baraba si a cerut ca Domnul Isus sa fie rastignit. 

De aceea moartea Domnului Isus , pentru Baraba a însemnat o sansa pentru viata si libertate. 
Cînd nu mai avea nici o speranta, în ultimul moment i s-a oferit aceasta mare sansa. Nu ni se 
spune cum a stiut Baraba sa fructifice acest privilegiu si nici ceea ce s-a întîmplat cu el dupa 
aceea , dar datorita mortii Domnului Isus a dobîndit viata si libertatea ! 

Am auzit despre un pianist polonez, care a ajuns într-o adînca stare de depresie. Cariera lui a 
început sa paleasca. Nu reusea sa cîstige suficienti bani ca sa-si acopere datoriile si sa-si procure 
cele trebuincioase pentru viata. De aceea a hotarît sa-si puna capat zilelor. S-a gîndit ca solutia 
cea mai buna este spînzuratoarea. A mers în baie, si-a luat siretul de la fracul de concert, l-a legat 
de ceva solid si apoi s-a aruncat în gol. 

Din cauza transpiratiei din timpul concertelor, siretul si-a slabit rezistenta. De aceea atunci cînd 
trupul a început sa atîrne datorita greutatii , siretul s-a rupt. Pianistul a cazut gramada pe 
dusumea, ranindu-se usor. Acea cazatura însa, l-a trezit. A stat o vreme pe dusumea plîngînd în 
hohote. Apoi s-a ridicat, a mers la pian si-a început sa cînte. A pus în noile piese toata durerea si 
framîntarea sufletului sau din acele momente , dar si bucuria clipelor care au urmat. De fiecare 
data cînd era întrebat dupa acea încercare „ce te motiveaza pentru a munci asa de greu „a El 
raspundea întodeauna: „Dumnezeu mi-a dat viata si mi-a oferit sansa unui nou început. Desi nu 
ni se spune cum a fructificat-o , aceasta a fost sansa lui Baraba. 

Dar moartea Domnului Isus a adus aceeasi sansa si pentru fiecare dintre noi. Am fost întemnitati 
în închisoarea diavolului, datorita pacatului nostru. Eram condamnati la moarte datorita justitiei 
divine, dar Hristos a murit pentru ca noi sa primim viata si sa avem sansa eliberarii. 
Dumnezeu prin moartea Domnului Isus, a semnat un decret de gratiere. Acesta nu-i restrictiv si 
priveste numai o persoana, ci-i cuprinde pe toti oamenii. Acest adevar este zugravit de Apostolul 
Pavel care spune : 

„Voi erati morti în greselile si în pacatele voastre , în care traiati odinioara, dupa domnul puterii 
vazduhului, a duhului care lucreaza acum în fiii neascultarii ……dar Dumnezeu care este bogat 
în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit , macar ca eram morti în greselile 
noastre, ne-a adus la viata împreuna cu Hristos. Prin har sunteti mîntuiti. El ne-a înviat împeuna , 
si ne-a pus sa sedem împreuna în locurile ceresti în Hristos Isus …Ef 2:1-6 



Aceasta este marea sansa pe care o avem fiecare dintre noi :sa primim viata si libertate spirituala 
. Vei sti sa o fructifici a 

Moartea Domnului Isus înseamna însa o sansa si mai mare: 

2. O sansa pentru vesnicie 

La moartea Domnului Isus este mentionat si cazul unui alt tîlhar. Acesta la fel ca si colegul lui, a 
fost condamnat la moarte pentru relele savîrsite. N-a avut sansa pentru viata si libertate ca si 
liderul sau Baraba, dar a beneficiat de o sansa mult mai mare . Lui În ultimile momente ale vietii 
Domnul Isus i-a facut promisiunea : Adevarat îti spun ca astazi vei fi cu Mine în rai” Luca 23 :43 

Ce promisiune mareata si ce sansa pentru un tîlhar ! Erau ultimile momente ale vietii lui; 
savîrsise atîtea rele pentru care a suportat condamnarea justitiei umane. Mai mult decît atît; 
merita moartea vesnica, datorita hotarîrii dreptatii lui Dumnezeu, conform Cuvîntului lui 
Dumnezeu cere ne face cunoscut ca : 
„….plata pacatului este moartea : dar darul fara plata a lui dumnezeu este viata vesnica în Isus 
Hristos, Domnul vietii” Rom 6:23. 

Atunci cînd tîlharului nimeni nu-i mai dadea nici o sansa, Dumnezeu îi face cunoscut prin Fiul 
Sau , cea mai mare binecuvîntare pe care un om o poate avea : Atît de repede : „Astazi” , i se 
ofera o mare cinste : „Cu Mine „ si harul de a ajunge :”În rai „ 

Ce sansa ! Colegul sau , talharul rastignit la stanga domnului Isus, n-a stiut sa profite de aceasta 
ocazie. A murit în durere si necredinta, batjocorind pe Domnul Isus alaturi de trecatori, ostasi sau 
fruntasii lui Israel. Tîlharul de la dreapta însa , a avut parte de sansa vietii vesnice si de 
stralucirea raiului , pentru ca si-a recunoscut pacatul si a aceptat justetea pedepsei divine, iar prin 
credinta a vazut în Domnul Isus pe Fiul Lui Dumnezeu: adresîndui-se prin apelativul “Doamne”.  

