
“L-ati vazut pe Domnul?” – Ioan 20:19-20 

18 aprilie anul Domnului 2004 

Pastor Michael L. McCoy 

Predica tradusa de un membru al 

Bisericii Lutherane Our Redeemer din Emmett, Idaho 

 

Hristos a inviat! Adevarat a inviat! Nu voi muri, ci voi trai, si voi povesti 

lucrarile DOMNului. (Psalmul 118:17). Amin. 

 

Dragi prieteni in Hristos, 

 

Poate ca ati observat tablita de pe usa din spatele meu. O sa va povestesc 

indata ce scrie pe acea tablita. Motivul pentru care nu va spun inca este din 

pricina tablitei de pe partea cealalta a usii. Acea tablita este prima la rand. 

De fiecare data cand un pastor intra in sanctuar intrand pe acea usa ca sa 

conduca parohia in Serviciul Divin al Cuvantului si Sacramentului, el citeste 

acele cuvinte si i se aduce aminte de sarcina solemna pe care o are. 

Cuvintele de pe partea cealalta a usii sunt din Biblie, Ioan, Domnule, dorim 

sa-L vedem pe Isus. Aceasta ii reaminteste pastorului ca trebuie sa ii 

vorbeasca poporului DOMNului Dumnezeu despre Isus … sa te lase sa-L 

vezi pe Isus. 

 

Textul predicii pentru dimineata aceasta este o parte din lectura din 

Evanghelie pentru ziua de astazi. Intamplarea are loc in seara acelei 

duminici a primului Paste. Ascultati va rog din Ioan 20:19-20 in cadrul temei 

… 

 

… L-ati vazut pe Domnul? 

 

In seara acelei zile, prima zi a saptamanii, ucenicii stand cu usile inchise, de 

frica evreilor, Isus a venit si a stat in mijlocul lor si le-a spus, “Pace voua.” 

Dupa ce le-a spus asta, le-a aratat mainile Lui si coasta Lui. Atunci ucenicii 

s-au bucurat cand L-au vazut pe Domnul. 

 

Pana aici Cuvantul DOMNului Dumnezeul nostru. 

 

Intamplarile, relatarile martorilor oculari si discutiile ulterioare despre acea 

Zi de Paste trebuie sa fi fost retraite, declarate o data si inca o data, aduse in 

discutie de nenumarate ori si includeau intreaga gama de la necredinta 

apasatoare pana la credinta plina de bucurie. Adica, imaginati-va care ar fi 



fost tema dialogului in acele ore din timpul zi: cutremurul pe cand se duceau 

femeile la  mormantul din gradina, ingerul de Paste de la mormant, cavoul 

tacut gol cu exceptia panzei cu care fusese infasat, strajerii ce tremurau si 

care devenisera statui mute, anuntul ingeresc ca Domnul a inviat, fuga 

Mariei Magdalena de la gradina catre ucenici cu stirea despre mormantul gol 

si despre Inviere, goana lui Petru si a lui Ioan catre grota, cei doi ingeri din 

cavou care isi facusera aparitia inaintea Mariei dupa ce Petru si Ioan se 

intorsesera la casele lor, aparitia lui Isus in fata Mariei, a doua ei calatorie ca 

sa le spuna ucenicilor ce vazuse si auzise, neincrederea lor ulterioara si lipsa 

de atentie cu privire la relatarea ei, relatarea uimitoare a aparitiei in dupa-

amiaza zilei a lui Isus cel inviat in fata ucenicilor ce se duceau in Emaus, si 

mai presus de toate, frica. Ucenicilor le era atat de frica ca ce i s-a intamplat 

lui Isus li se putea intampla si lor ca s-au ascuns si au incuiat usile in urma 

lor.  

 

In seara acelei zile, prima zi a saptamanii, ucenicii stand cu usile inchise, de 

frica evreilor, Isus a venit si a stat in mijlocul lor. Cum a facut El lucrul 

acesta? Cum a intrat El inauntru cand usile erau incuiate? “Ei bine,” spune 

judecata omului, “S-a folosit de un truc printr-o miscare a mainii ca un fel de 

inversul scamatoriei lui Houdini.” Nu, asta-i o prostie. Biblia spune simplu, 

Isus a venit si a stat in mijlocul lor. “Ei bine,” spune superstitiosul, “Era o 

stafie!” Nu, nu a fost asa. Biblia arata ca, Isus le-a aratat mainile Lui si 

coasta Lui. “Ei bine,” spune cel entuziasmat de stiintifico-fantastic, “Scotty 

L-a teleportat.” Scripturile arata ca Isus a venit si a stat in mijlocul lor. El   

n-a avut si nu are nevoie de nimeni ca sa-L trimita intr-un loc sau altul. 

