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Iosif din Arimatea 
 
�Când s-a înserat � fiindcă era ziua Pregătirii, adică, ziua dinaintea Sabatului � a venit Iosif din 
Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a 
îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. Pilat s-a mirat că murise aşa de curând; a 
chemat pe sutaş, şi l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredinţat de la sutaş că a 
murit, a dăruit lui Iosif trupul. Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe 
cruce, L-a înfăşurat în pânza de in, şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o 
piatră la uşa mormântului� (Marcu 15.42-46). 
  A fost o zi foarte întunecoasă pentru ucenici, căci Domnul Isus era mort, şi prin aceasta apusese 
Soarele vieţii lor. �Toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.� 
  �Iată că vine ceasul ... când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur�, au 
fost cuvintele triste ale lui Isus, şi ele s-au adeverit. El atârna mort pe cruce, iar duşmanii Lui 
sperau că s-a terminat cu El, temându-se în acelaşi timp că s-ar putea totuşi să nu fie aşa. Unele 
femei au rămas la cruce; dar ce puteau face ele ca să primească trupul neînsufleţit al lui Isus şi 
să-L înmormânteze într-un chip vrednic de Numele Lui? Trupul neînsufleţit al Domnului era în 
pericol să aibă soarta ce o avea în mod obişnuit trupul mort al făcătorilor de rele. Oricum exista 
pericolul ca El să fie aruncat în primul mormânt gol care se găsea. 
  În acel moment periculos a apărut Iosif din Arimatea, o localitate a iudeilor, de care mai înainte 
nu am auzit nimic şi de care nu vom mai auzi nimic după acest moment. El era omul, de care era 
nevoie în această situaţie, un om cu influenţă, un om bogat, un sfetnic al soborului, un membru al 
sinedriului, o personalitate importantă şi cu caracter. Toţi evangheliştii amintesc de el şi ne 
povestesc despre el, şi astfel aflăm că el era un om bun, un om evlavios, care aştepta Împărăţia 
lui Dumnezeu. 
 Iosif a fost mai înainte un om retras şi probabil laş, dar acum a venit la cruce, şi după ce a văzut 
cum stăteau lucrurile, s-a dus cu îndrăzneală la Pilat şi a cerut trupul neînsufleţit al lui Isus; şi L-
a primit. 
  Să învăţăm din aceasta că Dumnezeu are totdeauna martorii Lui. Nu contează chiar dacă 
vestitorii Cuvântului părăsesc adevărul şi chiar dacă aceia care ar trebui să fie călăuze, se fac una 
cu ţărâna pământului. Împărăţia lui Dumnezeu nu va dispărea din lipsa călăuzitorilor. S-ar putea 
asemăna Adunarea cu purtătorul de drapel. Când acesta este epuizat, şi prin aceasta întreaga 
oştire este decurajată, atunci se găsesc alţi purtători de drapel, şi astfel drapelul Domnului flutură 
în vânt, înălţat sus. Aşa cum este de adevărat că El trăieşte, tot aşa va trăi şi adevărul; aşa cum 
este de adevărat că Dumnezeu stăpâneşte, tot aşa va stăpâni şi Evanghelia. Chiar în timpul când 
Isus atârna pe cruce, El avea dreptul să stea pe tron, şi El va domni din veşnicie în veşnicie. 
  Spre încurajarea noastră să ne gândim la ziua înnourată şi întunecoasă. Dacă trăiţi într-un loc 
unde sunt puţini credincioşi, nu vă încrucişaţi mâinile de durere şi nu vă aşezaţi descurajaţi, ca şi 
cum s-ar fi terminat totul cu lucrarea pe care o iubiţi. Domnul trăieşte şi El va păstra o sămânţă 
vie. Un alt Iosif din Arimatea va apărea în momentele de descurajare; tocmai atunci când noi am 
ajuns la capătul puterii, se va găsi omul. 
  Un Iosif a fost pentru Israel în Egipt, şi a fost un Iosif pentru Isus cel atârnat pe cruce. A fost un 
Iosif ca tată, la naşterea Sa, şi un alt Iosif s-a îngrijit de înmormântarea Lui. Domnul nu va 
rămâne fără prieteni. 
  A fost o zi întunecoasă în istorisirea din Vechiul Testament, atunci când ochii lui Eli, slujitorul 
lui Dumnezeu, s-au întunecat; şi ce a fost mai rău, a fost faptul că el a fost aproape tot aşa de orb 
spiritual, cum a fost şi trupeşte, căci fiii lui s-au purtat rău, iar el nu i-a condamnat. Părea a fi, ca 
şi cum Dumnezeu trebuia să părăsească pe Israel. Dar cine era acel băiat mic, adus de mama lui, 
acel copilaş, care a fost lăsat în Locul Sfânt, ca să-I slujească lui Dumnezeu, acel băieţel care 
purta o hăinuţă făcută cu multă dragoste de mama lui? Uitaţi-vă, voi care aveţi ochii credinţei: 
prorocul Samuel era slujitorul Domnului, care prin exemplul lui sfânt a condus pe Israel spre zile 
mai bune şi l-a eliberat de urmările pedepsei pentru faptele rele ale fiilor lui Eli. 
