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Har, indurare si pace voua in Numele DOMNULUI Dumnezeul nostru – in 

Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului Duh. Amin. 

 

Dragi botezati, 

 

La sfarsitul clasicului Paradis Recapatat al lui John Milton, poetul orb il 

descrie pe Isus intorcandu-se din triumf adica inversul Paradisului Pierdut, 

si anume, inversul Caderii din Gradina Edenului. Ceea ce la inceput poate fi 

un pic surprinzator pentru noi, este ca Milton il descrie pe cuceritorul Hristos 

intorcandu-se – nu din Gradina Ghetsimani, nici de pe Crucea Calvarului, 

nici din mormantul Pastelui – ci mai degraba de la ispitirea de catre Satana 

in pamantul blestemat, pietros unde Isus Hristosul, al doilea Adam, dupa 40 

de zile in pustietate a redobandit Paradisul. 

 

John Milton isi incheie poemul epic imediat dupa ce ingerii din cer se ocupa 

de si il intremeaza pe Isus in pustietate cu aceste cuvinte, … 

 

“Astfel ei pe Fiul lui Dumnezeu, Mantuitorul nostru bland, 

L-au proslavit ca invingator, si intarit de ospatul ceresc, 

S-a intors pe calea sa cu bucurie; a respectat 

Acasa la casa mamei sale in secret s-a intors.” 

 

In lectura din Evanghelie incredintata Bisericii in aceasta zi, Isus Hristosul  

s-a intors de la ispitire si a venit inapoi acasa in regiunea Galileii. Din 

perspectiva oamenilor, fiul tamplarului dispare pentru sase saptamani si Se 

intoarce deodata din pustietate. Aparenta Lui fizica probabil ca reflecta cele 

40 de zile de post si lipsa ale timpului aceluia din desert. Acest predicator 

itinerant calatoreste acum prin tinuturile invecinate si predica in sinagogile 

lor. Apoi vine ziua cand El Se intoarce la locul in care a crescut – la locul 

unde era casa mamei Sale, cetatea Nazaret. Ascultati va rog versetele 16 

pana la 21 ale Evangheliei pentru astazi cu atentie deosebita la adevarul ca… 

 

“Astazi aceasta Scriptura s-a implinit in auzul vostru.” 



Si El (Isus Hristosul) a venit in Nazaret unde fusese crescut; si a mers la 

sinagoga, asa cum ii era obiceiul, in ziua  Sabatului. Si S-a ridicat in 

picioare ca sa citeasca; si I s-a dat cartea prorocului Isaia. El a deschis 

cartea si a gasit locul unde era scris: 

 

Duhul DOMNULUI este asupra Mea, 

Pentru ca El M-a uns ca sa propavaduiesc saracilor Vestea Buna. 

El M-a trimis ca sa proclam prizonierilor slobozirea 

Si orbilor recapatarea vederii, 

Sa-i eliberez pe cei oprimati, 

Sa proclam anul de indurare al DOMNULUI. 

 

Si El a inchis cartea si a dat-o inapoi ingrijitorului si a stat jos; si ochii 

intregii sinagogi erau atintiti asupra Lui. Si El a inceput sa le spuna, 

“Astazi aceasta Scriptura s-a implinit in auzul vostru.” 

 

Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 

 

Zvonul despre acest Isus din Nazaret s-a raspandit prin tinuturile Galileii. 

Pentru ca Acesta este Cel despre care glasul din pustie  spusese “Iata, Mielul 

lui Dumnezeu care ridica pacatul lumii” (Ioan 1:29) si Cel pe care Il 

botezase Ioan si Cel peste care se pogorase Duhul Sfant. Ochii tuturor 

nadajduiau in  Domnul cum mergea El prin tara. Si daca cei din sinagogile 

inconjuratoare erau uimiti de Isus, si daca El era proslavit de toti din acele 

tinuturi, ce se va intampla cand primul nascut Fiu al Mariei se intoarce in 

locul sau natal din Nazaret? 

 

Isus Hristosul a venit in Nazaret unde fusese crescut; si a mers la sinagoga, 

asa cum ii era obiceiul, in ziua  Sabatului. Si S-a ridicat in picioare ca sa 

citeasca; si i s-a dat cartea prorocului Isaia. Ochii tuturor au ramas asupra 

fiului tamplarului pe cand Cuvantul Intrupat a abordat Cuvantul Scris. El a 

desfacut sulul si a inceput sa citeasca. Si ce a citit? Era reluarea unei predici 

pe care Isus cel de 30 de ani o tinuse prorocului Isaia cam cu de 700 de ani 

inainte.  

