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Trei învieri – M. J. K. 
 
   În Evanghelii se vorbe�te despre trei învieri pe care le-a f�cut Domnul. Isus, când a fost pe 
p�mânt, a redat via�a la trei mor�i – doi copii �i un b�rbat. 
   Sentin�a de moarte, rostit� de Dumnezeu asupra lui Adam �i urma�ilor s�i, nu a fost anulat�. 
Ea a fost aplicat� în timpul lui Abel, precum �i în timpul Domnului. Ea este valabil� chiar �i 
ast�zi, c�ci »moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricin� c� to�i au p�c�tuit« (Romani 
5, 21). Cuvântul spune îns�: »Plata p�catului este moartea; dar darul f�r� plat� al lui Dumnezeu 
este via�a ve�nic� în Isus Hristos, Domnul nostru« (Romani 6, 23). To�i care Îl au pe El posed� 
via�a ve�nic�. »Noi am trecut din moarte la via��« (1 Ioan 3, 14) �i am fost învia�i împreun� cu 
Hristos, potrivit cu Epistola c�tre Coloseni 3, 1. 
   Amintim aici acest adev�r, care st� la baza credin�ei noastre, pentru a accentua c� în cazul 
celor trei învieri, cu care ne ocup�m, nu este vorba de via�a ve�nic�; Domnul a redat celor trei 
persoane, care muriser�, via�a p�mânteasc�. Aceast� via�� rec�p�tat� nu se deosebea cu nimic 
de aceea pe care au avut-o mai înainte, a�a c� pentru to�i trei trebuia s� vin� mai târziu ziua în 
care trebuiau din nou s� moar�. Cu toate acestea cele trei învieri au o importan�� practic� 
deosebit�. Sunt tablouri ale noii vie�i de înviere, pe care o posed� deja în timpul vie�ii lor pe 
p�mânt to�i cei care au primit pe Hristos ca Mântuitor al lor, începând chiar din momentul 
întoarcerii lor la Domnul. 
S� studiem pe scurt aceste trei relat�ri! 
 
 
Fiul v�duvei din Nain (Luca 7, 11-15) 

 
   Noi to�i am fost asemenea acestui tân�r, fiul v�duvei din Nain, mor�i în p�catele �i 
f�r�delegile noastre, a�a cum se exprim� Cuvântul. Am fost inap�i s� ie�im din aceast� stare 
prin propriile puteri, tot a�a cum a fost imposibil ca al�ii s� ne elibereze. Dragostea plin� de 
afec�iune a mamei nu a putut nicidecum s� redea via�a fiului ei tân�r care murise. �i tot a�a este 
�i cu noi: suntem total incapabili s� ne salv�m atât pe noi, cât �i pe al�ii. Cu siguran��, v�duva 
din Nain �i-ar fi jertfit via�a, ca s� salveze via�a fiului ei, dar a fost imposibil. 
   Numai vocea puternic� a Prin�ului vie�ii putea s� redea via�a tân�rului, a�a cum numai El a 
fost în stare s� ne elibereze din starea de moarte moral� în care eream. 
   »Tinerelule, scoal�-te, î�i spun!« - Nu este remarcabil c� primul efect al lucr�rii Domnului 
f�cut� acestui tân�r a fost, c� el a început s� vorbeasc�, în timp ce �edea �i nu f�cuse nici m�car 
un pas? Nu ni se spune ce a zis tân�rul, dar ne putem imagina c� cuvintele lui redau bucuria lui, 
o consecin�� a darului vie�ii care i-a fost red�ruit�. 
   Tocmai aceasta ar trebui s� caracterizeze pe to�i care au primit o via�� mult mai pre�ioas� ca 
aceea pe care a primit-o tân�rul; c�ci este vorba de via�a ve�nic�. Vor putea aceste rânduri s� 
mi�te un tân�r sau o tân�r�, care prin credin�� au primit via�a ve�nic�, dar care nu au m�rturisit 
înc� aceasta? O, nu mai a�tepta, f� aceasta cât mai curând! Prin aceasta vei face bucurie 
p�rin�ilor t�i, �i tuturor acelora care te iubesc, care se va asem�na cu bucuria acelei v�duve 
s�rmane, care cu siguran�� a avut-o atunci când fiul ei a depus m�rturie despre învierea lui. 
Nimeni dintre noi s� nu uite c� cuvântul credin�ei const� în m�rturisirea cu gura pe Isus ca 
Domn (Romani 10, 8-9), nu amâna nici m�car o zi! 
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Fiica lui Iair (Luca 8, 40-42, 49-56) 
 