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  Dumnezeu are undeva, nu ştiu unde, în coliba joasă a unui sat sau undeva departe, în jungla 
Africii, sau în locuinţele sărăcăcioase de la periferia oraşului, sau undeva în palat, pe un om care 
va elibera pe Israel şi care va duce lupta Domnului. Domnul are slujitori, pe care Şi-i pregăteşte 
şi atunci când soseşte timpul, când soseşte ora când e nevoie de omul potrivit, atunci se gseşte 
acest om. Voia Domnului se va face, orice ar gândi cei necredincioşi şi cei îndoielnici. 
  Văd în venirea lui Iosif din Arimatea tocmai în momentul când era necesar să vină, o fântână a 
mângâierii pentru toţi aceia care au lucrarea lui Dumnezeu pe inimă. Nu trebuie să ne spargem 
capul cu privire la urmaşul vestitorului Cuvântului lui Dumnezeu; această grijă o putem lăsa 
liniştiţi în voia lui Dumnezeu. 
  Doresc să vorbesc astăzi cu voi despre acest Iosif din Arimatea, despre acest sfetnic de onoare. 
Aşa cum am spus, nu mai auzim nimic despre el, în afară de ceea ce este spus în această 
împrejurare. Păşeşte strălucitor, atunci când este nevoie, iar după aceea dispare; istoria lui este 
scrisă sus în ceruri. Nu trebuie să amintim ce spune tradiţia despre el, căci eu cred că în citarea 
legendelor este o tendinţă rea şi aceasta ne poate îndepărta de la Cuvântul lui Dumnezeu curat şi 
nefalsificat. Ce avem noi a face cu tradiţia? Nu este Scriptura suficientă? Dacă o realitate ar fi 
fost demnă de peniţa inspiraţiei divine, atunci ea ar fi fost scrisă; dar deoarece nu este scrisă, nu 
trebuie să avem dorinţa s-o cunoaştem. Să fim mulţumiţi, să stăm liniştiţi acolo unde Duhul Sfânt 
lasă peniţa Lui să se odihnească. 
  Voi descrie astăzi pe Iosif din Arimatea în patru moduri: mai întâi spre atenţionarea noastră. El 
era un ucenic al lui Isus, �dar pe ascuns, de frica iudeilor�; în al doilea rând spre învăţătura 
noastră: el a fost determinat din cauza crucii să devină cunoscut. Simion a prorocit deja că prin 
moartea Domnului se vor descoperi gândurile multor inimi. În al treilea rând spre încurajarea 
noastră: pentru Iosif era prezent un motiv, pentru care el s-a făcut cunoscut; şi astăzi este un 
motiv, pentru care toţi cei fricoşi ar trebui să devină viteji. În al patrulea rând spre îndrumarea 
noastră: dacă am fost timizi şi fricoşi, atunci în ceasul de nevoie să ne facem cunoscuţi şi să ne 
comportăm aşa de curajoşi, cum a făcut Iosif din Arimatea. 
  
 
O atenţionare pentru noi 
 
   Iosif a fost un ucenic al lui Hristos, dar pe ascuns, de frica iudeilor. Nu sfătuim pe nimeni să se 
asemene cu Iosif în această privinţă. Teama, care ne face să ne ascundem credinţa, este un lucru 
rău. Fii un ucenic al lui Isus, dar nu pe ascuns; altfel vei rata multe lucruri care sunt ţinta vieţii 
tale. În mod deosebit, să nu fi un ucenic pe ascuns din cauza fricii de oameni, căci frica de 
oameni este o cursă. Dacă eşti robul unei astfel de temeri, atunci aceasta te va face să fii mic şi 
neînsemnat şi te va împiedeca să-I aduci lui Dumnezeu onoarea care I se cuvine. 
  Caută să-I dai onoare lui Hristos, atunci El se va îngriji de onoarea ta. 
  Din ce cauză a fost aşa de retras Iosif din Arimatea? Poate motivul era chiar în natura fiinţei lui. 
Mulţi sunt din natură foarte îndrăzneţi; unii sunt chiar deosebit de îndrăzneţi, devin insistenţi, 
obraznici, ca să nu zicem neruşinaţi. Sunt fără teamă, căci lucrează fără cap. Să evităm greşeli de 
natura aceasta. 
  Pe de altă parte, mulţi sunt foarte retraşi. Ei trebuie să-şi adune tot curajul, ca să poată spune 
câteva cuvinte bune despre Mântuitorul lor, pe care Îl iubesc. Dacă este posibil, se aşază pe 
ultimele rânduri. Sper să fie găsiţi printre cei biruitori, atunci când se va împărţi prada, dar nu 
sunt aşa de zeloşi să fie printre luptători, atât timp cât aceştia au duşmanul înaintea lor. Unii 
dintre ei, cu toată timiditatea lor, sunt sinceri. 
  În timpul martirajului au fost unii care din natură erau fricoşi, dar care pe rug au fost cei mai 
curajoşi. Fox a remarcat că unii din aceia, care se lăudau că pot să suporte bine durerea şi 
moartea pentru Hristos, au ajuns să se teamă şi şi-au retras afirmaţiile, în timp ce alţii, care în 
temniţă au tremurat de frică la gândul că vor fi arşi, s-au dovedit în moarte că sunt adevăraţi 
bărbaţi, spre mirarea tuturor. 
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  Cu toate acestea, prieteni dragi, nu este bine ca să îngrijiţi timiditatea cu deosebită dragoste, 
dacă suferiţi de ea! Frica de oameni este o plantă care trebuie distrusă şi nu hrănită. Eu aş planta 
această plantă acolo unde este puţină apă şi nu este soare şi mi-aş dori un lăstar dintr-un pom mai 
bun.  