 

“Duhul DOMNULUI este asupra Mea, 

Pentru ca El M-a uns ca sa propavaduiesc saracilor Vestea Buna. 

El M-a trimis ca sa proclam prizonierilor slobozirea 

Si orbilor recapatarea vederii, 

Sa-i eliberez pe cei oprimati, 



Sa proclam anul de indurare al DOMNULUI.” 

 

A, ce text minunat, frumos si plin de har! Promisiunile curg si se revarsa in 

acest Cuvant profetic cu privire la Cel Uns, fagaduitul Mesia, Hristosul care 

vine, Izbavitorul si Rascumparatorul. Cum s-au lipit inimile credinciosilor de 

acest Cuvant de speranta si cum au tanjit sa se nasca aceasta Veste Buna 

printre noi. Cum doresc cei saraci mostenirea Cerurilor, bogatiile raiului si 

roadele Pomului Vietii. O, sa vina Unsul ca sa proclame ca robia Satanei 

este zdrobita, ca, catusele mortii sunt sparte in bucati si ca lanturile pacatului 

au fost slabite! Cata bucurie este pentru sufletul care a lost eliberat din 

temnita intunericului  ca orbii sa priveasca pe Unsul peste care s-a pogorat 

Duhul. Ce fagaduinta si cat dorim noi acesta Veste Buna, acesta singura 

Evanghelie ce elibereaza din inchisoarea intunecimii de jos. Cine n-ar cauta 

si dori o astfel de zi a Bastiliei. Intr-adevar, credinciosii lui Dumnezeu au 

auzit acest Cuvant si l-au memorat veacuri de-a randul. Mesia cel anticipat al 

lui Isaia a promis ca El, intr-o zi, va proclama “anul de indurare al 

DOMNULUI.” 

 

Isus din Nazaret a inchis Cartea si a dat-o omului care era slujitorul 

Cuvantului in locul acela. Ochii celor credinciosi cat si ochii celor orbi – 

totii ochii erau atintiti asupra lui Isus cand s-a asezat jos in sinagoga aceea, 

adoptand astfel atitudinea unui invatator. Si El a inceput sa le spuna, “Astazi 

aceasta Scriptura s-a implinit in auzul vostru.” Aceste cuvinte ale lui Isus 

sunt grozave – pline de har si minunate fara doar si poate – dar uluitoare 

pentru cei care au auzit Cuvantul. Toate urechile au auzit Cuvantul implinit 

in acea zi cand Fiul Intrupat al lui Dumnezeu a facut aceasta proclamatie a 

Evangheliei, “Astazi aceasta Scriptura s-a implinit in auzul vostru.” 

 

“Oameni dragi adunati in aceasta sinagoga din Nazaret, sperantele crestine si 

visele mesianice despre care s-a vorbit in Cuvantul profetic s-au implinit in 

auzul vostru chiar in aceasta zi. Eu sunt Isus Hristosul, Unsul asupra caruia 

este Duhul DOMNULUI. Eu sunt Hristosul venit in Galileea ca sa va aduc 

Vestea Buna. Sunt aici ca sa va trimit inainte ca prizonieri eliberati pe voi 

cei zdrobiti. Eu sunt venit ca sa va iert toate greselile si pacatele, caci eu o sa 

fiu luat prizonier in locul vostru ca sa rascumpar toate greselile si pacatele 

voastre. Sunt aici ca sa dau vedere ochilor vostri ca sa va puteti vedea 

Mantuirea, caci am venit ca sa mor moartea voastra in intunericul lumii si 

sa-mi inchid ochii in moartea pe care o meritati voi. Sunt aici ca sa anunt 

eliberarea tuturor robilor pacatului, mortii si Satanei, caci sunt venit ca sa 

inving toti acesti tirani in locul vostru. Intr-adevar, sunt venit ca sa anunt ca 



acesta este anul Jubilarii DOMNULUI cand in mod minunat robii sunt 

eliberati, cu indurare datoriile sunt anulate si bogatiile sunt acordate gratis.” 