   Aceast� relatare ne înva�� o lec�ie nu mai pu�in lipsit� de importan��. 
   Feti�a dormea somnul mor�ii, atunci când Domnul a intrat în casa p�rin�ilor ei, �i numai El 
putea s� recunoasc� în ea prezen�a unui suflet viu. De aceea putea spune: »Ea nu a murit, ci 
doarme«. El a biruit moartea, �i de aceea numai vocea Lui puternic� putea s� readuc� la via�� 
aceast� feti��. 
   Vocea lui de har s-a adresat �i p�rin�ilor ei �i le-a poruncit s� dea de mâncare feti�ei lor. Grij� 
atent� fa�� de copil, dar �i cuvinte severe adresate p�rin�ilor, ca �i nou�! Fata lui Iair ar fi 
devenit sl�bit� f�r� hran� �i ar fi c�zut iar��i într-o stare de somn de moarte. 
   Dac� Domnul a dat via�� copiilor no�tri, este de datoria noastr� s�-i hr�nim cu mana cereasc� 
a Cuvântului lui Dumnezeu, f�r� s� a�tept�m s� treac� nici m�car o zi. Responsabilitatea 
noastr� const� în a da hran� copiilor pe care ni i-a încredin�at Dumnezeu, �i în sens larg tuturor 
copiilor credin�ei, corespunz�tor vârstei �i nevoilor lor spirituale, ca ei s� creasc� în credin��. 
 
 
Laz�r  (Ioan 11, 38-44) 

 
   �i Laz�r a fost mort, putrefac�ia era deja în ac�iune atunci când vocea puternic� a Domnului l-
a chemat din mormânt: »Laz�re, vino afar�!« Isus a zis celor ce st�teau în jurul Lui: »Dezlega�i-
l �i l�sa�i-l s� mearg�!« 
   »Dezlega�i-l!«, ajuta�i-i s� se elibereze de tot ce putea s�-l �in� legat în leg�turile mor�ii, de tot 
ce era în leg�tur� cu trupul s�u stricat, supus putrefac�iei. Drag� frate, nu trebuie s� l�s�m pe cei 
care au primit via�a nou� s� umble în leg�turile carnale. Acestea îi va împiedica s� savureze 
via�a nou�. S� ne preocup�m de ei, ca s� recunoasc� ce înseamn� libertatea copiilor lui 
Dumnezeu. 
   »L�sa�i-l s� mearg�!« Unde s� mearg�? Nu trebuia s� i se spun� lui Laz�r unde s� mearg�. 
Dezlegat de leg�turile lui, inima lui l-a c�l�uzit imediat acolo unde îl g�sim în capitolul 12, la 
locul unde Domnul lui se ducea cu pl�cere, în Betania. Acolo a fost preg�tit� o cin� pentru 
Domnul �i acolo a fost un loc rezervat pentru »Laz�r, care fusese mort, �i pe care Isus îl înviase 
din mor�i.«  
   În aceast� cas� s-a r�spândit un parfum, un parfum al ador�rii provenit din mirul de nard cu 
care Maria a uns picioarele Domnului. Nu auzim nici-un cuvânt din gura lui Laz�r, dar el a luat 
parte la acest serviciu divin �i a adus adorare. 
   Dac� am în�eles lucrarea de r�scump�rare �i de dragoste, pe care Domnul a f�cut-o pentru noi, 
nu vom întârzia s� mergem la locul unde El a promis s� fie prezent. Vom fi împreun� cu doi sau 
trei care sunt aduna�i în spre Numele S�u, ca s�-�i ocupe locul la Masa Sa, pe care El l-a 
preg�tit pentru fiecare din ai S�i. 
   S� depunem m�rturie, dup� modelul fiului v�duvei din Nain; s� ne hr�nim din El, dup� 
exemplul ficei lui Iair; s� lu�m parte la Masa Sa, în adorare �i în p�rt��ie cu El, ca Laz�r – 
acestea sunt roadele binecuvântate ale vie�ii noi, pe care ne-a dat-o El. 
   El s� ne dea har s� înf�ptuim aceasta! 