  Dacă ştiţi că slăbiciunea voastră este cauzată de frică, atunci vegheaţi şi luptaţi împotriva ei, şi 
cu ajutorul Duhului Sfânt învăţaţi să primiţi un curaj neînfricat. 
  Cred că ceea ce l-a determinat pe Iosif din Arimatea să fie timid, a fost şi starea lui de om 
bogat. Un adevăr trist este cuprins în afirmaţia Domnului nostru: �Cât de anevoie vor intra în 
Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!� Bogăţia nu întăreşte inima şi nu îi face pe oameni 
temerari pentru fapte bune. Cu toate că bogăţia este un talant de mare preţ, care poate fi folosit 
de acela care a intrat în Împărăţia lui Dumnezeu, ea cuprinde totuşi multe curse şi ispite, şi dacă 
un om nu a intrat încă în Împărăţia lui Dumnezeu, bogăţia este o piedică îngrozitoare pentru el. 
�Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un om bogat în Împărţia lui 
Dumnezeu!� 
  Pescarii de pe Marea Galileii au părăsit cu uşurinţă bărcile şi uneltele lor de pescuit, dar Iosif 
din Arimatea era un om bogat şi de aceea a ajuns mai greu la starea de a părăsi totul pentru 
Hristos. Tendinţa posesorilor de bogăţii mari o vedem la tânărul bogat, care a plecat întristat de 
la Domnul Isus, atunci când a fost pus la proba neobişnuită de a vinde tot ce avea. 
  Odată, nişte înotătorii puternici şi-au salvat viaţa, atunci când vaporul s-a lovit de stâncă, prin 
aceea că au aruncat orice greutate ce o aveau, în timp ce alţii s-au scufundat imediat, deoarece au 
avut aurul legat de corpul lor. Aurul scufundă pe oameni în mod aşa de sigur, cum se scufundă 
plumbul. Voi, cei care sunteţi bogaţi în această lume, luaţi seama ca nu cumva bunătatea lui 
Dumnezeu s-o schimbaţi într-o stare de trăire în necredincioşie faţă de El. Feriţi-vă de mândria 
vieţii, de dorinţa după poziţii înalte, de dorinţa de a vă strânge comori, căci toate acestea vă pot 
împiedica să-I slujiţi Domnului vostru. 
  Bogăţia face pe oameni să devină îngâmfaţi şi îi împiedică să se aplece. Un om sărac se duce şi 
intră într-o casă modestă din sat, unde se vesteşte Hristos, şi găseşte viaţa veşnică; un alt om, din 
acelaşi sat, care este îngrijorat de sufletul său, nu doreşte să meargă cu plăcere în cercul celor 
săraci şi rămâne fără binecuvântare. El se ţine departe, căci se întreabă: �Ce vor zice oamenii, 
dacă cel cu avere multă se duce acolo să asculte Evanghelia? Ce agitaţie se va produce, dacă fiul 
unui om bogat s-ar pocăi!� 
  Bogăţia lui Iosif din Arimatea l-a făcut deosebit de precaut şi probabil l-a împiedicat să se 
unească cu oamenii simpli, care L-au urmat pe Domnul Isus. Inima lui era îndreptată spre 
câştigarea cununii, dar greutatea mare a avuţiei lui l-a împiedicat în alergare. Este un exemplu de 
har nespus de mare, că a fost ajutat ca în cele din urmă să lupte aşa cum trebuie. 
  Probabil a fost împiedicat şi de faptul că ocupa o poziţie de onoare. Este nevoie de mare har, ca 
să poţi purta onoarea omenească. Ca să spunem adevărul: ea nu este demnă de purtat, dacă o ai. 
Dacă un om ar putea să trăiască în aşa fel încât ar fi peste tot elogiat, dacă el ar putea să-şi scrie 
numele pe cer cu litere de aur, ce valoare ar avea aceasta? Ce valoare are elogiul unei mulţimi 
care nu gândeşte? 
  Recunoştinţa din partea oamenilor buni, atunci când este obţinută prin virtuţi stăruitoare, este 
mult mai de dorit decât mari bogăţii. Dar şi atunci poate deveni o ispită, căci omul s-ar putea să 
înceapă să întrebe: �Ce vor zice oamenii?�, mai mult decât �Ce va zice Dumnezeu?�. În 
momentul când cedează acestei ispite, lasă un element slab să intre în viaţa sa. Un �bine, rob bun 
şi credincios!� de pe buzele Domnului este mai de valoare decât zeci de mii de ovaţii din partea 
senatorilor şi prinţilor. Onoarea din partea oamenilor este un pericol pentru cei buni. 
  Comportarea lui Iosif are mai mult înfăţişarea de precauţie decât de râvnă. Doresc ca aceia care 
ocupă poziţii înalte să se gândească la aceasta şi să se verifice dacă nu cumva timiditatea în 
mărturisirea publică a lui Hristos nu este o laşitate nefericită. 
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  Este clar, că toate lucrurile pământeşti, pe care le doresc oamenii, nu sunt chiar aşa de dorit, pe 
cât par a fi, iar acelea pentru care oamenii sunt gata să-şi dea chiar ochii din cap, ca să le aibă, le-
ar vedea mult mai neînsemnate, dacă ar avea ochii deschişi. 
