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Prefa�a editorului 
 
 Publicarea unei astfel de traduceri ast�zi, pare a fi o cutezan�� în actualul context cultural. 
Ne-am decis îns� pentru aceasta dup� succesul înregistrat de filmul lui Mel Gibson “The 
Passion”, film care s-a inspirat din aceast� carte, c�zut� în mâinile lui ca din întâmplare: 
„Cump�rasem un anticariat care con�inea câteva volume vechi. Când am luat în mân� unul, s-a 
nimerit s� fie cartea lui Emerich care îmi era al�turi �i a�a am început s� o citesc. Am folosit 
aceast� carte ca fundal pentru film.” Dup� aceast� lectur� a reflectat timp de doisprezece ani 
pentru a-l realiza. 
 Cum aceast� pelicul� a avut o larg� difuziune, credem c� este oportun pentru a o în�elege s� 
prezent�m aceast� traducere, cu atât mai mult cu cât însu�i regizorul ei o crede necesar�, 
declarând într-un interviu c� filmul „… cere o oarecare cunoa�tere a istoriei”.  
 Filmul a suscitat �i pro �i contra poate ca nici un altul pân� acum; nu intr�m în polemicile 
suscitate de violen�a lui, îns� cum inten�ia autorului a fost s� reproduc� ultimele dou�sprezece 
ore ale vie�ii lui Isus, credem c� nu se putea face altfel pentru a fi cât mai fideli adev�rului. 
Evident este doar o apropiere de ceea ce a fost, pentru c� �i el recunoa�te c� „este destul de 
dificil s� reduci în dou� ore ultimele momente ale lui Cristos”. 
 
 Izvoarele folosite pentru film au fost scrierile inspirate din Evanghelie �i revela�iile private 
ale venerabilei Caterina Emerich.  
 
 În ceea ce privesc Evangheliile au fost folosite urm�toarele pasaje:  
 

Gr�dina m�slinilor 
Ioan 18,1-11; Luca 22,39-53; Marcu 14,32-51; Matei 26,36-56 

 
Sinedriu 
Ioan 18,12-27; Luca 22,54-71; Marcu 14,53-72; Matei 26,57-75 

 
Pilat 
Ioan 18,28-40; 19,1-16; Luca 23,1-25; Marcu 15,1-20; Matei 27,1-31 

 
Via Crucis �i Înviere 
Ioan 19,17-42; 20,1-10; Luca 23,26-55; 24,1-12; Marcu 15,21-47; 16,1-13; Matei 
27,32-66; 28,1-8 

 
 În ceea ce privesc revela�iile private al Caterinei Emerich trebuie spus c� acestea nu 
reprezint� un adev�r de credin��. Biserica recunoa�te posibilitatea acestor revela�ii private îns� 
acestea nu pot aduce niciodat� ceva nou - în sensul complet�rii - la ceea ce s-a transmis prin 
Tradi�ie �i Evanghelii, ci numai al explicit�rii. Natura îns��i al acestor revela�ii private poate 
produce interpret�ri eronate fie din cauza neîn�elegerii mesajului sau din cauza exprim�rii gre�ite 
a persoanei care-l prime�te, sau al persoanei care îl consemneaz� în scris. C� este a�a o 
demonstreaz� anumite erori care sunt con�inute în aceast� carte �i pe care un cititor cre�tin 
cultivat în cele spirituale le va descoperi �i le va în�elege. Aceste erori nu invalideaz� totalitatea 
mesajului al acestei scrieri, care este acela de a face cunoscut ceea ce a suferit pentru noi 
Domnul nostru Isus Cristos pentru ca memoria noastr� a�a de slab� s� reevalueze gravitatea 
p�catului cât mai realistic posibil. 
 
 Aceast� carte este fructul multor zeci de ore de munc� ale unei persoane care o ofer� gratuit 
pentru lectur� tuturor celor interesa�i. Este pentru prima oar� când întreprinde o astfel de 
activitate �i de aceea cerem în�elegerea cititorilor pentru calitatea acestei traduceri. 
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Scurt rezumat al acestei c�r�i 
 
 Venerabila Ana Ecaterina Emmerich a fost o c�lug�ri�� augustinian� a m�n�stirii 
Agnetenberg, din Dulmen, Westphalia în Germania, care tr�it între anii 1774 �i 1824. În timpul 
vie�ii sale, Dumnezeu i-a ar�tat viziuni din trecut, din prezent �i din viitor. Mul�i teologi au 
considerat c� ea a primit cele mai multe viziuni dintre to�i sfin�ii. Dureroasele Patimi ale 
Domnului nostru Isus Cristos reprezint� viziunile Anei Ecaterina Emmerich referitoare la 
suferin�ele îngrozitoare ale iubitului nostru Domn Isus Cristos îndurate pentru a salva omenirea. 
Acestea includ Ultima Cin�, agonia în gr�dina M�slinilor, arestul, încoronarea cu spini, judecata 
în fa�a lui Pon�iu Pilat, purtarea crucii, r�stignirea �i moartea pe cruce, dar �i Învierea lui Isus 
Cristos. Ele ofer� detalii clare �i incredibile despre via�a lui Isus pe lâng� cele pe care le citim din 
Biblie despre el. 
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DUREROASELE PATIMI ALE DOMNULUI NOSTRU ISUS 
CRISTOS 
dup� reflexiile Anei Ecaterina Emmerich 
 