 

Deci, cum a facut El asta? Cum a intrat El inauntru cand usile erau incuiate? 

Ca sa va ajutati sa intelegeti aceasta intrebare, va rog sa va uitati la 

insertiunea din buletinele voastre. Este din Formula concordiei care este una 

dintre Confesiunile Lutherane. Urmariti in timp ce eu citesc din ea: 

 

“In plus, trupul unul singur al lui Hristos are trei moduri diferite, sau toate 

trei modurile, de a fi in orice loc anume. 

 

1. Modul trupesc de prezenta, usor de inteles, ca atunci cand a pasit in trup 

pe pamant si a lasat vacant sau a ocupat spatiu dupa marimea Sa. [Asa 

suntem eu si cu voi. Lucrul acesta este usor de inteles – cu alte cuvinte, eu si 

cu voi putem intelege cum se intampla lucrul acesta. In momentul acesta, in 

modul vostru trupesc de prezenta, ocupati un loc in strana. Dupa ce Isus a 

venit si a stat in mijlocul lor, El a folosit acest mod de prezenta.” Uitati-va la 



mainile Mele si la picioarele Mele, ca sunt Eu insumi; puneti mana pe Mine 

si vedeti; caci un duh nu are carne si oase asa cum vedeti ca am Eu (Luca 

24:39).] 

 

Isus a venit si a stat in mijlocul lor si le-a spus, “Pace voua.” Cu toate ca 

voi toti M-ati parasit si ati fugit in intunericul noptii si al pacatului, Eu va 

spun Pace voua. Desi ati pus la indoiala si nu ati crezut Cuvantul cu privire 

la Invierea Mea si nu meritati altceva decat moartea vesnica si nimicirea, Eu, 

Cel care a zdrobit capul Satanei pentru voi, Eu va spun, Pace voua. Cu toate 

ca ati pacatuit impotriva DOMNului Dumnezeu Atotputernic in gand, vorba 

si fapta, si nu ati castigat pentru voi nimic altceva decat iazul de foc, Eu, Cel 

care a indurat chinurile iadului pentru pacatele voastre, Eu va spun, Pace 

voua. Cu toate ca nu ai altceva de spus inaintea Tribunalului in Ziua 

Judecatii decat, “Vinovat,” Eu, Cel care a platit pretul tuturor ticalosiilor 

cand am murit pe cruce pentru tine, Eu iti spun tie cel care ocupi un loc in 

strana la Biserica Lutherana Our Redeemer din Emmett, Idaho si care umbli 

incolo si incoace pe fata acestui pamant, Eu iti spun, Pace tie. 

 

Dupa ce le-a spus asta, le-a aratat mainile Lui si coasta Lui. Atunci ucenicii 

s-au bucurat cand L-au vazut pe Domnul. Isus cel inviat S-a aratat ucenicilor 

Sai. Acelasi trup care a fost frant pe cruce pentru noi sta acum inaintea lor. 

Uitati-va la El dragi ucenici. Atunci ucenicii s-au bucurat cand L-au vazut pe 

Domnul. Uitati-va la aceste maini strapunse de cuie din care insusi Sangele 

lui Isus a fost varsat pentru voi pentru iertarea tuturor pacatelor voastre. 

Atunci ucenicii s-au bucurat cand L-au vazut pe Domnul. Uitati-va la coasta 

Mantuitorului din care au curs Sacramentele Bisericii dupa ce sulita I-a 

strapuns trupul. Atunci ucenicii s-au bucurat cand L-au vazut pe Domnul.  

 

“2. Este, in al doilea rand, modul spiritual de prezenta ce nu poate fi inteles,  

prin care El nici nu ocupa si nici nu lasa spatiu vacant ci patrunde fiece 

faptura, oriunde doreste El. [Aceasta nu se poate intelege adica noi nu 

suntem in stare sa intelegem cum si in ce fel face El acest lucru. El, in trup si 

in duh, pleaca din sau se manifesta intr-un loc sau altul.]  El s-a folosit de 

acest mod de prezenta cand a parasit mormantul inchis si a venit prin usile 

incuiate, [la fel cum El este prezent cu adevarat] in, cu si sub painea si vinul 

din Cina Domnului.” 

  

Intelegeti importanta si natura miraculoasa a ceea ce inseamna acest lucru? 