  Doresc să vă întreb cu toată prietenia, dacă unii dintre voi Îl iubesc pe ascuns pe Domnul şi 
Stăpânul meu, din cauza fricii de oameni? Niciodată nu ţi-ai mărturisit public credinţa. De ce nu? 
Ce te împiedică să treci hotărât de partea Domnului? Eşti bogat? Savurezi onoare? Ocupi o 
poziţie de invidiat în societate? Eşti tu o creatură cu o stare spirituală pipernicită, că ai devenit 
aşa de mândru pe această poziţie sclipitoare ca şi un copil care este mândru de haina lui cea 
nouă? Eşti aşa de laş, că nu vrei să te uneşti cu susţinătorii adevărului şi neprihănirii, deoarece 
sunt persoane cu stare socială rea? Eşti tu cu adevărat aşa de ticălos? Nu este nici o vitejie sfântă 
în tine? Dacă Dumnezeu te ajută să-ţi meargă aşa de bine, dacă ţi-a încredinţat aşa de mult, vrei 
să-I mulţumeşti, lepădându-te de Fiul Său, maltratându-ţi conştiinţa şi întorcând spatele 
adevărului? 
  Ştiu, pare aspru, dacă eşti primit rece în societate sau dacă degetul dispreţuitorului este 
îndreptat spre tine, dar a te supune acestei temeri egoiste nu este demn pentru un bărbat, iar 
pentru un creştin este deosebit de dispreţuitor. 
  �O, eu sunt o fire retrasă.� Da, nu ceda ei, te rog, căci dacă toţi ar avea astfel de simţuri, atunci 
unde ar fi reformatorismul şi trezirile? Unde ar fi rămas Luther, Calvin şi Zwingli? Unde ar fi 
Whitefield şi Wesley, dacă dorinţele lor ar fi avut ca ţel principal umblarea pe valea liniştită şi 
rece a vieţii lor? 
  Ieşi înainte, fratele meu, pentru adevăr şi pentru Domnul! Gândeşte-te: ce este bun pentru tine, 
este bun pentru noi toţi. Dacă nu te alături de Adunare, atunci fiecare dintre noi ar putea să 
renunţe la obligaţiile lui; unde ar fi atunci Adunarea vizibilă a lui Isus? Cum ar putea rânduielile 
credinţei noastre sfinte să fie vizibile ca o mărturie înaintea oamenilor? Provoc pe toţi 
credincioşii ascunşi să se gândească la contradicţia dintre credinţa şi ascunderea lor şi să renunţe 
la poziţia lor de laşi! 
  Sunt convins, Iosif din Arimatea a pierdut foarte mult prin laşitatea sa, căci vedeţi, el n-a trăit 
împreună cu Domnul Isus, aşa cum au făcut mulţi alţi ucenici. În timpul acela scurt, dar o 
perioadă de aur, când oamenii umblau şi vorbeau cu Isus, Iosif nu era cu ei. Nu era între cei 
doisprezece, aşa cum probabil ar fi putut să fie, dacă ar fi avut mai mult curaj şi hotărâre. N-a 
avut parte de acele discuţii intime, pe care Domnul le-a avut cu ai Săi, după ce lăsa mulţimea să 
plece acasă. N-a avut parte de acea educaţie sfântă şi de acea întărire care pregătea pe oameni 
pentru viaţa nobilă a primilor sfinţi. A pierdut multe ocazii, când putea să lucreze pentru Domnul 
şi cu Domnul. 
  Probabil nu mai auzim nimic despre Iosif din Arimatea, deoarece el nu a mai făcut nimic. 
Probabil, aceasta este singura acţiune mare, care a salvat uitarea numelui lui, tot ce a fost demn 
de relatat. Iosif trebuie să fi fost un om slab, trist, puţin folositor, căci el L-a urmat pe Hristos de 
la distanţă. 
  Doresc înaintea lui Dumnezeu, ca acest studiu să scoată din ascunzătoare pe bărbaţii noştri 
iubiţi, credincioşi adevăraţi şi demni de onoare şi să-i facă să păşească în primele rânduri şi să 
lupte pentru Hristos! 
 
 
O învăţătură pentru noi 
 
   În cele din urmă, Iosif s-a făcut cunoscut, şi aşa veţi face şi voi, prieteni dragi! Dacă sunteţi 
corecţi şi cinstiţi, mai devreme sau mai târziu Îl veţi mărturisi pe Domnul vostru. Nu credeţi că ar 
fi mai bine s-o faceţi astăzi decât mai târziu? Va veni ziua când toată ruşinea, de care voi acum 
vă temeţi, va veni peste voi. Aşa cum este de sigur că tu eşti un credincios sincer, tot aşa este de 
sigur că va trebui să rezişti acelei ruşini şi batjocuri, care acum te sperie. De ce nu treceţi imediat 
de partea cealaltă şi astfel să terminaţi cu această ruşine? Tu ai de mărturisit pe Hristos înaintea 
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multor martori. De ce nu vrei să începi imediat să faci aceasta? Ce este greu în aceasta? Va fi 
mult mai uşor şi îţi va aduce mai multă binecuvântare decât dacă continui să amâi. Ce l-a scos pe 
Iosif din Arimateia din anonimat? A fost puterea crucii! 
  Nu este ciudat, că toată viaţa lui Hristos n-a făcut pe acest om să depună o mărturie publică? 