Prefa�� pentru traducerea din francez� a lui Abbe de Cazales 
 
 Scriitorul acestei prefe�e c�l�torea prin Germania când i s-a întâmplat s� citeasc� o carte 
numit� Istoria Patimii Domnului nostru Isus Cristos din reflexiile Anei Ecaterina Emmerich, 
care i s-a p�rut în acela�i timp �i interesant�, �i plin� de înv���minte. Stilul c�r�ii nu ridica 
preten�ii, ideile îi erau simple, tonul era modest, sentimentele neexagerate �i fiecare propozi�ie 
avea propria-i expresivitate spre adev�ratul respect c�tre Biseric�. În acela�i timp, cu greu s-ar fi 
g�sit în oricare alt loc o mai înduio��toare �i plin� de via�� interpretare a Evangheliei. El s-a 
gândit c� o carte cu asemenea calit��i merita s� fie cunoscut� în acea parte a Rinului �i c� nu 
exista nici un motiv pentru care s� nu fie valorizat�, în ciuda oric�rei surse de provenien��. 
 Totu�i, traduc�torul nu ascunde faptul c� aceast� lucrare este scris�, în primul rând, pentru 
cre�tini; adic�, pentru acei oameni care trebuie s� priveasc� cu suspiciune unele detalii 
referitoare la credin�� �i, cu toate c� el este con�tient c� sfântul Bonaventura �i mul�i al�ii au 
combinat în interpretarea istoriei Evangheliei detaliile tradi�ionale cu cele din textul sfânt, toate 
acestea nu l-au convins pe deplin. Sfântul Bonaventura a m�rturisit c� va da o singur� 
interpretare, în timp ce revela�iile par s� însemne mult mai mult. Cu siguran�� c� îns��i Fecioara 
Sfânt� le-a dat numele de visuri �i c� cel care copiaz� povestirile trateaz� ca fiind blasfemie 
ideea de a le privi ca un echivalent la cea de-a cincia Evanghelie; este îns� evident c� acel 
confesor care a îndemnat-o pe sora Emmerich s� povesteasc� ceea ce a v�zut, c� poetul care a 
petrecut patru ani lâng� canapeaua ei, cel care transcria cu înfl�c�rare tot ceea ce ea spunea �i 
episcopii germani care au încurajat publicarea c�r�ii, au considerat-o mai mult decât o 
parafrazare. Unele explica�ii sunt necesare în acest sens. 
 Scrierile multor sfin�i ne introduc într-o nou� �i miraculoas� lume, dac� putem spune a�a. 
În toate timpurile au existat revela�ii asupra trecutului �i viitorului, asupra unor lucruri absolut 
inaccesibile gândirii noastre. În prezent oamenii tind s� priveasc� aceste revela�ii ca simple 
halucina�ii sau ca fiind cauzate de o condi�ie bolnav� a trupului. 
 Biserica, potrivit m�rturiei celor mai de încredere scriitori, recunoa�te trei descrieri ale 
extazului: prima este pur �i simplu natural�, pe deplin determinat� de anumite tendin�e psihice �i 
de o înalt� minte imaginativ�; a doua descriere este cea divin� sau angelic�, care este strâns 
legat� de lumea supranatural�; cea de-a treia este produs� de for�ele diabolice. (Vezi lucrarea 
cardinalului Bona De Discretione Spiritum). 
 Nu vom mai dezbate aceast� doctrin� ca nu cumva s� scriem o carte în loc de prefa�� 
deoarece aceast� problem� apare destul de filosofic� �i nu d� nici o explica�ie despre sufletul 
omului �i despre st�rile sale diferite. 
 Biserica sus�ine ca anumite mijloace s� fie întrebuin�ate pentru a stabili cauza producerii 
acestor extazuri conform maximei sfântului Ioan: Încerca�i duhul pentru a vedea dac� este de la 
Dumnezeu (Ioan 14.1). Când circumstan�ele sau evenimentele pretinse a fi supranaturale au fost 
examinate dup� anumite reguli, Biserica î�i ia tot dreptul de a le selec�iona. 
 Multe dintre persoanele care s-au aflat într-o stare de obi�nuit extaz au fost canonizate, iar 
c�r�ile lor aprobate. Dar aceast� aprobare a însemnat uneori mai mult decât o declara�ie �i anume 
c� aceste c�r�i nu con�in nimic contrar credin�ei �i c� ele inten�ioneaz� s� promoveze spiritul 
piet��ii printre credincio�i. Pentru Biseric� aceast� declara�ie este întemeiat� doar pe cuvântul lui 
Cristos �i pe revela�iile f�cute apostolilor. Oricare alt� revela�ie apar�inând altor sfin�i de�ine o 
valoare relativ�, realitate care poate fi chiar discutat� - aceasta este una din caracteristicile 
admirabile ale Bisericii �i anume c�, de�i nu se abate de la dogm�, ofer� libertate total� min�ii 
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omului. Astfel, putem crede în revela�iile intime mai ales atunci când persoanele c�rora li s-au 
descoperit au fost ridicate de Biseric� la rangul de sfin�i invoca�i �i venera�i; dar chiar �i-n aceste 
cazuri ne putem permite s� le punem în discu�ie autenticitatea �i originea divin�. 
 Cât prive�te în a discerne între duhul bun �i cel r�u nu exist� nici o regul� dup� teologi 
decât cea a Bibliei: A fructibus eorum cognoscetis eos - Dup� roadele lor îi ve�i cunoa�te. 
Trebuie cercetat, în primul rând, dac� persoana care sus�ine c� are revela�ii se încrede cu 
adev�rat în ceea ce i se întâmpl�; dac� prefer� o cale mai comod�, dac� alege de a ascunde 
gra�iile extraordinare pe care le prime�te decât s� se laude cu ele f�cându-le cunoscute prin 
ascultare �i, în sfâr�it, dac� avanseaz� mereu în umilin��, mortifica�ie �i caritate. Urm�torul pas 
este acela de a examina revela�iile în profunzime; trebuie v�zut dac� exist� în ele ceva contrar 
credin�ei, dac� sunt conforme Scripturii �i tradi�iei apostolice �i dac� sunt strâns legate de spiritul 
ascult�rii fa�� de Biseric�. 
 Oricine cite�te via�a �i cartea Anei Ecaterina Emmerich se va convinge c� nu exist� nici o 
gre�eal� cât o prive�te pe dânsa ori revela�iile sale. Cartea ei se aseam�n� foarte mult cu scrierile 
multor sfin�i, iar via�a sa suport� cele mai uimitoare similitudini cu cele ale sfin�ilor. Pentru a fi 
convin�i de acest lucru trebuie s� studiem �i scrierile care au leg�tur� cu sfântul Francisc de 
Assisi, sfântul Bernard, sfânta Brigita, sfânta Hildegard, sfânta Ecaterina de Genova, sfântul Ioan 
al Crucii, sfânta Tereza �i un mare num�r de sfin�i care sunt mai pu�in cunoscu�i. Este foarte clar 
c� sora Emmerich a fost inspirat� de Sfântul Duh al Domnului, iar noi nu atribuim nici un merit 
c�r�ii sale decât le îng�duie Biserica celor de aceea�i clas�. Toate scrierile sunt edificatoare �i 
posibile promovatoare de pietate, singurul obiectiv urm�rit. Nu trebuie s� exager�m importan�a 
lor pentru c� provin din inspira�ia divin�; o favoare atât de mare nu se acord� decât cu o extrem� 
pruden��. 
 Referitor la prezenta publicare ar fi de precizat c�, luând în considerare talentul superior de 
scriitoare al sorei Emmerich limbajul �i expresiile nu sunt de fapt cele utilizate de ea. Nu avem 
nici o ezitare în a afirma acest lucru. În cazul multora credem în sinceritatea monseniorului 
Clement Bretano pentru c� îl cunoa�tem �i îl iubim �i pe lâng� aceasta pietatea sa exemplar� �i 
via�a sa retras� pe care o duce l-au izolat de o lume în care depinde doar de el însu�i s�-�i 
p�streze locul cel mai înalt �i acestea sunt garan�iile sincerit��ii sale totale care satisfac orice 
p�rere impar�ial�. Un poem ca acesta pe care l-ar putea publica, dac� ar dori, i-ar provoca 
antipatia multor poe�i eminen�i ai Germaniei, iar numele de secretar al unei biete vizionare nu i-
ar aduce decât o ironie plin� de dispre�. Cu toate acestea, nu avem nici o inten�ie de a sus�ine c� 
domnul Clement nu a aranjat �i înfrumuse�at discursurile �i conversa�iile sale cu sora Emmerich 
�i nu le-a scris în felul s�u propriu. Acest lucru nu anuleaz� originalitatea relat�rii �i nu pune sub 
semnul îndoielii sinceritatea c�lug�ri�ei sau pe cea a scriitorului. 
 Traduc�torul afirm� c� se simte incapabil s� în�eleag� cum poate un om s� scrie doar de 
dragul de a scrie, f�r� a lua în considera�ie eventualele efecte pe care lucrarea sa le-ar putea 
produce. Aceast� carte, a�a cum este îi apare neobi�nuit de constructiv� �i prea poetic�. Pe bun� 
dreptate vorbind, este foarte clar c� nu cere nici o preten�ie literar�. Nici m�car fata needucat� ale 
c�rei viziuni sunt relatate aici, nici cel mai des�vâr�it scriitor cre�tin care a publicat aceste scrieri 
cu un absolut dezinteres literar n-ar fi avut nici cea mai vag� idee despre acest lucru. �i nu exist�, 
dup� p�rerea noastr� prea multe scrieri care inten�ioneaz� s� produc� un efect comparabil cu cel 
produs de citirea acestei mici lucr�ri. Sper�m c� va face o puternic� impresie asupra inimilor 
pentru idei mai bune - poate chiar pentru o schimbare a vie�ii. 
 În al doilea rând nu ezit�m s� aten�ion�m, într-o oarecare m�sur�, pe to�i aceia care au 
precedat fondarea Bisericii, care s-au r�spândit neîntrerupt �i care se resping unii pe al�ii, fie din 
ignoran�� sau dorin�� de afirmare, fie, pur �i simplu, din respect uman. Acesta este un domeniu 
care a fost pân� în zilele noastre foarte pu�in discutat din punct de vedere istoric, psihologic �i 
fiziologic; �i ar putea fi chiar abordat dac� persoanele chibzuite ar începe o investiga�ie mai 
atent� �i prudent�. Cititorilor no�tri cre�tini dorim s� le atragem aten�ia c� aceast� lucrare a 
primit aprobarea autorit��ilor ecleziastice �i a fost scris� sub supravegherea ultimilor doi episcopi 
de Ratisbon, Sailer �i Wittman. Aceste nume sunt foarte pu�in cunoscute în Fran�a, dar în 
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Germania înseamn� înv��are, pietate, caritate înfl�c�rat� �i o întreag� via�� fidel� p�str�rii �i 
r�spândirii credin�ei catolice. Mul�i preo�i francezi �i-au exprimat opinia c� traducerea c�r�ii 
unui asemenea caracter nu ar face decât s� umbreasc� pietatea, f�r� s� punem la socoteal� 
sl�biciunea spiritului care este dispus s� dea mai mult� importan�� revela�iilor intime decât celor 
generale �i, prin urmare s� înlocuiasc� anumite probleme de credin�� cu unele pe care noi le 
consider�m doar credibile. 
 Suntem convin�i c� nimeni nu se va sim�i ofensat de anumite detalii date despre nelegiuirea 
suferit� de Domnul nostru Sfânt în timpul patimii. Cititorii no�tri î�i vor aminti cuvintele 
psalmistului: Sunt un vierme �i nu un om; respingerea oamenilor �i dispre�ul poporului (Ps 22.6) 
�i acele ale apostolilor: Ispiti�i în toate afar� de p�cat (Heb 4.15). Le cerem cititorilor s� î�i 
aminteasc� cât de amplu �i crud descrie Bossuet acelea�i scene în cele mai elocvente patru 
predici despre Patima Domnului nostru. Pe de alt� parte au existat multe propozi�ii retorice �i 
idealiste în c�r�ile publicate în ultimii ani referindu-se la aceea�i entitate abstract� despre care 
scriitorii au avut pl�cerea s�-i pun� numele de Cuvânt sau Logos care este eminamente folosit 
pentru a ar�ta pe Omul-Dumnezeu, Cuvântul întrupat în toat� realitatea vie�ii sale pe p�mânt, în 
umilirea �i în suferin�ele sale. Trebuie s� fie clar c� motivul adev�rului �i mai ales cel al 
edific�rii nu este cel al învin�ilor. 
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Introducere 
 
 Urm�toarele medita�ii de�in, probabil, o mare importan�� printre multele lucr�ri care 
descriu dragostea contemplativ� a lui Isus; dar este datoria noastr� de a afirma c� aceste medita�ii 
nu au preten�ia de a fi privite ca istorie1 îns� inten�ioneaz� s� ocupe unul din cele mai mici locuri 
printre numeroasele reprezent�ri ale Pasiunii care ne-a fost dat� de scriitori �i arti�ti pio�i �i 
urm�resc a fi considerate o adev�rat� medita�ie asupra Postului Pa�telui relatat� în toat� 
simplitatea �i scris� în limb� literar� dup� propria dictare a unei c�lug�ri�e devotate. Acestor 
medita�ii ea nu le-a ata�at nimic altceva decât o valoare uman�, nu le-a relatat niciodat� decât sub 
semnul ascult�rii �i sub repetatele îndrum�ri ale mentorului s�u spiritual. 
 Scriitorul urm�toarelor pagini a fost prezentat acestei sfinte de c�tre contele Leopold de 
Stolberg (acest conte este unul dintre cei mai eminen�i converti�i pe care Biserica Catolic� l-a 
luat de la protestan�i �i care a murit în 1819). 
 Dean Bernard Overberg, directorul ei �i episcopul Michael Sailer care a fost deseori 
consilierul �i consolatorul ei, au îndemnat-o s� ne povesteasc� detaliat tot ceea ce a experimentat; 
cel din urm� a fost interesat în a aranja �i publica noti�ele luate din dictarea sa (episcopul de 
Ratisbona este unul din cei mai înver�una�i ap�r�tori ai credin�ei în Germania). Ace�ti ilu�tri �i 
sfin�i b�rba�i ale c�ror memorii sunt binecuvântate se g�sesc într-o continu� comuniune de 
rug�ciune cu Ana Ecaterina pe care au iubit-o �i au respectat-o pentru gra�iile cu care a fost 
înzestrat� de Dumnezeu. Editorul acestei c�r�i a primit încuraj�ri �i nu s-a confruntat cu antipatii 
în munca sa din partea ultimului episcop de Ratisbon, Wittman (el a fost unul dintre cei mai buni 
succesori ai lui Michael Sailer �i un om de o deosebit� sfin�enie a c�rui memorie este p�strat� de 
c�tre to�i catolicii din sudul Germaniei). 
 Acest sfânt episcop care s-a dovedit atât de priceput pe drumul gra�iei divine �i atât de 
familiarizat cu efectul acesteia asupra sufletelor rezultat din propriile-i cercet�ri �i experien�e a 
fost într-adev�r interesat de tot ceea ce o privea pe Ana Emmerich �i, auzind de lucrarea în care 
editorul era angajat, a sus�inut cu t�rie publicarea: Aceste lucruri nu �i-au fost comunicate în 
zadar obi�nuia s�-i spun�; Dumnezeu le prive�te pe toate. Public� m�car ceea ce �tii �i, ca 
urmare, vei face binefaceri multor suflete. El a adus numeroase exemple din propria-i experien�� 
�i din a altora ar�tând privilegiul provenit din analiza unor lucr�ri apar�inând aceleia�i persoane. 
S-a bucurat s� anun�e c� suflete ca cel al Anei Ecaterina, esen�a Bisericii, trebuie numite fericite 
sau ca cel al sfântului Ioan-Gur�-de-Aur medulla enim hujus mundi sunt, iar Wittman a încurajat 
publicarea vie�ii �i scrierilor lor atât cât i-a stat în putere. 
 Editorul c�r�ii, dus de c�tre un prieten lâng� patul de moarte al episcopului, nu se gândea 
nici un moment c� va fi recunoscut deoarece doar o singur� dat� în via�a lui conversase cu 
episcopul pentru doar câteva minute; oricum, sfântul care era pe moarte l-a recunoscut �i dup� 
binecuvântare l-a sf�tuit s� publice cartea spre gloria lui Dumnezeu. 
 A�adar, încurajat de aprobarea unui asemenea om, noi culegem roadele public�rii c�r�ii 
Medita�iile Patimii de c�tre prieteni virtuo�i pe care Dumnezeu i-a favorizat de a o vedea pe 
aceast� sfânt� ingenioas� �i lipsit� de înv���tur� asemenea unui copil, în timp ce altora le-a 
ap�rut sensibil�, dominat� de o profund� interiorizare în cele mai misterioase lucruri �i 
consumat� de un eroic �i arzând zel, dar mereu capabil� de uitare de sine, statornic� în cea mai 
perfect� umilin�� �i negare de sine dovad� a for�ei care deriv� doar din iubirea fa�� de Isus. 