A crezut ca Cel ce moare alaturi , are o împaratie si urmeaza sa vina în glorie. Credinta todeauna 
priveste dincolo de aparente si acepta lucrurile care înca nu se vad. Tîlharul a demonstrat o astfel 
de credinta ; iar în ultimile momente ale vietii s-a rugat spunînd : „ Adu-Ti aminte de Mine, cînd 
vei veni în împaratia Ta „! Luca 23: 40-40 

Aceasta rugaciunea i-a fost ascultata iar credinta i-a fost rasplatita imediat, benefiicind de o sansa 
nesperata : “Viata vesnica”! 

Dumnezeu ofera acelasi dar tuturor. Cel mai cunoscut verset al sfintei Scripturi spune : „Fiindca 
atît de mult a iubit Dumnezeu lumea , ca a dat pe singurul Lui Fiu , pentru ca oricine crede în El 
sa nu piara , ci sa aiba viata vesnica „ Ioan 3:16. 

Prin moartea Domnului Isus, Dumnezeu ofera pentru toti oamenii sansa vietii vesnice. O pot 
avea însa doar cei ce prin credinta îl au pe Fiul lui Dumnezeu . I Ioan 11-12. Unul dintre tîlhari în 
ultimile clipe ale vietii lui a fructificat aceasta ocazie si a murit fericit. Colegul sau care îndura 
aceasi soarta , a pierdut-o si a murit nemîntuit ! Cu care dintre acestia te asemeni. Moartea 
Domnului a mai însemnat apoi : 

3. O sansa pentru un nou început 

Urmarindu-i pe cei care au fost aproape de Domnul Isus , putem identifica cîteva persoane pentru 
care moartea Domnului Isus a însemnat schimbarea vietii. Pentru ei dupa acest eveniment viata 
n-a mai fost la fel . Unul dintre acestia este „sutasul roman”. El a avut sansa sa conduca procesul 



rastignirii Domnului Isus. Desi ca ofiter Roman era obisnuit cu scenele de cruzime, pentru el 
moartea Domnului Isus n-a fost ca a unui oarecare condamnat, ci a avut o semnificatie deosebita. 

Daca soldatii pe care îi comanda erau atenti la felul cum îsi împlinesc ordinile, pentru ca întreg 
procesul rastinirii sa se desfasoare fara evenimente si sa se încadreze în graficul orar asteptat de 
marii preoti, sutasul roman , a luat în considerare fiecare detaliu si a dat importanta fiecarui 
amanunt. Daca subalternii lui au cîstigat la zaruri la moartea Domnului Isus , o camasa sau ceva 
haine , El a cîstigat ceva mai mult : o deplina convingere despre identitatea Domnul Isus. 

A auzit cuvintele pe care Domnul Isus le-a rostit pe cruce , I-a urmarit modelul lasat în suferinta 
si a declarat: „Cu adevarat omul acesta era neprihanit”! Luca 23:47 

A vazut apoi semnele care au însotit moartea Domnului Isus : ’’Întunerecul din miezul zilei, 
cutremurul de pamînt , perdeaua din templu care s-a rupt si a marturisit :” : Cu adevarat ,omul 
acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” Mat 27:51-54. Ce declaratii surprinzatoare facute de un ofiter 
roman ! 

Acestea dovedesc ca moartea Domnului Isus i-a marcat profund viata si din acel moment n-a mai 
fost la fel. Asa cum se arata în cartea „Quo Vadis”, mai tîrziu el a cautat sa se convinga cine este 
Isus, ajungînd Sa-L primesca pe Cel Crucificat, ca Domn si Mîntuitor personal. 

Moartea Domnului Isus a schimbat si viata lui Petru. Desi la arestarea Domnului Isus , s-a 
lepadat de trei ori de Domnul pe care l-a urmat trei ani si jumatate, cînd a înteles ca El este 
Mîntuitorul sau si ca s-au împlinit spusele Sale, „a iesit afara si a plîns cu amar” Mat 26:75. Si 
viata lui Petru din acel moment n-a mai fost la fel. Dupa întîlnirea cu Domnul Isus „Cel Înviat „ 
Petru este un om nou, gata sa slujesca si sa moara pentru Domnul Sau. 

Schimbarea cea mai radicala a trait-o însa apostolul Pavel. El a auzit de moartea Domnului Isus, 
dar pe drumul Damascului, a avut si harul sa se întîlneasca cu Hristos cel Înviat . 

Dupa acea întîlnire el declara : „ Am fost rastignit împreuna cu Hristos , si traiesc …. dar nu mai 
traiesc eu ci Hristos traieste în mine. Si viata , pe care o traiesc acum în trup, o traiesc în credinta 
în Fiul Lui Dumnezeu , care m-a iubit si S-a dat pe Sine însusi pentru mine.” Gal 2:20 

Pentru acesti oameni moartea Domnului Isus a adus sansa unei vieti noi. Ei au înteles ca Hristos 
a murit în locul lor, de aceeasi ei merita sa traisca pentru El. Pentru cine traiesti atîti oameni 
traiesc pentru pîntece, sau pentru lucrurile de aici si acum . Cei ce au înteles semnificatia mortii 
Domnului Isus , traiesc o viata noua lucrînd pentru Împaratia lui Dumnezeu. 

Daca în anul acesta sarbatoresti moartea Domnului Isus , nu uita ca si pentru tine aceasta 
înseamna o mare sansa. Dumnezeu îti ofera prin Hristos sansa vietii si-a adevaratei libertati, 
sansa vesniciei si sansa unui nou început. Fii gata sa fructifici aceasta sansa, pentru ca moartea 
Domnului Isus, sa însemne si pentru tine o mare binecuvîntare . Amin! 

 

 

 