In acelasi fel in care Isus a parasit mormantul in dimineata Pastelui, si in 

acelasi fel in care Isus a venit la ucenicii Lui in spatele usilor inchise in seara 



Pastelui, acelasi este modul lui Isus de prezenta in, cu si sub painea si vinul 

Sfintei Impartasanii. Isus a spus cand a luat painea, Acesta este Trupul Meu 

dat pentru voi. Isus a spus cand a luat vinul, Acesta este Sangele Meu varsat 

pentru voi pentru iertarea pacatelor. Prin harul lui Dumnezeu prin credinta 

in Cuvant, puteti sa Il vedeti pe Isus prezent cu adevarat in Cina Domnului. 

Atunci ucenicii s-au bucurat cand L-au vazut pe Domnul.  

 

“3. In al treilea rand, fiindca El (Isus) este una cu Dumnezeu, modul ceresc 

Divin, dupa care toate fiintele sunt intr-adevar cu mult mai penetrabile si mai 

prezente pentru El decat sunt dupa cel de-al doilea mod.” Asta suna cam 

complicat dar ceea ce inseamna in termeni mai simpli este aceasta. Isus este 

Dumnezeu si oriunde este Dumnezeu este Isus. Inca o data, acest lucru nu 

este comprehensibil sau de inteles pentru noi. Cum se intampla acest lucru 

noi nu stim. Dar chiar daca ne este necunoscut noua, este totusi adevarat si 

trebuie sa fim recunoscatori pentru acest mod de prezenta a lui Hristos. Deci 

inainte ca Isus sa se fi inaltat la cer, El nu vorbea la modul figurat, ci la 

modul literal cand spunea, Iata, Eu sunt cu voi intotdeauna, chiar pana la 

sfarsitul veacurilor. Deci, oriunde este Isus, este Biserica. Isus este aici.  

 

De aceea, alinati-va cu adevarurile ca acest Isus, care a murit, da, care a 

inviat din morti, este Marele vostru Preot Care, in fiecare clipa a vietii 

voastre, este la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru voi (Romani 8:34 & 

Evrei 7:25);  ca toti cei care ati fost botezati in Hristos v-ati imbracat cu 

Hristos (Galatieni 3:27);  ca voua si mie ni s-a dat voie sa fim in prezenta 

Domnului cand ne adunam in Numele Lui ca sa auzim Cuvantul; ca l-ati 

primit pe Isus in Sacramentul Altarului; si ca acest Isus Care S-a dus sa 

pregateasca un loc pentru voi (Ioan 14:3), este si cu voi intotdeauna pana la 

sfarsitul zilelor voastre pe acest pamant. Atunci ucenicii s-au bucurat cand 

L-au vazut pe Domnul. 

 

Oameni dragi, noi nu dorim acum sa-L limitam pe Domnul Isus la aceste trei 

moduri de prezenta. Intr-adevar, Domnezeu poate avea mai multe moduri 

prin care trupul lui Hristos poate fi oriunde. Dar acestea va sunt proclamate 

pentru ca auzind un astfel de Cuvant al lui Dumnezeu voi sa credeti ca Isus 

este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, si crezand sa aveti Viata in Numele Lui 

(Ioan 20:31). 

 

Dragi membri ai Familiei lui Dumnezeu de la Our Redeemer, tablita de pe 

partea cealalta a usii sacristiei zice, “Domnule, dorim sa-L vedem pe Isus.” 

Asa cum am mentionat mai inainte, este cu scopul de a fi citita de catre 



pastor inainte ca el sa inceapa sa conduca parohia in Serviciul Divin. Tablita 

de pe partea aceasta a usii este cu scopul de a fi citita de catre pastor cand 

paraseste sanctuarul dupa terminarea Serviciului Divin. Cuvintele de pe 

tablita sunt acestea: Atunci ucenicii s-au bucurat cand L-au vazut pe 

Domnul. Sper ca el poate spune in tacere un “da” increzator cand o citeste si 

pleaca. Daca va veni vreodata o zi cand nu Il vei vedea pe Isus in acest loc 

sfant, te rog sa-i spui pastorului tau, facand asta de dragul lui si de dragul tau 

si de dragul copiilor Bisericii. 

 

Inca o data, in cadrul intrebarii “L-ati vazut pe Domnul?”, ascultati va rog 

textul predicii pentru ziua de astazi … 

 

In seara acelei zile, prima zi a saptamanii, ucenicii stand cu usile inchise, de 

frica evreilor, Isus a venit si a stat in mijlocul lor si le-a spus, “Pace voua.” 

Dupa ce le-a spus asta, le-a aratat mainile Lui si coasta Lui. Atunci ucenicii 

s-au bucurat cand L-au vazut pe Domnul. Amin. 

 

 