                                         
1 Viziunile Annei Catherine Emmerich se înscriu cu siguran�� în revela�ii intime. Sfânta Scriptur� sau Sfintele 
Tradi�ii sunt incapabile s� gre�easc�. Oricum viziunile dânsei nu sunt nici medita�ii umane nici fic�iuni fidele. Ceea 
ce ea spune despre via�a lui Isus �i a Mariei i-a fost revelat de c�tre Dumnezeu. Cu toate c� Dumnezeu nu gre�e�te în 
ceea ce face erorile pot fi introduse în revela�iile intime din cauza unei neîn�elegeri a persoanei care le prive�te le 
scrie sau le transmite. Sf. Scripturi sunt imune la astfel de gre�eli; revela�iile intime nu sunt. Viziunile Annei au 
venit de la Dumnezeu dar sunt supuse erorii deoarece noi le primim de la persoane care ni le pot transmite eronat. 
 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 11 din 181 

 Oferim cititorilor no�tri un sumar fragment din via�a sa cu inten�ia ca la urm�toarea 
publica�ie s� ad�ug�m bibliografia sa în întregime. 
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Via�a Anei Ecaterina Emmerich, credincioas� a Ordinului Augustinelor a 
M�n�stirii din Agnetenberg Dulmen Westphalia 
 
 Venerabila Ana Ecaterina Emmerich2 s-a n�scut în Flamske, un sat situat cam la 2 km 
distan�� de Coesfeld la 8 septembrie 1774 �i a fost botezat� în biserica Sf. Iacob din Coesfeld. 
P�rin�ii ei, Bernard Emmerich �i Ana Hiller erau ��rani s�raci care se distingeau prin pietate �i 
virtute. 
 Copil�ria Anei se aseam�n� cu cea a venerabilei Ana Garzias de Sf. Bartolomeu, cu cea a 
Dominica a Paradisului �i cu cea a altor sfin�i n�scu�i în aceea�i clas� social� ca �i a sa. Îngerul ei 
p�zitor i se ar�ta sub chip de copil, iar când avea grij� de oi pe câmp Bunul P�stor însu�i, sub 
chipul unui tân�r, venea s�-i �in� companie. De copil� era înzestrat� cu o cunoa�tere divin� 
manifestat� în viziuni de tot felul �i, deseori Maica lui Dumnezeu �i Regina Cerului, asemenea 
unei dulci maiestuoase �i dr�gu�e doamne, o vizita �i îl aducea pe Copilul Divin s-o vad�, 
asigurând-o c� mereu o va iubi �i o va proteja. Mul�i dintre sfin�i îi ap�reau �i primeau din 
mâinile ei ginga�e ghirlande de flori pe care le preg�tea în cinstea s�rb�torilor sfin�ilor. 
 Toate aceste favoruri �i viziuni o impresionau foarte pu�in. Copila ar fi fost mult mai 
surprins� dac� era vizitat� de prin�esele sau lorzii �i doamnele de la Curte. Nu era uimit� de 
minunile celeste ce i se întâmplau, din cauza cur��eniei sale suflete�ti. Numele de Tat�, Mam�, 
Frate �i Mire i-au ap�rut ca o realitate existent� între Dumnezeu �i om, în timp ce cuvântul 
ve�nicie a binevoit s� se nasc� dintr-o femeie �i astfel s� devin� Fratele nostru, iar aceste titluri 
sfinte nu erau simple cuvinte pe buzele ei. 
 Înc� de mic� obi�nuia s� vorbeasc� cu inocent� simplitate �i sinceritate despre tot ceea ce 
vedea, iar ascult�torii s�i r�mâneau uimi�i auzind istorisirile pe care le relata din scrierile sfinte; 
dar pentru c� întreb�rile �i remarcile lor îi deranjau câteodat� lini�tea min�ii, se hot�ra s� fie mai 
prudent�. În puritatea inimii sale considera c� nu e bine s� vorbeasc� despre lucrurile acestea, dar 
celelalte persoane nu gândeau la fel ca ea chiar erau de p�rere c� trebuia s� rosteasc� mereu doar 
Da! Da! �i Binecuvântat fie Isus Cristos! Viziunile care o p�rtineau într-un mod pl�cut �i 
încânt�tor p�reau realitate, încât ea presupunea c� to�i copiii cre�tini tr�iau aceea�i experien�� �i a 
ajuns la concluzia c� to�i cei care nu vorbesc despre acest subiect sunt mai discre�i �i mai mode�ti 
decât ea; de aceea s-a decis s� se comporte ca ceilal�i �i s� p�streze t�cerea. 
 Înc� din fraged� copil�rie avea darul de a distinge ceea ce este bine de ceea ce este r�u, 
ceea ce este sfânt de ceea ce este profan, ceea ce este binecuvântat de ceea ce este blestemat �i în 
cele materiale, dar �i în cele spirituale, ca �i sfânta Sibillina de Pavia, Iala de Louvain, Ursula 
Benincasa, �i multe alte sfinte. De mic� obi�nuia s� culeag� de pe câmp plante la care nimeni nu 
s-ar fi gândit c� ar ajuta la ceva �i le planta lâng� casa tat�lui ei sau în vreun col�i�or unde se juca 
sau muncea; pe de alt� parte Ana smulgea din r�d�cini toate plantele otr�vitoare �i în special pe 
cele care erau folosite la practici supersti�ioase sau vr�jitorii. Dac� se întâmpla s� se afle într-un 
loc unde avea loc o crim�, fugea imediat sau începea s� se roage �i s� fac� peniten��. I se 
întâmpla chiar s� aib� intui�ia de a percepe când se g�sea într-un loc sfânt; îi mul�umea lui 
Dumnezeu �i era înv�luit� îndat� de un dulce sentiment de pace. Când un preot trecea cu sfintele 
Sacramente la o mare distan�� de casa ei sau în oricare loc, ea sim�ea o puternic� atrac�ie înspre 
acea direc�ie, alerga s�-l întâlneasc� �i îngenunchea în mijlocul drumului adorând sfântul 
Sacrament cu mult înainte s� ajung� în dreptul ei. 
 �tia când un obiect era sfin�it �i experimenta un sentiment de dezgust fa�� de vechile 
cimitire p�gâne, în timp ce sacrele cimitire ale sfin�ilor o atr�geau precum magnetul atrage fierul. 
Când i se ar�tau relicve �tia c�rui sfânt apar�ineau �i putea da cele mai detaliate �i recente date 
despre via�a sfântului respectiv, dar �i despre istoria relicvelor �i despre locurile unde au fost 
                                         