Minunile Domnului nostru, vorbirea Sa, sărăcia Sa, lepădarea Sa de Sine, viaţa Sa glorioasă de 
sfinţenie, binefacerile Lui, toate acestea au putut să-L ajute pe Iosif să-şi consolideze credinţa sa 
ascunsă, dar n-au fost de ajuns ca să-l facă să depună mărturie despre credinţa lui. Moartea pe 
crucea infamă a exercitat mai multă putere asupra lui Iosif decât toată frumuseţea vieţii lui 
Hristos. 
   Haideţi, voi timizilor şi voi cei ce staţi retraşi, să vedem dacă nu cumva astăzi crucea are 
aceeaşi influenţă şi asupra voastră. Sunt convins că vă va ajuta, dacă Duhul Sfânt va întipări 
aceasta pe inima voastră. Presupun că moartea lui Hristos pe cruce a fost pentru Iosif aşa de 
îngrozitoare, încât s-a hotărât să intervină pentru El, pentru Acela care a fost tratat aşa de 
îngrozitor.  
  Iosif nu şi-a dat acordul la ceea ce au făcut oamenii din sinedriu, atunci când L-au condamnat la 
moarte pe Isus; probabil, el şi Nicodim s-au retras de la acest sfat. Dar când a văzut că crima a 
fost săvârşită şi Cel nevinovat a fost omorât, şi-a zis probabil: �Nu pot să rămân un martor mut al 
acestei ucideri. Trebuie să mă aşez de partea Celui sfânt şi neprihănit.� De aceea s-a făcut 
cunoscut ca slujitor de bunăvoie al Domnului său crucificat. Fie, ce o fi, el s-a simţit constrâns să 
mărturisească că stă de partea lui Isus. A fost târziu, a fost foarte târziu, dar n-a fost încă prea 
târziu. 
  O, ucenic ascuns, nu vrei să renunţi la ascunzătoarea ta? Dacă eşti liniştit şi retras şi auzi cum 
Numele lui Isus este batjocorit, aşa cum se întâmplă des în zilele noastre, nu vrei să intervii 
pentru El? Când auzi cum este negată dumnezeirea Lui, când Persoana Sa este ţinta batjocurilor 
camarazilor rebeli, nu vrei să intervii pentru El? 
  Lucrarea Sa este lucrarea adevărului, neprihănirii, îndurării şi speranţei pentru fiii oamenilor, de 
aceea nu este permis ca El să fie batjocorit, iar tu să stai tăcând alături. Dacă alţii L-ar fi apărat, 
atunci ai fi fost probabil scuzat, dar acum, când sunt aşa de mulţi aceia care Îl batjocoresc, nu 
poţi rămâne retras, fără să nu faci prin aceasta un păcat. Isus merită toată onoarea, şi totuşi ei Îl 
batjocoresc cu grămada. Nu vrei să-L aperi? El este Domnul şi Mântuitorul tău. Nu mai ezita să 
mărturiseşti că Îi aparţii. Crucea a descoperit inima lui Iosif; el a urât răutatea acelora care L-au 
lovit pe Cel sfânt şi neprihănit, de aceea a prins curaj. 
  Dar probabil a fost şi minunata răbdare a Domnului în chinul morţii aceea care l-a făcut pe Iosif 
să simtă că nu mai poate să rămână ascuns. L-a auzit spunând: �Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce 
fac!�? S-a uitat la buzele Lui, atunci când a strigat: �Mi-e sete!�? Credeţi că a văzut batjocura şi 
dispreţul care L-au înconjurat pe Domnul muribund? A observat că pietrele vor striga, dacă el nu 
va arăta dragoste Prietenului lui cel mai bun? Deoarece Isus nu S-a apărat, ci a fost mut, ca o 
oaie înaintea celor ce o tund, Iosif a fost obligat să-şi deschidă gura pentru El. Dacă Isus nu 
răspunde, ci rosteşte numai rugăciuni pentru ucigaşii Lui, atunci el, sfetnicul cu vază, trebuie să-
L mărturisească. 
  Soarele L-a recunoscut şi şi-a acoperit faţa cu sac şi cenuşă. Pământul L-a recunoscut şi s-a 
cutremurat. Moartea L-a recunoscut şi a dat înapoi trupurile morţilor. De aceea şi Iosif a trebuit 
să-L recunoască; nu se mai putea împotrivi dorinţei de a face aceasta. 
  O, fraţilor, dacă până acum aţi stat retraşi, lăsaţi-vă puşi de Isus în avangarda oştirii! 
  Apoi, au fost prezente minunile acestei morţi, pe care el le-a văzut şi pe care le-am amintit. Ele 
au fost suficiente, ca să-l convingă pe sutaş că Isus a fost un om neprihănit. Ele i-au convins şi pe 
ceilalţi că El este Fiul lui Dumnezeu; iar acela, care era un ucenic al lui Isus, a fost puternic 
convins prin ceea ce s-a petrecut pe cruce. Sosise timpul când trebuia să acţioneze cu hotărâre ca 
un ucenic al lui Hristos. 
  Nu sunt în jurul tău minuni ale întoarcerilor la Dumnezeu, ascultări ale rugăciunilor, eliberări 
divine din nevoi? 
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  Eu cred că Iosif nu a înţeles pe deplin sensul morţii lui Hristos. Cunoştea unele lucruri despre 
aceasta, dar nu aşa cum cunoaştem noi astăzi, când Duhul lui Dumnezeu Se arată în toată 
plinătatea Sa şi ne învaţă despre însemnătatea crucii. 