  

In plus la toate acestea, doua cuvinte anumite ne atrag atentia. Primul este 

cuvantul “implinit” in propozitia: “Astazi aceasta Scriptura s-a implinit in 

auzul vostru.” Cuvantul nu e folosit cu intelesul ca ceva s-a implinit si s-a 

terminat … ca atunci cand s-a implinit stagiul de trei ani in armata si acum 

dupa ce a fost lasata la vatra in mod onorabil, acea persoana nu se mai 

supune codului uniformei justitiei militare. Nu, cuvantul este folosit ca un 

verb cu sensul ca Scriptura a fost implinita si continua sa se implineasca. De 

exemplu, ca Isus este Hristosul este o realitate actuala si care continua. Ca 

“astazi aceasta Scriptura s-a implinit in auzul vostru” a fost o realitate 

actuala si care a continuat pentru cei adunati in sinagoga din Nazaret. 

 

Celalalt cuvant pe care Sf. Luca l-a scris in textul Evangheliei ce trebuie sa 

fie subliniat este cuvantul “a inceput” – Si Isus “A INCEPUT sa le spuna, 

‘Astazi aceasta Scriptura s-a implinit in auzul vostru.’” Sfantul Duh, prin 

pana Sfantului Luca, ne spune ca Isus, “avea in jur de treizeci de ani, cand a 

INCEPUT sa predice norodului” (Luca 3:23). Intr-adevar, Luca ne spune in 

primul verset al Faptelor apostolilor, “In prima carte, o Teofile, m-am 

ocupat cu tot ce Isus A INCEPUT sa faca si sa invete pe oameni.” Astfel, 

intreaga Evanghelie dupa Luca – da, intrega viata a lui Isus de la zamislirea 

Lui pina la Inaltarea Lui – este ceea ce El A INCEPUT sa faca si sa invete 

pe oameni.  

 

Deci, cineva ar putea intreba, de ce S-a oprit? Ei bine, El nu S-a oprit. De 

fapt, el nu s-a oprit de 2000 de ani. Cu adevarat Isus continua sa faca si sa 

invete chiar si acum ceea ce El a inceput in Nazaret in Galileea. Domnul 

Inaltat Isi ia Sfanta Scriptura si i-o da barbatului care este slujitor al 

Cuvantului in locul acesta si il cheama pe el ca sa o citeasca oamenilor care 

s-au adunat aici. 

 

Ce continua Isus sa faca prin pastorii Lui pe care El i-a dat si continua sa-i 

dea Bisericii Sale? Raspunsul este acesta: nimic mai mult si nimic mai putin 

decat ceea ce a inceput sa faca El Insusi si a continuat sa faca incepand din 

ziua aceea in Nazaret. Pastorul este chemat sa predice Vestea Buna celor 

saraci prin a le spune despre aceasta Evanghelie a lui Dumnezeu – chemat sa 

proclame prizonierilor slobozirea iertandu-i pe pocaiti de pacatele lor – 

chemat sa dea vedere orbilor aratandu-le pe Hristos rastignit pentru pacatele 

lumii – chemat sa-i elibereze pe cei care sunt oprimati ducandu-i la 



mormantul gol al Pastelui – si chemat sa citeasca oamenilor lui Dumnezeu 

Cuvantul. 

 

Care Cuvant? Ei bine, astazi, in acesta zi este acest Cuvant al lui 

Dumnezeu… 

 

“Duhul DOMNULUI este asupra Mea, 

Pentru ca El M-a uns ca sa propavaduiesc saracilor Vestea Buna. 

El M-a trimis ca sa proclam prizonierilor slobozirea 

Si orbilor recapatarea vederii, 

Sa-i eliberez pe cei oprimati, 

Sa proclam anul de indurare al DOMNULUI.” 

 

Ochii tuturor celor din sanctuar erau atintiti asupra Lui, si pentru ca 

Cuvantul facut trup era prezent cu poporul Sau prin Cuvantul Sau in ziua 

aceea, El a continuat sa ierte, sa slobozeasca, sa dea vedere, sa elibereze si sa 

le proclame Jubilarea, chiar acolo. Si astfel pastori credinciosi din 

crestinatate declara cu bucurie ceea ce s-a continuat de cand a inceput 

Cuvantul: “Astazi aceasta Scriptura s-a implinit in auzul vostru.” Amin. 

 

 

 