2 Numele ei în german� limba sa nativ� este Anna Katharina Emmerich. Prin decretul de la 24 aprilie 2001 
slujitoarea Domnului Anna Catherine Emmerich a primit gradul de virtute eroic� (Decretul Super Virtutibus) �i care 
a fost premiat� cu titlul de Venerabil�. 
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purtate. De-a lungul întregii sale vie�i a p�strat o continu� leg�tur� cu sufletele din purgator; 
toate faptele sale au fost oferite pentru eliberarea lor din suferin��. 
 De foarte tân�r� era trezit� din somn deseori în nop�ile friguroase de iarn� de o mul�ime de 
suflete care-i cereau s� le urmeze pe tot parcursul drumului Crucii pân� la Coesfeld, iar ea p��ea 
cu picioarele descul�e, chiar dac� drumul era acoperit cu z�pad�. 
 Din fraged� copil�rie �i pân� la moarte nu obosea în a alina bolnavii, în a le vindeca r�nile 
�i ulcerul �i în a da s�racilor to�i banii pe care îi avea. Atât de blând� era con�tiin�a sa încât cel 
mai u�or p�cat în care c�dea, îi provoca o durere atât de mare, încât se îmboln�vea, dar 
întotdeauna se îns�n�to�ea imediat. 
 Extraordinara natur� a favorurilor primite de la atotputernicul Dumnezeu nu au constituit 
un impediment în a se dedica muncii grele asemenea oric�rei alte fete de la �ar�; deci, putem 
observa c� nu pare neobi�nuit s� g�sim un anumit grad al spiritului profe�iei printre b�rba�ii �i 
femeile de la �ar�. Ana a înv��at la �coala suferin�ei �i a mortifica�iei unde s-au predat �i lec�ii de 
perfec�iune. Nu-�i permitea mâncare �i somn decât atât cât îi erau absolut necesare; noaptea î�i 
petrecea ore în �ir rugându-se; �i uneori, iarna, st�tea în genunchi în fa�a u�ii pe z�pad�. Dormea 
pe un lemn sub form� de cruce. Hrana �i b�utura ei constau în ceea ce al�ii respingeau; p�stra 
întotdeauna partea cea bun� celor s�raci �i bolnavi �i îi oferea pe ace�tia lui Dumnezeu în spiritul 
credin�ei unui copil începând cu cel care era mult mai nevoia� ca dânsa. Când auzea sau vedea 
ceva care nu avea leg�tur� cu Dumnezeu sau cu religia, g�sea scuze pentru a evita gre�eala spre 
care ceilal�i se gr�beau sau î�i închidea ochii �i urechile. Obi�nuia s� spun� c� lucrurile 
nefolositoare duc la p�cat �i c� atunci când neg�m sim�urile noastre suntem r�spl�ti�i pentru 
progresul f�cut în via�a interioar�, în acela�i mod în care se dau culeg�torilor via �i celelalte 
fructe roditoare. Oriunde mergea când era foarte tân�r� avea dese viziuni simbolice care i se 
ar�tau prin parabole, precum modul de a-�i atinge scopul existen�ei sale, viitoarele suferin�e cu 
pericolele �i conflictele prin care avea s� treac�. 
 Avea �aisprezece ani când, într-o zi, în timp ce lucra pe câmp cu p�rin�ii �i surorile ei a 
auzit clopotul m�n�stirii Surorilor Anun��rii la Coesfeld. Acest sunet i-a înfl�c�rat dorin�a de a 
deveni c�lug�ri�� �i a avut un efect atât de mare asupra ei încât a le�inat �i s-a îmboln�vit pentru 
mult timp dup� aceea. Când avea optsprezece ani a fost dat� ca ucenic� unui croitor la Coesfeld 
la care a stat doi ani, iar apoi s-a întors la p�rin�ii ei. A cerut s� fie primit� în m�n�stirea 
augustinelor la Borken, în cea a c�lug�ri�elor la Darfeld �i în M�n�stirea S�racelor Clarise din 
Munster; dar s�r�cia sa ca �i cea a m�n�stirilor întotdeauna a constituit un obstacol de neînvins în 
a fi primit�. La vârsta de dou�zeci de ani, economisind 20 taleri pe care i-a câ�tigat din croitorie, 
a plecat cu suma mic� avut� - o adev�rat� avere pentru o s�rac� fat� de la �ar� - la un organist 
pios din Coesfeld pe a c�rui fiic� o cuno�tea când locuise prima dat� în ora�. Speran�a ei era 
aceea c�, înv��ând s� cânte la org�, putea ob�ine permisiunea de a merge în m�n�stire. Dar 
dorin�a ei irezistibil� de a-i sluji pe cei s�raci �i de a le da tot ce avea nu i-a l�sat timpul dinainte 
calculat de a înv��a s� cânte, ci s-a debarasat complet de tot încât mama sa a fost obligat� s�-i 
aduc� pâine, lapte �i ou� atât pentru propriile-i necesit��i cât �i pentru s�racii cu care împ�r�ea 
totul. Apoi mama ei i-a spus: Dorin�a ta de a ne l�sa pe tat�l t�u �i pe mine �i de a intra în 
m�n�stire ne îndurereaz� foarte tare; dar vei r�mâne totu�i copilul meu iubit �i când m� uit la 
locul t�u de acas� r�mas liber inima mi se umple de regrete. Uite! �i-am adus acum suficient cât 
s�-�i ajung� pentru mult timp. Ana Ecaterina replica: Da, drag�, mam�, este adev�rat c� nu 
pierd nimic deoarece este sfânta voin�� a lui Dumnezeu ca s�-i ajut pe ceilal�i; �i de vreme ce I-
am d�ruit totul Lui va avea grij� de mine �i-�i va pune divina ocrotire asupra noastr� a tuturor. 
A r�mas câ�iva ani la Coesfeld angajat� în munc� �i rug�ciune fiind întotdeauna condus� de 
acelea�i inspira�ii interioare. Ea era ascult�toare �i supus� asemenea unui copil în mâinile 
îngerului p�zitor. 
 Cu toate c� în aceast� scurt� schi�� a vie�ii sale suntem nevoi�i s� omitem multe alte 
circumstan�e interesante, exist� una pe care nu trebuie s-o trecem cu vederea. Când avea cam 
vreo dou�zeci �i patru ani a primit o favoare de la Dumnezeu care a fost acordat� într-un mod 
deosebit multor persoane devotate care meditau dureroasa patim�; anume s� experimenteze 
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vizibilele �i adev�ratele suferin�e ale Sfântului Cap când a fost încoronat cu spini. Urm�toarele 
rânduri sunt o m�rturie pe care ea îns��i a dat-o despre avantajul misterios care s-a coborât 
asupra ei: Cu patru ani înainte de a fi admis� în m�n�stire, adic� în 1798, mi s-a întâmplat c� 
m� aflam în biserica iezui�ilor, la Coesfeld la ora 12 ziua îngenuncheat� în fa�a unui crucifix �i 
absorbit� în medita�ie, când deodat� am sim�it o puternic�, dar pl�cut� c�ldur� în cap �i mi-am 
v�zut Mirele Divin sub chipul unui tân�r îmbr�cat în alb venind spre mine de la altar unde 
Sfântul Sacrament era p�strat în tabernacol. În mâna stâng� �inea o coroan� de flori, în mâna 
dreapt� o coroan� de spini �i m-a pus s� aleg una dintre ele. Am ales coroana de spini; mi-a 
a�ezat-o pe cap, iar eu am ap�sat-o cu ambele mâini. Apoi el a disp�rut �i eu m-am întors spre 
mine îns�mi. Sim�eam dureri mari la cap. Am fost nevoit� s� p�r�sesc biserica, ce urma s� fie 
închis�. Una dintre înso�itoarele mele st�tea în genunchi lâng� mine �i, fiindc� v�zuse ceea ce 
mi s-a întâmplat, am întrebat-o acas� dac� mi se v�d r�ni pe cap �i i-am vorbit în mare despre 
viziunile mele �i despre puternicele dureri pe care le aveam. Nu vedea nimic la exterior, dar nu 
era uimit� despre ceea ce îi povesteam eu, deoarece �tia c� deseori m� aflam într-o stare 
extraordinar� f�r� s� în�eleag� motivul. A doua zi capul �i templele mi se umflaser� tare �i 
sufeream enorm. Durerile �i umfl�tura reveneau arar, îns� durau zile �i nop�i întregi. Nu 
observasem c� aveam sânge pe cap pân� când înso�itoarea mea mi-a spus s�-mi pun o p�l�rie 
curat� pentru c� se vedeau urme ro�ii. I-am l�sat s� cread� ce voiau despre asta nu c�utam 
decât s�-mi ascund sângele care-mi curgea din cap �i am continuat s� fiu precaut� chiar �i când 
am intrat în m�n�stire unde doar o singur� persoan� a observat sângele, dar nu mi-a dezv�luit 
niciodat� secretul. 
 Multe alte persoane contemplative, în special devotate pasiunii Domnului nostru au fost 
admise privilegiului de a suferi chinul coroanei de spini dup� ce au avut viziunea celor dou� 
coroane oferite lor spre a fi alese de exemplu: sfânta Ecaterina de Sienna, Pasithea de Crogis, 
sfânta Clara din acela�i ora� care a murit în 1617. 
 Scriitorul acestor pagini poate fi îndrept��it s� afirme c� el însu�i a v�zut de multe ori, la 