  Ascultaţi, bărbaţilor, care nu aţi trecut vizibil de partea Lui, care niciodată nu aţi purtat ocara 
Lui şi care niciodată n-aţi trecut public în lucrarea Lui: El a murit pentru voi! Toate rănile Lui au 
fost pentru voi; sudoarea aceea, ale cărei urme le puteţi vedea pe faţa Celui răstignit, a curs din 
cauza voastră. Din cauza voastră a fost setea şi durerea, pentru voi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat 
duhul. Vă ruşinaţi să-L recunoaşteţi? Nu vreţi să purtaţi batjocura şi dispreţul din pricina Lui, din 
pricina Aceluia care a îndurat toate acestea pentru voi? Deschideţi-vă sufletul şi ziceţi: �El m-a 
iubit şi S-a dat pe Sine pentru mine.� Dacă nu puteţi spune aceasta, atunci nici nu puteţi fi 
fericiţi. Dar dacă puteţi, ce vreţi să faceţi atunci? Nu trebuie să-L iubiţi şi să vă daţi pentru El? 
  Crucea este un magnet minunat, care l-a atras la Isus pe omul acela, care era un metal preţios. 
Este ca şi un drapel înălţat, purtat prin toate ţările, ca toţi cei credincioşi să se adune. Această 
cruce, purtată prin toate ţările, va trezi pe cei viteji, ca să iasă la câmp. 
  Puteţi vedea pe Domnul vostru suferind moartea pentru voi şi apoi să-I întoarceţi spatele? Vă 
rog să nu mai amânaţi, ci imediat să strigaţi: �Scrie numele meu printre urmaşii Lui, căci vreau 
să lupt până la sfârşit pentru El!� 
  Vrem să luăm aceasta ca învăţătură din viaţa lui Iosif din Arimatea. Dacă crucea nu-l face pe un 
om să iasă din ascunzătoarea lui, ce va face atunci ea? Dacă priveliştea dragostei care moare nu 
ne face să avem o dragoste curajoasă pentru El, ce va fi atunci în stare să ne facă să avem o astfel 
de dragoste? 
 
 
O încurajare pentru noi 
 
   Probabil gândiţi că timpul în care a trăit Iosif impunea ca el să iasă din ascunzătoare şi să 
meargă la Pilat, dar voi înşivă nu sunteţi într-o asemenea situaţie. 
  Ascultaţi, prietenii mei, sunt mulţi oameni care nu folosesc ocaziile oferite aşa cum ar trebui. 
Domnul Isus nu mai atârnă astăzi pe cruce şi nu mai este necesar să fie înmormântat, dar sunt 
alte necesităţi absolute care vă solicită. Situaţia actuală a lumii cere ca fiecare bărbat, a cărui 
inimă este sinceră, să-L mărturisească pe Domnul său şi să-I slujească. Oricine Îl iubeşte pe 
Hristos, s-o dovedească în această oră prin fapte. 
    O geamandură pe apele din partea de sud a Wales-ului are un clopot, care îi atenţionează pe 
marinari de prezenţa unei stânci periculoase. În mod obişnuit acest clopot este liniştit, dar când 
începe să bată vântul şi valurile se năpustesc asupra ţărmului, atunci sunetul lui se aude de la 
distanţă foarte mare. 
  Cred că sunt oameni care sunt liniştiţi, când totul decurge în linişte, dar care devin constrânşi să 
vorbească, atunci când vânturile sălbatice se ridică. 
  Vă asigur că acum ameninţă furtuna şi că va deveni mult mai rău. Dacă citesc corect semnele 
timpului, atunci e bine dacă clopotul îşi face auzit sunetul de atenţionare, ca astfel sufletele să nu 
se piardă pe stânca rătăcirii. 
  Dacă v-aţi retras pe ultimele rânduri, atunci trebuie să părăsiţi această stare de comoditate. Vă 
chem în numele lui Isus la luptă. Domnul are nevoie de voi. Dacă nu veniţi în ajutorul Domnului, 
atunci un blestem va veni asupra voastră. Vouă ar trebui să vi se scrie pe spate �laşi�, ori altfel vă 
înrolaţi astăzi lucrării lui Isus. Să vă spun, de ce? 
  Duşmanii lui Hristos au înaintat. Atunci când L-au urmărit şi au luat pietre ca să-L lovească, 
înaintaseră mult. Când au zis că are un demon şi este ieşit din minţi, au mers mult prea departe. 
Când au afirmat că El scoate demoni cu ajutorul lui Beelzebub, căpetenia demonilor, aceasta era 
o blasfemie. Dar acum au depăşit linia, având urmări nefaste. Au luat pe Împăratul lui Israel şi L-
au pironit pe cruce, şi El este mort. De aceea Iosif nu a mai putut răbda. El a părăsit societatea în 
care se găsea şi s-a unit cu Domnul Isus. 