lumina zilei, sânge curgând din capul, fa�a �i chiar din jurul gâtului Anei Ecaterina. Dorin�a ei de 
a îmbr��i�a via�a religioas� a fost din plin r�spl�tit�. P�rin�ii unei tinere persoane pe care 
c�lug�ri�ele Augustiniene din Dulmen doreau s-o primeasc� în ordinul lor au declarat c� nu �i-ar 
da consim��mântul decât cu condi�ia ca Ana s� intre imediat în m�n�stire. C�lug�ri�ele au cedat 
asentimentului lor în ciuda s�r�ciei accentuate; �i, pe data de 13 noiembrie 1802, cu o s�pt�mân� 
înaintea s�rb�torii Prezent�rii Sfintei Fecioare Maria la templu, Ana Ecaterina a intrat în 
noviciat. În prezent voca�iile nu sunt atât de sever testate ca alt�dat�; dar în cazul ei, Divinitatea a 
impus probe speciale pentru care, a�a riguroase cum erau, i se p�rea c� nu va reu�i niciodat� s� le 
dep��easc�. Suferin�ele ori lipsurile pe care un suflet �i le impunea de bun�voie sau împreun� cu 
ceilal�i spre marea glorie a lui Dumnezeu erau u�or de înfruntat; dar exist� o cruce asem�n�toare 
cu cea a lui Cristos �i anume a te supune cu iubire �i r�bdare pedepsei refuzului sau acuza�iilor. 
A fost voin�a lui Dumnezeu ca, în timpul anilor ei de noviciat, s� fie încercat� atât de crunt în 
afara voin�ei oric�rei creaturi încât maica stare�� nu a putut face nimic pentru c� nici o alinare nu 
era permis� în cadrul regulilor. A înv��at s�-�i priveasc� colegele ni�te instrumente în mâna lui 
Dumnezeu pentru a deveni sfânt�; �i la o vârst� înaintat� a vie�ii multe alte lucruri îi ap�reau în 
aceea�i lumin�. Dar a�a cum sufletul ei înfl�c�rat a fost încercat la �coala Crucii, Dumnezeu a 
voit s� r�mân� aici toat� via�a sa. 
 În multe situa�ii pozi�ia ei în m�n�stire a fost extrem de dureroas�. Nici o coleg� nici m�car 
preotul �i nici doctorul nu i-au în�eles situa�ia. A înv��at tr�ind printre ��rani s�raci s� ascund� 
minunatele daruri cu care Dumnezeu a înzestrat-o; dar starea ei s-a schimbat acum de vreme ce 
convie�uia cu un num�r mare de c�lug�ri�e care cu siguran�� toate bune �i pioase erau p�trunse 
de crescânde sentimente de curiozitate �i chiar de gelozie spiritual� în ceea ce o prive�te pe Ana. 
Apoi ideile n�scute în comunitate �i completa ignoran�� a m�icu�elor cu privire la manifestarea 
exterioar� a vie�ii sale interioare i-au pricinuit atât de mult de suferit încât fenomenele s-au 
manifestat într-un mod neobi�nuit �i uimitor. A auzit tot ce se spune împotriva ei chiar �i când 
vorbitorii se aflau la un cap�t al m�n�stirii �i ea la cel�lalt iar inima ei era r�nit� profund ca de 
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ni�te s�ge�i otr�vite. Ea îns� a îndurat totul cu r�bdare �i iubire f�r� s� arate c� �tia ceea ce se 
spunea despre ea. De mai multe ori caritatea a împins-o s� cad� la picioarele unei maici care i-a 
cauzat prejudicii cerând iertare plângând. Apoi a fost b�nuit� c� ascult� pe la u�i iar sentimentele 
de antipatie nutrite fa�� de ea au fost dezv�luite încât m�icu�ele începuser� s� se simt� deranjate 
�i nelini�tite în compania ei. 
 Orice regul� nerespectat� în cea mai mic� m�sur� (chiar �i cea mai neînsemnat� era sfânt� 
în ochii ei) vedea în suflet fiecare înc�lcare �i în acela�i timp era inspirat� s� fug� spre locul unde 
rânduiala fusese desconsiderat� prin nesocotirea votului s�r�ciei sau prin neglijen�a orelor de 
lini�te �i repeta astfel pasajele potrivite privind regula f�r� s� le fi înv��at vreodat�. Devenise un 
obiect al aversiunii tuturor acelora care înc�lcau legea; iar apari�ia ei subit� printre ei aproape c� 
avea efectul unei n�luci. Dumnezeu i-a acordat un dar al lacrimilor atât de mare încât petrecea 
ore în �ir plângând în biseric� pentru p�catele �i nerecuno�tin�a oamenilor, pentru suferin�a 
bisericii, pentru defectele comunit��ii, dar �i pentru gre�elile proprii. Dar aceste lacrimi de regret 
enorm nu pot fi în�elese decât de însu�i Dumnezeu înaintea cui ea le-a v�rsat; oamenii le-au 
considerat doar un moft, un rezultat al nefericirii sau ceva asem�n�tor. Confesorul ei s-a bucurat 
c� primea Sfânta Împ�rt��anie mai des decât celelalte maici deoarece atât de entuziasmat� alerga 
spre pâinea îngerilor, încât s-a aflat de mai multe ori aproape de moarte. Aceste sim�iri cere�ti au 
trezit sentimente de gelozie printre surorile ei, care au acuzat-o chiar �i de ipocrizie. 
 Favoarea de a fi primit� în m�n�stire în ciuda s�r�ciei sale a fost �i acesta un subiect de 
respingere. Gândul c� era un motiv de p�cat pentru al�ii a durut-o cel mai mult, dar ea s-a rugat 
continuu lui Dumnezeu s�-i dea voie s� suporte ea îns��i peniten�a acestei st�ri de generozitate în 
ceea ce o prive�te. În anul 1802 de Cr�ciun a avut o grav� maladie care a început cu o crud� 
durere la inim�. 
 Chinul nu a p�r�sit-o nici când se vindeca �i a îndurat în t�cere pân� în anul 1812, când 
semnele crucii i s-au imprimat la exterior în acela�i loc. Sl�biciunea ei �i s�n�tatea delicat� au 
f�cut-o s� fie privit� mai degrab� o povar� decât o persoan� folositoare comunit��ii; acest lucru i 
s-a spus mereu împotriv� �i prin toate modurile, îns� nu p�rea niciodat� plictisit� sau obosit� s� 
munceasc� �i s�-i ajute pe ceilal�i, ba chiar era mai fericit� acum - în lips� �i suferin��. 
 Pe 13 noiembrie 1803, la vârsta de 29 ani a pronun�at voturile solemne �i a devenit Mireasa 
lui Isus Cristos în m�n�stirea Agnetenberg din Dulmen. Când am pronun�at voturile, spune ea, 
rudele mele deveniser� din nou foarte bune cu mine. Tat�l �i fratele meu mai mare mi-au adus 
dou� fe�e de mas�. Tata, un om bun, dar sever, care a fost potrivnic intr�rii mele în m�n�stire, 
mi-a spus când ne-am desp�r�it c� va pl�ti pentru înmormântarea mea, dar nu va da nimic 
m�n�stirii; �i-a �inut cuvântul dovad� fiind cele dou� buc��i de material ce urmau a fi folosite la 
înmormântarea mea în m�n�stire. 
 Nu m� gândeam la mine îns�mi, ne spune, nu m� gândeam decât la Domnul nostru �i la 
voturile mele sfinte. Colegele mele nu m-au putut în�elege; nici eu nu pot explica sentimentele 
mele fa�� de ele. Dumnezeu le-a ascuns lor multe din favorurile pe care mi le-a acordat mie, 
altfel ele nu ar fi avut idei false cât m� prive�te. În pofida tuturor încerc�rilor �i suferin�elor mele, 
n-am fost niciodat� mai îmbog��it� în interior �i sufletul meu nu a fost niciodat� mai intens 
inundat de fericire. Chilia mea a avut doar un scaun f�r� �ezut �i un altul f�r� sp�tar; dar mie mi 
se p�rea c� e magnific mobilat� �i în ea m� sim�eam uneori ca în Rai. Destul de des în timpul 
nop�ii îndemnat� de dragostea �i mila lui Dumnezeu conversam pe un limbaj familiar �i tandru 
cu el despre ceea ce f�cusem din copil�rie �i cei care se uitau la mine m� acuzau de lips� de 
respect pentru Dumnezeu. Odat� mi s-a întâmplat s� spun c-ar trebui s� fiu învinov��it� de cea 
mai mare mojicie c� am primit Trupul Domnului nostru f�r� s� fi conversat prietenos cu el �i ca 
urmare am fost aspru certat�. Printre aceste probe tr�iam în pace cu Dumnezeu �i cu toate 
creaturile Lui. Când lucram în gr�din�, p�s�rile veneau, mi se a�ezau pe cap �i pe umeri �i 
cântam împreun� laud� lui Dumnezeu. Întotdeauna îl vedeam pe îngerul meu p�zitor lâng� mine 
�i cu toate c� diavolul obi�nuia s� m� atace �i s� m� sperie în diferite moduri, nu i se permitea 
niciodat� s� m� r�neasc�. Dorin�a mea pentru a primi Euharistia cre�tea, încât chiar �i noaptea 
îmi p�r�seam camera �i mergeam în biseric�, când era deschis�; dac� nu r�mâneam la u�� sau 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 16 din 181 