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  Uitaţi-vă cât de departe merg oamenii în zilele noastre. Afară, în lume, se arată necredinţa într-o 
măsură aşa de mare, încât ea nu mai este demnă de civilizaţie, ca să nu mai vorbim de 
creştinătatea timpului nostru. Ieşiţi, voi laşilor, şi nu mai ezitaţi să fiţi număraţi în rândul lumii 
necredincioase! În afară de aceasta vedem în creştinism bărbaţi care ne-au răpit deja unele 
învăţături importante, iar acum atacă inspiraţia Cuvântului lui Dumnezeu. Ei ne spun clar că cred 
ce spune Scriptura numai în măsura în care lor le place. Biblia este o carte frumoasă pentru ei, 
dar o carte învechită. Puteţi voi tăcea, când auziţi aşa ceva? Eu nu pot tăcea. Citadela 
creştinismului este atacată. Nici un bărbat viteaz să nu se lase intimidat în apărarea ei! Dacă voi 
tăceţi şi vreţi să lăsaţi ca credinţa să fie ruptă în bucăţi, eu nu pot! 
  Acum, când rătăcirea nu mai cunoaşte bariere, trebuie să ieşim pentru a apăra adevărul. 
Deoarece atacul asupra Cuvântului lui Dumnezeu este foarte înverşunat, este necesar să apărăm 
orice bucăţică a credinţei. În ceea ce mă priveşte, nu vreau să cedez nici un colţ al credinţei mele 
din pricina vreunui om. Dacă adevărul are o înfăţişare severă, nu vrem să-l acoperim cu un voal. 
Dacă este o pricină de poticnire în cruce, nu vrem s-o ascundem. Acesta este răspunsul meu dat 
tuturor acelora care vor să se adapteze duhului timpului nostru. Eu cunosc numai un Duh: acesta 
este neschimbat în toate timpurile. Îndoiala duşmanilor lui Dumnezeu să nu aibă nici o influenţă 
asupra noastră, decât numai aceea că noi vom strânge tot mai tare Evanghelia în inima noastră. 
  Rog pe fiecare creştin să prindă curaj şi să iasă la luptă. Ieşiţi acum, dacă nu aţi ieşit până acum! 
  Atunci când Iosif din Arimatea s-a făcut cunoscut ca ucenic al Domnului nostru, cei mai mulţi 
dintre prietenii Domnului nostru fugiseră. Atunci Iosif şi-a zis probabil: �Trebuie să intru şi să 
cer trupul�. Când toţi ceilalţi fug, vine viteazul timid. Am constatat mereu că cei slabi au devenit 
tari, atunci când în jur a avut loc o decădere generală de la credinţă. Oamenii, care odinioară 
spuneau �nu ştim cu certitudine dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem aşa de nedemni�, au 
ieşit din vizuinile lor şi au devenit viteji în luptă, au bătut şi au pus oştirea duşmanului pe fugă. 
  Numărul acelora care pe vremea lui Iosif au rămas credincioşi Domnului a fost mic. Aceia 
dintre ei care erau săraci - de exemplu femeile, care I-au slujit cu ce aveau -, nu erau apţi să 
meargă la Pilat să ceară trupul Domnului. El nu i-ar fi lăsat să treacă înainte; şi chiar dacă i-ar fi 
lăsat, erau prea fricoşi ca să ceară trupul Domnului. Dar Iosif era bogat şi era un sfetnic al 
soborului, de aceea părea să spună: �Aceste femei dragi, bune, au nevoie de un prieten; ele nu 
pot singure să ia trupul de pe cruce. Vreau să merg la guvernator. Împreună cu Nicodim voi 
procura voalul şi mirodenile, iar femeile ne vor ajuta să luăm pe Domnul de pe lemn şi să-L 
punem în mormântul meu cel nou. Voi învălui trupul Lui cu voalul şi-L voi îmbălsăma în chip 
vrednic cu mirodenii.�  
  Unii dintre voi locuiesc în localităţi mici, la ţară, unde copiii lui Dumnezeu sunt credincioşi şi 
probabil foarte săraci şi nu au multe posibilităţi. Dacă există ceva care să vă dea impuls să fiţi 
oameni hotărâţi, atunci luaţi exemplul lui Iosif. Este nevoie de curaj, ca să ajuţi o ceată slabă. De 
obicei, oamenii sunt prezenţi acolo unde este succes, dar omul de valoare nu se ruşinează să 
sprijine pe unul care este dispreţuit, atunci când este vorba de lucrarea adevărului. Cine are 
aptitudini şi avere să spună: �Vreau să mă duc şi să îi ajut. Nu pot lăsa lucrarea Domnului în 
seama acestor oameni săraci. Ştiu, ei fac tot ce pot, şi deoarece aceasta este foarte puţin, vreau să 
mă unesc cu ei şi pentru Domnul să mă alătur lor.� 
  Vedeţi ce intenţionez? Singura mea dorinţă, astăzi, este să sensibilizez pe puţinii dintre voi, care 
pentru o clipă s-au clătinat, ca să se scoale şi să vestească pretutindeni Numele Lui scump şi 
sfânt. 
  Poate sunteţi ca acele flori care nu pot înflori înainte de a veni întunericul. Acum este timpul 
vostru. Seara a sosit; înfloriţi, prietenii mei, şi umpleţi aerul cu parfumul dragostei voastre! Dacă 
alte flori s-au închis, atunci fiţi gata să vă deschideţi în roua nopţii! Luminaţi în aceste ore de 
întuneric! Soarele s-a ascuns; arătaţi-vă! 
  Iosif şi Nicodim nu s-au văzut în lumina zilei, atunci când Isus trăia, dar atunci când soarele s-a 
ascuns la moartea Lui, strălucirea lui s-a arătat mai mare ca oricând. 