lâng� ziduri chiar �i iarna îngenunchind �i prosternându-m� cu mâinile întinse în extaz. 
Capelanul care venea mai devreme pentru a-mi da sfânta Comuniune m� g�sea de obicei în 
aceast� stare, dar de îndat� ce deschidea biserica îmi reveneam �i m� gr�beam spre altar pentru a-
l primi pe Domnul �i Dumnezeul meu. Când eram sacristan, mi se întâmpla s� m� simt subit 
r�v��it� în spirit �i s� m� ridic pân� la cel mai înalt turn al bisericii pe corni�e, proiectând p�r�i 
ale cl�dirii care erau imposibil de atins oric�rei f�pturi. Apoi aranjam �i cur��am totul �i aveam 
impresia c� sunt înconjurat� de duhuri sfinte care m� purtau pe bra�ele lor. Prezen�a lor nu-mi 
provoca nelini�te deoarece eram obi�nuit� cu aceast� dulce �i simpl� companie înc� din 
copil�rie. Doar atunci când m� aflam în anturajul anumitor oameni m� sim�eam într-adev�r 
singur�; �i atât de mare era sentimentul meu de solitudine, încât nu m� puteam ab�ine s� nu plâng 
asemenea unui copil r�t�cit de cas�. 
 Vom trece acum la boala Anei omi�ând unele descrieri privind alte remarcabile fenomene 
ale vie�ii sale extatice, recomandând cititorului s� compare ideile deja subliniate cu cele legate de 
sfânta Maria Magdalena de Pazzi. 
 Ana Ecaterina a fost mereu slab� �i delicat� �i, înc� din copil�rie obi�nuia s� practice 
mortificarea prin post �i prin veghe, în timpul nop�ii rugându-se în aer liber. Era deprins� a 
continua munca grea pe câmp în orice anotimp �i puterea ei era de asemeni mult încercat� de 
istovitoarele �i supranaturalele st�ri prin care trecea atât de des. La m�n�stire a continuat s� 
munceasc� în gr�din� �i în cas� în timp ce truda spiritual� �i suferin�ele cre�teau permanent, din 
acest motiv nu ne surprinde c� era mereu bolnav�; dar boala ei provenea din alt� cauz�. Am aflat 
din atente cercet�ri f�cute zilnic, de-a lungul mai multor ani �i chiar din ceea ce ea îns��i a fost 
nevoit� s� recunoasc�, c� în timpul vie�ii ei (�i mai ales în perioada petrecut� în m�n�stire unde 
s-a bucurat de înalte favoruri spirituale) o mare parte din suferin�e �i boli se tr�geau din luarea 
asupra ei a chinurilor celorlal�i. Câteodat� cerea boala unei persoane pe care aceasta nu o putea 
suferi, eliberând-o de o parte din suferin�� �i luând-o asupra sa; uneori, dorind s� isp��easc� un 
p�cat sau s� pun� cap�t durerii, se abandona în mâna lui Dumnezeu, iar El, acceptând sacrificiul 
ei, îi permitea ca, în uniune cu meritele pasiunii sale, s� spele vina suferind boli identice cu 
patima Sa. A trebuit ca Ana s� suporte nu doar propriile maladii, dar �i cele ale altora - s� 
isp��easc� p�catele fra�ilor, gre�elile �i neaten�iile unei p�r�i a comunit��ii cre�tine - �i, în final s� 
îndure multele �i diferitele suferin�e ale sufletelor din Purgator. Toate acestea ap�reau ca reale 
boli ce au c�p�tat schimb�toare �i opuse forme, ea fiind pus� sub observa�ia doctorului care se 
str�duia din r�sputeri s� g�seasc� remedii pentru a o vindeca, îns� ele erau în realitate adev�rata 
surs� a vie�ii sale. Ana a spus despre acest subiect: Odihna în timpul bolii mi s-a p�rut 
întotdeauna cea mai dorit� condi�ie posibil�. Îngerii în�i�i ne invidiaz�. Pentru ca suferin�ele s� 
aduc� merite trebuie s� accept�m cu st�ruin�� cu mul�umire medicamente �i îngrijiri nepl�cute 
�i toate etapele suplimentare. Nici eu îns�mi nu mi-am în�eles pe deplin starea, nici spre ce 
anume m� conducea. Cu sufletul mi-am acceptat diferitele suferin�e, dar cu trupul era de datoria 
mea s� lupt împotriva lor. M-am d�ruit în întregime Mirelui meu Ceresc �i planul s�u sfânt se 
împlinea în mine; dar tr�iam pe p�mânt �i nu trebuia s� m� r�zvr�tesc împotriva în�elepciunii �i 
legilor Sale p�mânte�ti. Chiar dac� în�elesesem pe deplin situa�ia mea �i de�i aveam �i puterea 
�i timpul de a le explica, nu exista nimeni lâng� mine capabil s� m� în�eleag�. Un doctor ar fi 
tras concluzia c� sunt, pur �i simplu nebun�, �i ar fi crescut înzecit costul medicamentelor. Am 
suferit mult pe aceast� cale tot timpul vie�ii mele mai ales când m� aflam în m�n�stire pentru c� 
mi se administrau remedii nepotrivite. Adesea când doctorii �i infirmierele credeau c� sunt în 
ultima agonie aproape de moarte, i se f�cea mil� lui Dumnezeu de mine �i-mi trimitea asisten�� 
cereasc� care substituia un întreg tratament. 
 Cu patru ani înaintea desfiin��rii m�n�stirii în care se afla, Ana a plecat timp de dou� zile 
pentru a-�i vizita p�rin�ii la Flamske. În timp ce se afla acolo a mers odat� s� se roage �i s� 
îngenuncheze câteva ore înaintea miraculoasei Cruci a sfântului Lambert la Coesfeld. L-a rugat 
pe Atotputernicul Dumnezeu s� împr��tie darurile de pace �i unitate asupra m�n�stirii, a oferit 
Patima lui Isus Cristos pentru acea inten�ie �i l-a implorat s�-i permit� a îndura o parte din 
suferin�ele care au fost sim�ite de Mirele ei Divin pe Cruce. Din momentul în care a rostit aceast� 
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rug�minte mâinile �i picioarele au început s�-i ard� �i s-o doar� �i suferea des de febr�, crezând 
c� e cauza durerii din mâini �i din picioare nicidecum efectul rug�ciunii ascultate. Uneori era 
incapabil� de a merge, iar durerea de la mâini a împiedicat-o s� mai lucreze în gr�din� a�a cum 
f�cea de obicei. Pe 13 decembrie 1811 m�n�stirea a fost desfiin�at� �i biserica închis� (sub 
conducerea lui Jerome Bonaparte regele Westphaliei). C�lug�ri�ele s-au împr��tiat în toate 
p�r�ile, dar Ana Ecaterina a r�mas în acela�i loc s�rac� �i bolnav�. Un servitor milos apar�inând 
m�n�stirii a îngrijit-o cu bun�tate �i un b�trân preot emigrant, numit Mass, au r�mas lâng� ea. 
Aceste trei persoane fiind cele mai s�race din comunitate nu au p�r�sit m�n�stirea decât în 
prim�vara lui 1812. Ea se sim�ea înc� r�u �i nu putea fi mi�cat� decât cu mult� dificultate. 
Preotul a închiriat o camer� la o s�rac� v�duv� din apropiere �i Ana Ecaterina a locuit în aceea�i 
cas� într-o mic� camer� mizer� la parter care avea vedere spre strad�. Acolo a stat în lipsuri �i 
boal� pân� în toamna anului 1813. Extazurile din timpul rug�ciunii �i drumul s�u spiritual cu 
lumea sa invizibil�, se accentuaser� din ce în ce mai mult. Era supus� unei st�ri cu care nici ea 
îns��i nu era familiarizat� �i pentru a înainta pe acest drum nu a f�cut altceva decât s� se 
abandoneze docil în voia Domnului nostru. Dumnezeu a dorit ca în aceste momente s� imprime 
corpului ei nep�tat stigmatele crucii sale �i ale r�stignirii care constituiau pentru iudei, pentru 
poporul neevreu �i pentru multe alte persoane care se numesc cre�tini, un punct de încercare. 
Îns� de când era mic� ea l-a implorat pe Dumnezeul s�-i întip�reasc� adânc în inim� semnele 
crucii sale astfel încât s� nu uite niciodat� infinita lui iubire pentru oameni; dar nu s-a gândit 
nicicând c� le-ar putea primi cu adev�rat. Renegat� de lume, s-a rugat cu ardoare pentru ca 
suferin�a s� se sfâr�easc�. Pe 28 august,de s�rb�toarea sfântului Augustin, patronul ordinului ei, 
în timp ce-�i f�cea rug�ciunea, aflându-se în extaz cu mâinile extinse în afar� a v�zut un om 
tân�r înconjurat de lumin� apropiindu-se de ea. A�a îi ap�rea �i Mirele ei Divin, dar acum el a 
gesticulat deasupra trupului ei semnul unei cruci obi�nuite. Din acest moment i-a ap�rut un semn 
al crucii pe piept constând în dou� linii încruci�ate lungi amândou� de 7 cm, iar una mai lat�. 
Mai târziu în acest loc îi cre�teau deseori b��ici ca �i cum erau provocate de o arsur� �i când 
aceste b��ici se deschideau un lichid transparent se scurgea din ele, încât uneori uda foarte multe 
cearceafuri. A trecut mult timp f�r� ca ea s� în�eleag� care era de fapt cauza �i credea doar c� 
transpira foarte puternic. Semnifica�ia concret� a acestui însemn nu a fost niciodat� cunoscut�. 
 Câteva s�pt�mâni mai târziu, când î�i f�cea rug�ciunea, a c�zut în extaz �i a avut aceea�i 
apari�ie care a constituit o mic� cruce în forma descris� în patim�. Ea a primit-o cu înfl�c�rare �i 
cu zel, o ap�sa pe pieptul ei. Ea a spus c� acea cruce era a�a alb� �i fin� ca �i ceara dar nu o 
observase pe piele de la început. Cu pu�in timp înainte fiind plecat� cu micu�a fat� a 
propriet�resei s� viziteze o m�n�stire veche lâng� Dulmen, a intrat deodat� în extaz, a le�inat �i 
pentru a-�i reveni a fost dus� acas� la o femeie s�rac� de la �ar�. Crunta durere pe care o sim�ea 
în piept a continuat s� creasc� �i a v�zut c� ceea ce se vedea sem�na cu o cruce de vreo 7 cm în 
în�l�ime, ap�sa u�or pe osul pieptului �i se înro�ea. Deoarece vorbise despre viziunile sale cu o 
c�lug�ri�� c�reia îi confesa cele mai intime st�ri ale sale mul�i, au început s� vorbeasc� de bine 
situa�iile extraordinare în care se afla. Din acel moment �i pân� la sfâr�itul anului se p�rea c� este 
pe moarte, primind ultimele sacramente. De Cr�ciun o mic� cruce i-a ap�rut pe piept. Era de 
aceea�i form� ca �i prima, iar cele dou� formau o cruce dubl� bifurcat�. Sânge a curs din aceast� 
cruce în fiecare miercuri, iar pentru a i se observa forma se imprima pe o hârtie pus� deasupra ei. 
Dup� un timp aceasta i se întâmpla vinerea. În 1814 sângele a început s� curg� mai des, iar 
crucea devenea la fel de ro�ie ca focul, mai ales vinerea. În ultima perioad� a vie�ii sale, în 
special de Vinerea Sfânt� mult sânge curgea din cruce; dar nici o aten�ie nu d�dea acestui fapt. 
 Pe 30 august 1821, scriitorul acestor pagini a v�zut crucea înro�it� puternic, sângerând 
peste tot. În st�rile ei obi�nuite era f�r� culoare �i pozi�ia sa era marcat� doar de u�oare trosnituri 
în piele. Al�i extazia�i au primit semne similare ale crucii; printre ace�tia s-au aflat �i Ecaterina 
de Raconis, Marina din Escobar, Emilia Bichieri, sfântul Iulian Falconieri. 
 Ana Ecaterina a primit stigmatele în ultimele zile ale anului 1821. Pe data de 29 decembrie, 
pe la ora 3 dup�-amiaz� se afla întins� pe pat, în c�m�ru�a ei, extrem de bolnav� �i într-o stare de 
extaz, cu bra�ele extinse, meditând suferin�ele Domnului ei �i implorându-l s�-i permit� s� sufere 
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împreun� cu el. A spus cinci Tat�l nostru în cinstea celor cinci r�ni ale lui Isus �i a sim�it cum 
inima îi ardea de iubire. A v�zut apoi o lumin� coborând spre ea �i a observat în mijloc 
str�lucitoarea înf��i�are a Salvatorului crucificat ale c�rui r�ni ar�tau precum multe focare de 
lumin�. Inima ei era inundat� de bucurie, dar în acela�i timp de triste�e �i la vederea sfintelor r�ni 
dorin�a de a suferi cu Domnul a devenit extrem de intens�. Dup� aceea trei perechi de raze de 
culoare ro�ie asemenea unor s�ge�i au �â�nit deodat� �i i-au v�t�mat mâinile, picioarele �i coasta 
dreapt�. Cele trei raze din partea dreapt� au format capul unei suli�e. În momentul în care razele 
au atins suli�a, pic�turi de sânge au c�zut din r�nile f�cute. A r�mas mult timp într-o stare de 
insensibilitate �i, când �i-a rec�p�tat cuno�tin�a, nu a �tiut cine îi întinsese bra�ele. A fost uimit� 
s� vad� sânge curgându-i din palme �i a sim�it dureri enorme în picioare �i coast�. S-a întâmplat 
ca feti�a propriet�resei s� intre în camera ei, i-a privit mâinile-i sângerânde �i a fugit s�-i spun� 
mamei sale, care a întrebat-o cu mare nelini�te ce i s-a întâmplat, dar Ana a rugat-o s� nu 
vorbeasc� despre acestea nim�nui. A sim�it dup� ce a primit stigmatele c� o întreag� schimbare 
se petrecuse în interiorul ei; circula�ia sângelui p�rea c� se r�scolise �i c� se scurgea rapid spre 
stigmate. Chiar ea îns��i a spus: Nu pot exprima în cuvinte modul cum sângele curgea! 
 Suntem datori a povesti un incident despre întâmplarea de mai sus. Pe 15 decembrie 1819 a 
avut o viziune detaliat� despre toate cele ce i s-au petrecut, dar ea s-a gândit c� �i o alt� 
c�lug�ri�� experimentase acelea�i lucruri ca ea îns��i. A dezv�luit toate detaliile cu un puternic 
sentiment de compasiune smerindu-se f�r� s�-�i dea seama înaintea propriei suferin�e �i r�bd�ri. 
A fost înduio��tor s� o auzi spunând: N-am s� m� mai plâng niciodat� acum c� am v�zut 
chinurile s�rmanei m�icu�e; inima sa e înconjurat� de o coroan� de spini, dar ea îndur� în 
t�cere �i cu un chip surâz�tor. Îmi este într-adev�r ru�ine c� m-am plâns deoarece ea are o 
povar� mult mai grea de purtat decât o am eu. 
 Aceste viziuni pe care în cele din urm� le-a recunoscut ca fiind propria-i istorie s-au repetat 
de multe ori �i prin ele s-a f�cut cunoscut modul în care ea a primit stigmatele. Astfel n-ar fi 
vorbit mai mult despre toate lucrurile personale care i s-au întâmplat decât i-ar fi permis umilin�a 
sa �i atunci când a fost întrebat� de superiorii ei spirituali de unde proveneau r�nile, Ana a 
r�spuns: Sper c� vin din mâinile Domnului! 
 Întinderea limitat� a acestei lucr�ri ne împiedic� s� intr�m în am�nunte privind subiectul 
stigmatelor în general, dar putem observa c� Biserica Catolic� a adus ca exemple un anumit 
num�r de persoane, sfântul Francisc din Assisi fiind primul care a ajuns pân� la acel punct de 
dragoste contemplativ� fa�� de Isus ce reprezint� cel mai m�re� efect de uniune cu suferin�ele 
sale �i e numit de teologi Vulnus divinum Plago amoris viva. Se �tie c� au fost în jur de cel 
pu�in cincizeci de stigmatiza�i. Veronica Giuliani, a capucinelor, care a murit în ora�ul Castellor 
în anul 1727 este ultima din aceast� categorie; ea a fost canonizat� pe data de 26 mai 1831. 
Bibliografia ei publicat� la Cologne, în 1810, ofer� o descriere a st�rii caracteristice persoanelor 
cu stigmate care, în multe puncte, este valabil� �i Anei Ecaterina. Colomba Schanolt, care a 
murit la Bamberg, în 1787, Magdalena Longer, care a murit la Hadamar, în 1806 (amândou� 
dominicane) �i Rosa Serra (o capucin� la Ozieri din Sardinia) care a primit stigmatele în 1801 
sunt exemplele timpului nostru pe care le cunoa�tem cel mai bine. Josefina Kumi din m�n�stirea 
Wesen, de lâng� lacul Wallen Standt, din Elve�ia, tr�ia înc� în anul 1815 �i a apar�inut �i ea 
acestei categorii de persoane, dar nu suntem în totalitate siguri c� a primit stigmatele. 
 Ana Ecaterina, fiind în situa�ia de a nu mai putea merge sau de a se ridica din pat, ajunsese 
curând s� nu mai poat� nici m�car mânca. Cu pu�in timp înainte nu reu�ea s� bea decât pu�in� 
ap� �i vin �i foarte rar înghi�ea suc de cire�e sau prune, dar imediat vomita orice mâncare luat� în 
cantit��i mici. Aceast� incapabilitate de se hr�ni sau mai degrab� stilul de via�� de a nu mânca 
nimic altceva decât s� bea ap� pentru o perioad� lung� de timp, suntem asigura�i de doctori c� nu 
este chiar nesemnificativ� în istoria bolilor. 
 Teologii s-au asigurat cu siguran�� c� aici exist� multe situa�ii de contempla�ie ascetic�, c� 
unele persoane aflate într-o stare de extaz �i care au primit stigmatele au r�mas mult timp f�r� s� 
ia alt� mâncare decât Sfintele Sacramente, ca de exemplu: sfântul Nicolae de Flue, sfânta 
Lidwina din Schiedam, sfânta Ecaterina de Sienna, sfânta Angela de Foligno, sfânta Luiza a 
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În�l��rii. Toate fenomenele întâlnite în persoana Ecaterinei au r�mas t�inuite chiar �i celor care 
au intrat în rela�ie mai personal� cu ea pân� la 25 februarie 1812, când au fost descoperite 
întâmpl�tor de o b�trân� coleg� din m�n�stire. La sfâr�itul lui martie întreg ora�ul vorbea despre 
acest lucru. Pe 23 martie fizicianul cartierului a obligat-o s� se supun� unei examin�ri. Contrar 
a�tept�rii sale s-a convins de adev�r, a scris un raport oficial despre ceea ce a v�zut, a devenit �i a 
r�mas doctorul �i prietenul ei pân� la moartea sa. Pe 28 martie comisionari delega�i de 
autorit��ile spirituale din Munster au fost programa�i s� examineze cazul c�lug�ri�ei. Consecin�a 
a fost aceea c� Ana a ajuns s� fie privit� bine de superiorii ei �i a câ�tigat prietenia lui Dean 
Ovenberg care i-a pl�tit în fiecare an o viz� anual� �i i-a r�mas sf�tuitor �i director spiritual. 
Consilierul medical din Druffel care a fost prezent la examinare în calitate de doctor nu a încetat 
nicicând s� o admire. 
 În 1814 el a publicat în Ziarul Medical de Salzbourg un articol detaliat despre fenomenul 
pe care l-a remarcat în persoana Anei Ecaterina �i ne referim la acest lucru pentru acei cititori 
care doresc s� afle mai multe. 
Pe 4 aprilie M. Garnier comisarul general al poli�iei franceze a venit din Munster pentru a o 
vedea a cercetat minu�ios cazul �i a înv��at c� ea nu a profesat �i nici nu a vorbit politic� 
declarând c� poli�ia nu avusese timp pentru a se ocupa de starea sa. În 1826 el a vorbit despre ea 
la Paris cu respect �i emo�ie. 
 Pe 22 iulie, Ovenberg a mers împreun� cu contele de Stolberg �i cu familia lui s� o vad�. 
Au r�mas timp de dou� zile cu ea �i Stolberg a fost martorul realit��ii fenomenelor ce i se 
întâmplau Anei a scris o scrisoare care a fost imprimat� de mai multe ori �i a dovedit intensa 
venera�ie ce i-o purta. El a r�mas prietenul ei pân� la sfâr�itul vie�ii �i membrii familiei lui nu au 
încetat s� se recomande rug�ciunilor femeii sfinte. Pe data de 29 septembrie 1813 Ovenberg a 
luat-o pe fiica prin�esei Galitzin (care a murit în 1806) într-o vizit� la Ana Ecaterina �i au v�zut 
cu proprii ochi cum îi curgea sânge cu abunden�� din r�ni. Aceast� distins� doamn� a vizitat-o de 
mai multe ori �i, dup� ce a devenit prin�es� de Salm, nu �i-a schimbat sentimentele, ci, din 
contr�, împreun� cu familia ei a r�mas într-o constant� leg�tur� de rug�ciune cu Ana. Multe alte 
persoane din clase sociale diferite erau consolate în egal� m�sur� v�zând-o pe patul de suferin��. 
Pe 23 octombrie 1813, Ana a fost mutat� într-o alt� camer� a c�rei fereastr� avea priveli�tea unei 
gr�dini. Condi�ia sfintei c�lug�ri�e devenea din zi în zi mai dureroas�. Stigmatele erau sursa unei 
suferin�e de nedescris pentru ea, suferin�� care a durat pân� în momentul mor�ii. În loc s� permit� 
gândurilor ei de a se ridica mult deasupra acelor gra�ii interioare care au suportat a�a o 
miraculoas� m�rturie exterioar�, ea a înv��at lec�ii de umilin��, considerându-le o cruce grea care 
i-a fost dat� pentru p�catele sale. Propria suferin�� a trupului a însemnat predicarea lui Cristos 
crucificat. Era, într-adev�r, dificil a însemna o enigm� pentru unele persoane, un obiect al 
suspiciunii �i de respect amestecat cu fric� pentru al�ii, f�r� a nutri sentimente de ner�bdare 
iritabilitate sau mândrie. Ar fi tr�it bucuroas� într-o separare total� de lume, îns� supunerea a 
constrâns-o s� permit� a fi examinat� �i s� accepte ca multe persoane curioase s� pronun�e 
judec��i gre�ite privitoare la starea ei. A�a cum se g�sea, suferind cele mai groaznice dureri, nu i 
se d�dea voie nici m�car s� fie propriul ei st�pân, ba chiar era privit� ca un obiect de studiu sau 
judecat� - deseori f�r� mari rezultate pentru nimeni, dar spre paguba sufletului �i trupului s�u, 
deoarece a fost astfel privat� de reculegerea sa spiritual�. Se p�rea c� exigen�ele în ceea ce o 
prive�te nu au limit�; un b�rbat gras, c�ruia îi era dificil s� urce sc�rile întortocheate �i întunecate 
ale casei a fost auzit plângându-se c� Ana Ecaterina, care s-ar fi cuvenit s� fie expus� drumului 
public unde toat� lumea s-o vad�, trebuia s� r�mân� în camera cel mai greu de g�sit. În timpurile 
trecute, persoanele aflate în starea Anei treceau prin examin�rile personale ale autorit��ilor 
spirituale �i î�i îndeplineau voca�ia sub umbra protectoare a zidurilor sfinte; dar eroina noastr� 
chinuit� fusese aruncat� afar� din m�n�stire într-o lume în care mândria, r�ceala inimii �i 
necredin�a erau la mod�; însemnat� cu r�nile patimii lui Isus a fost silit� s�-�i poarte rochia plin� 
de sânge în fa�a oamenilor care cu greu credeau în r�nile Domnului, cu atât mai pu�in în acelea 
care nu ap�reau decât în închipuirile lor. 
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 Astfel, aceast� femeie sfânt�, care în tinere�e tr�ise ore întregi în rug�ciune înaintea 
tablourilor cu patimile dureroase ale Mântuitorului sau pe drumul Crucii, a fost ea îns��i 
transformat� într-o cruce pe drumul ei, insultat� de unul din trec�tori, înecat� în lacrimi de c�in�� 
de un altul, privit� asemenea unei simple curiozit��i fizice de un al treilea �i adorat� de un al 
patrulea ale c�rui mâini inocente ar fi adus flori pentru a i le pune la picioare. 
 În anul 1817, b�trâna sa mam� a venit de la �ar� pentru a muri lâng� ea. Ana Ecaterina i-a 
ar�tat atât cât a putut toat� iubirea ei rugându-se pentru ea �i mângâind-o, închizându-i ochii cu 
mâinile sale marcate de stigmate (pe data de 13 martie 1817). Mo�tenirea l�sat� Anei de c�tre 
mama ei era suficient� pentru un om atât de obi�nuit cu suferin�a; iar la rândul s�u, Ecaterina a 
l�sat-o neatins� prietenilor ei. A spus aceste trei maxime: Doamne, voia ta �i nu a mea s� se 
fac�!; Doamne d�-mi r�bdare �i apoi love�te-m� tare! Acele lucruri care nu sunt bune de a fi 
puse în vas sunt cel pu�in bune de a fi puse sub el. În�elesul ultimului proverb este c�, dac� unele 
lucruri nu sunt bune de mâncat, trebuie s� fie arse pentru a prepara mâncarea; aceste chinuri nu-
mi hr�nesc inima, doar suportându-le cu r�bdare voi putea în cele din urm� s� sporesc focul 
iubirii divine prin care via�a ne va aduce vreun folos. Ea repeta des proverbele �i apoi se gândea 
cu mul�umire la mama ei. Tat�l ei murise cu pu�in înaintea mamei. 
 Scriitorul acestor pagini s-a convins pentru prima dat� de starea Anei citind acea scrisoare 
din Stolberg �i mai apoi conversând cu un prieten care �i-a petrecut câteva s�pt�mâni cu dânsa. 
În septembrie 1818 a fost invitat de episcopul Sailler acas� la contele de Stolberg în Westphalia; 