  O, fratele meu şovăitor, acum este timpul tău, ora ta! Foloseşte-o pentru Domnul nostru mare! 
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Un îndemn 
 
Cineva poate va spune: �Ce înţelegeţi dumneavoastră când spuneţi că eu trebuie să păşesc în 
faţă? Văd ce a făcut Iosif, dar ce trebuie să fac eu? Eu nu trăiesc în Arimatea, iar în zilele noastre 
nu există nici un Pilat.� 
  Prin faptul că Iosif L-a recunoscut pe Domnul său, s-a pus în pericol. Un sclav, al cărui stăpân a 
fost omorât, pentru că era creştin, s-a dus la judecător şi a cerut trupul mort al stăpânului său, ca 
să-l înmormânteze. Judecătorul l-a întrebat: �De ce vrei tu trupul neînsufleţit al stăpânului tău?� 
� �Pentru că el a fost un creştin, şi eu sunt de asemenea un creştin.� În baza acestei mărturii, el 
însuşi a fost condamnat la moarte. 
  Pilat putea să facă la fel, căci mai marii iudeilor l-au urât pe Iosif şi i-au dorit moartea. El a fost 
mult timp retras, dar acum şi-a luat inima în dinţi şi a intrat curajos la Pilat. L-a rugat pentru 
trupul neînsufleţit, iar dregătorul i-a împlinit dorinţa. 
  Ţi-ai pune tu în joc, dacă este nevoie, cele mai bune lucruri pământeşti ale tale? Eşti tu gata să-
ţi pierzi renumele profesiei şi poziţiei tale prin mărturisirea credinţei tale, în aceste zile de 
decădere? Poţi tu să părăseşti totul din pricina lui Hristos? Dacă cea mai intimă legătură s-ar 
rupe, dacă cele mai strălucitoare perspective s-ar distruge, îţi vei lua tu crucea şi-L vei urma pe 
Domnul tău? 
  Gândeşte-te că acest om bun, atunci când a luat trupul neînsufleţit al lui Isus, a devenit necurat, 
potrivit legii iudaice. S-ar putea să nu vi se pară important acest lucru, dar pentru un iudeu 
aceasta era un lucru foarte rău, în mod deosebit în săptămâna Paştelor. El s-a atins de un trup 
mort şi prin aceasta, potrivit legii iudeilor, s-a întinat. Dar el nu a considerat a fi o necurăţie 
atingerea trupului mort al Domnului său. Şi nici nu era o necurăţie. Era o onoare, să atingi acest 
trup sfânt, pregătit de Dumnezeu. 
  Şi cu toate acestea ţi se va spune: �Dacă treci de partea lui Isus şi te uneşti cu poporul Său, 
atunci te înjoseşti.� Vor arăta cu degetul spre tine, îţi vor da un nume de insultă şi te vor învinui 
de fanatism. Ia asupra ta această ruşine binecuvântată şi spune ca şi David: �Vreau să m art şi 
mai de nimic� şi s m înjosesc în ochii mei.� Dezonorarea pentru Hristos este onoare, iar ruşinea 
este culmea oricărei cinste. 
  După aceea, acest om, care şi-a pus viaţa în pericol şi onoarea în joc, a luat asupra sa 
cheltuielile mari legate de înmormântarea lui Hristos. S-a dus şi a cumpărat pânză curată de in şi 
a pus la dispoziţie mormântul nou, pe care îl săpase în stâncă pentru sine. Ceea ce era ambiţia 
oricărui iudeu ca să posede, aceea a dat el cu bucurie, pentru ca Domnul să poată fi pus acolo. 
  O, dacă tu Îl mărturiseşti pe Hristos, atunci mărturiseşe-L prin fapte! Nu-ţi ţine portmoneul 
închis faţă de El! 
  Nu de mult am citit istoria unui vechi, bun creştin din America, care a venit într-o adunare, 
după ce a avut loc colecta pentru o lucrare misionară. Cineva l-a rugat pe �fratele nostru Sewell� 
să se roage pentru această colectă. Sewell nu s-a rugat, ci şi-a băgat mâna în buzunar şi a căutat. 
�Aduceţi cutia pentru colectă�, a zis el, şi după ce au adus cutia şi el a pus banii în ea, omul acela 
a spus: �Frate Sewell, nu v-am rugat să dăruiţi ceva, am dorit numai ca dumneavoastră să vă 
rugaţi împreună cu noi.� 
  �O�, a zis el, �nu m-am putut ruga înainte de a da ceva.� S-a simţit dator să dea mai întâi pentru 
marea lucrarea de misiune, şi după ce a făcut aceasta s-a putut ruga. 
  O, dacă toţi creştinii ar fi convinşi de corectitudinea unei astfel de comportări! Ieşiţi în faţă, voi 
cei care v-aţi ascuns, vorbiţi cu oamenii şi mărturisiţi ce a făcut Domnul pentru voi! Iosif din 
Arimatea, unde eşti? Ieşi, omule! Păşeşte în faţă; a sosit timpul tău! Începând de acum, voi 
sunteţi cei mai viteji dintre viteji în garda personală a lui Hristos, care Îl urmează oriunde va 
merge. Nu te teme, ci priveşte cu bucurie, dacă ajungi să lupţi din pricina Omului care este 
Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor. A Lui să fie onoarea din veşnicie în veşnicie! 