mai întâi au mers la Sondermuhlen pentru a-l vedea pe conte care l-a prezentat lui Ovenberg de 
la care a primit scrisoarea adresat� doctorului Anei Ecaterina. A vizitat-o prima oar� pe 17 
septembrie �i Ana i-a permis s�-�i petreac� zilnic câteva ore cu ea pân� la sosirea lui Sailer. 
Chiar de la început ea i-a acordat o încredere remarcabil� într-un mod înduio��tor �i ingenios. Cu 
siguran�� c� ea era con�tient� c�, povestind f�r� rezerve istoria tuturor încerc�rilor, bucuriilor �i 
dezam�girilor vie�ii sale, acorda milostivire spiritual� pre�ioas� sufletului s�u. L-a tratat f�r� 
ezitare cu cea mai generoas� ospitalitate pentru c� el nu a persecutat-o �i nu i-a tulburat umilin�a 
cu o excesiv� admira�ie. �i-a deschis inima înaintea lui în acela�i mod caritativ ca �i o solitar� 
pioas� care ofer� florile �i fructele crescute în timpul nop�ii în gr�din� unui c�l�tor ostenit care, 
r�t�cindu-se pe drumul lumii, se g�se�te pe sine chiar lâng� propria-i cas�. Total devotat� 
Dumnezeului ei a vorbit deschis asemenea unui copil f�r� semne de suspiciune, f�r� sentimente 
de neîncredere �i f�r� egoism. Fie ca Dumnezeu s-o r�spl�teasc�! 
 Prietenul ei a scris zi de zi toate observa�iile asupra persoanei sale �i tot ceea ce ea i-a spus 
referitor la via�a sa interioar� �i exterioar�. Cuvintele folosite erau caracterizate de o simplicitate 
copil�reasc� �i de o uimitoare profunzime a gândurilor �i au constituit un impuls al grozavului 
spectacol extins care s-a petrecut mai târziu când a ie�it în eviden�� c� trecutul, prezentul �i 
viitorul, împreun� cu tot ce are leg�tur� cu sfin�irea, profanarea �i judecarea sufletelor, au format 
înaintea �i în interiorul ei o dram� alegoric� �i istoric� pentru care diferitele evenimente ale 
anului ecleziastic au furnizat subiecte de discu�ie; rug�ciunile erau unite cu suferin�ele �i ea le-a 
oferit ca sacrificiu pentru biserica lupt�toare. Pe 22 octombrie Sailer a mers s-o vad� �i, 
remarcând c� locuia cu chirie într-o camer� din spatele unei case publice unde oamenii jucau 
popice sub fereastra ei, a spus pe un ton îngândurat caracteristic firii lui: Vezi, vezi toate sunt a�a 
cum trebuie s� fie - c�lug�ri�a sfânt�, invalid�, mireasa Domnului locuie�te într-o cas� public�, 
unde b�rba�ii joac� popice, ca �i sufletul omului în propriul trup. Convorbirea lui cu Ana 
Ecaterina a fost cea mai îndurerat�, iar v�zând aceste dou� suflete înfl�c�rate de iubirea lui Isus 
Cristos �i conduse de gra�ie prin dou� c�i atât de diferite întâlnite la picioarele crucii, a accentuat 
vizibila caracteristic� purtat� de unul dintre cei doi. Vineri, pe 23 octombrie, Sailer a r�mas cu ea 
aproape întreaga zi; a v�zut sânge curgându-i din cap, mâini �i picioare �i a fost capabil s�-i 
acorde consolare pentru marile încerc�ri interioare. 
 Aproape c� i-a recomandat s� m�rturiseasc� totul scriitorului acestor pagini care s-a în�eles 
cu directorul ei asupra acestui subiect. El i-a ascultat confesiunea, i-a dat sfânta Euharistie în 
duminica de 24 octombrie �i apoi �i-a continuat drumul spre re�edin�a contelui de Stolberg. La 
întoarcere în prima decad� a lunii noiembrie �i-a petrecut din nou o zi împreun� cu Ana. I-a 
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r�mas prieten pân� la moarte, s-a rugat permanent pentru ea, dar i-a solicitat �i el rug�ciunile 
pentru momentele în care avea s� se afle în situa�ii de încercare. Autorul acestor rânduri a r�mas 
cu ea pân� în ianuarie. S-a întors în luna mai 1819 �i a continuat s-o observe necontenit pân� la 
moartea ei. 
 Fecioara sfânt� l-a implorat continuu pe Atotputernicul s� îndep�rteze stigmatele exterioare 
din pricina necazurilor �i oboselii ce le cauzau �i rug�ciunile sale au fost acceptate dup� �apte 
ani. Sângele a curs prima dat� mai pu�in �i apoi au încetat toate r�nile s� mai sângereze. Pe 25 
decembrie au c�zut cruste din picioarele sale �i n-au mai r�mas decât ni�te cicatrice albe care au 
devenit ro�ii în câteva zile, iar durerea pe care o sim�ise s-a diminuat extrem de mult. Semnul 
crucii �i rana de pe partea dreapt� erau vizibile ca �i înainte, dar nu în momente fixe. În unele zile 
avea o senza�ie dureroas� în jurul capului ca �i cum o coroan� de spini îi era ap�sat� pe cap. Nu 
reu�ea s�-�i încline capul spre o anumit� direc�ie �i nici nu putea s� se odihneasc�, ci r�mânea 
ore în �ir, uneori chiar nop�i sus�inut� de perne, iar fa�a palid� �i gemetele de durere o f�ceau s� 
apar� ca o groaznic� reprezentare a suferin�ei. Dup� aceast� stare, sângele nu a mai curs a�a de 
mult din jurul capului. Uneori marama îi era îmbibat� doar pu�in cu sânge, dar alteori i se 
prelingea pe gât �i fa��. De Vinerea Sfânt�, pe 19 aprilie 1819, toate r�nile i s-au redeschis �i au 
sângerat, îns� i s-au închis în urm�toarele zile. 
 O alt� anchet� foarte riguroas� asupra situa�iei Ecaterinei a fost realizat� de unii doctori �i 
naturali�ti. Au mutat-o pe Ana într-o cas� str�in� unde a r�mas de pe 7 august pân� pe 29 august; 
dar se pare c� nici aceast� examinare nu a produs vreun efect. A fost mutat� din nou pe data de 
29 august în propria-i locuin�� �i, din acel moment, nu a mai fost deranjat� decât doar pentru 
mici discu�ii ori insulte publice. Despre aceasta Ovenberg i-a scris urm�toarele cuvinte: Ce 
anume ai suferit tu personal pentru care s� te plângi? M� adresez unui suflet care nu dore�te 
nimic altceva decât s� devin� din ce în ce mai mult divina Sa mireas�. Nu ai fost tratat� a�a cum 
se cuvine s� fie tratat� adorabila lui so�ie? Oare s� nu existe vreun motiv de bucurie pentru tine 
pentru sufletul t�u s� semeni atât de mult cu El �i astfel s� fii pl�cut� în ochii lui? Ai suferit mult 
al�turi de Isus dar pân� acum insultele �i s-au spus în cea mai mare parte doar pentru a te cru�a. 
A avea coroana de spini nu înseamn� c� ai câ�tigat mantia de purpur�, ci haina de dispre� cu 
atât mai pu�in cu cât ai auzit: La moarte cu el! R�stigne�te-l! R�stigne�te-l! Nu m� pot îndoi c� 
aceste sentimente sunt �i ale tale. Laud� fie adus� lui Isus Cristos! 
 De Vinerea Sfânt�, pe 30 martie 1820, i-a curs sânge din cap, picioare, mâini, piept �i din 
coasta dreapt�. S-a întâmplat c�, atunci când Ana a le�inat, una dintre persoanele care erau cu ea, 
�tiind c� atingerea cu relicve o va elibera, a pus lâng� picioarele sale o bucat� de pânz� în care 
erau înf��urate ni�te relicve �i sângele din r�ni s-a oprit. Seara, când aceea�i bucat� de pânz� cu 
moa�te i-a fost pus� pe piept �i pe umeri, locul unde suferea cel mai mult, a exclamat deodat�: 
Este minunat! Îl v�d pe Mirele meu Ceresc stând în mormântul Ierusalimului p�mântesc; îl v�d 
stând �i în Ierusalimul Ceresc înconjurat de sfin�ii adoratori �i în mijlocul lor v�d o persoan� 
care nu e sfânt� - o maic�. Sânge curge din capul ei, din coasta, din mâinile �i picioarele sale �i 
îngerii se afl� chiar lâng� mâinile-i sângerânde. 
 Pe 9 februarie 1821 a c�zut în extaz la înmormântarea unui preot sfânt. Sângele i-a curs �i 
crucea de pe piept a sângerat. Cineva a întrebat-o: Ce s-a întâmplat cu tine?. Ea a zâmbit �i a 
vorbit ca o persoan� care doar ce se trezise dintr-un vis: Eram de partea trupului. M-am obi�nuit 
în ultimul timp s� ascult muzic� religioas� �i De profondis mi-a f�cut o impresie foarte bun�. A 
murit în aceea�i zi de 9 februarie trei ani mai târziu. În 1821 cu câteva s�pt�mâni înainte de Pa�te 
ne-a spus ca fusese în�tiin�at� în timpul rug�ciunii: �ine minte vei suferi când va avea loc 
adev�rata aniversare a Patimii �i nu în ziua marcat� în calendarul ecleziastic. Vineri, pe data de 
30 martie, la ora 10 diminea�a, a le�inat. Fa�a �i pieptu-i erau pline de sânge �i corpul ei era 
acoperit de vân�t�i ca �i cum ar fi fost biciuit�. La 12 ziua s-a întins sub form� de cruce, bra�ele 
sale erau atât de extinse, încât p�reau a fi perfect dislocate. Cu câteva minute înainte de ora dou�, 
pic�turi de sânge i-au curs din picioare �i din mâini. De Vinerea Sfânt�, pe 20 aprilie, s-a g�sit 
într-o stare de t�cut� contemplare. Aceast� excep�ie remarcabil� de la regul� p�rea a fi un efect al 
Providen�ei divine, deoarece la ora la care r�nile de obicei îi sângerau, un num�r de indivizi 
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curio�i au venit s-o vad� pentru a-i provoca noi sup�r�ri prin publicarea a ceea ce vedeau; îns� ei 
au contribuit involuntar la lini�tea sa, spunând c� r�nile au încetat s� mai sângereze. 
 Pe 19 februarie 1822 a fost din nou avertizat� c� va suferi în ultima vineri a lunii martie �i 
nu de vinerea Sfânt�. Pe data de 15 �i 29 în zilele de vineri crucea de pe piept �i r�nile îi 
sângerau din nou. Înainte de data de 29 a sim�it de mai multe ori un fel de curgere de foc care îi 
trecea prin inim� înspre bra�e �i picioare �i care p�rea ro�ie �i inflamat�. În seara de joi, 28 
februarie, a c�zut într-o stare de contemplare a patimilor �i a r�mas a�a pân� vineri seara. Pieptul 
�i capul îi sângerau, venele îi erau umflate �i sim�ea o mare durere �i în�du�eal�, chiar dac� nu 
curgea sânge din ele. Nu a curs deloc sânge din stigmate, cu excep�ia zilei de 3 martie, ziua 
g�sirii sfintei Cruci. A avut �i o viziune despre descoperirea adev�ratei cruci de c�tre sfânta 
Elena �i-�i imagina c� se afla ea îns��i suferind pe cruce. De diminea�� a curs mult sânge din 
capul ei, iar dup�-amiaz� din mâini �i din picioare, i se p�rea c� cineva probeaz� crucea pentru a 
vedea dac� este într-adev�r crucea lui Isus Cristos �i dac� sângele ei era m�rturia identit��ii Sale. 
 În anul 1823 de Joia Sfânt� �i Vinerea Sfânt�, adic� pe 27 �i respectiv 28 martie, a avut 
viziuni despre Patim� �i din toate r�nile îi curgea sânge, fapt care îi cauza intense dureri. Printre 
aceste groaznice suferin�e era nevoit� s� r�spund� întreb�rilor referitoare la mica afacere de 
între�inere a casei ca �i cum ar fi fost destul de s�n�toas� �i puternic� s� se ocupe de locuin�a ei, 
îns� niciodat� nu s-a plâns, de�i uneori era aproape pe moarte. Aceasta a fost ultima dat� când 
sângele ei a dat m�rturie despre realitatea uniunii sale cu Acela care s-a d�ruit total pentru 
salvarea noastr�. Multe din fenomenele vie�ii de extaz care ne sunt ar�tate în vie�ile �i scrierile 
sfin�ilor Brigitta, Gertrude, Matilda, Hildegard, Ecaterina de Sienna, Ecaterina de Genoa, 
Ecaterina de Bolonia, Lidwina de Schiedam, Ecaterina Vanini, Tereza a Pruncului Isus, Ana a 
sfântului Bartolomeu, Magdalena de Pazzi, Mari Buonomi, Marina din Escobar, Crescentia din 
Kaufleuem �i multe alte c�lug�ri�e, apar�inând ordinelor contemplative se g�sesc în istoria vie�ii 
interioare a Anei Ecaterina Emmerich. Aceea�i c�rare i-a fost schi�at� �i ei de c�tre Dumnezeu. A 
atins ea oare punctul cel mai înalt precum celelalte femei? Doar Dumnezeu �tie. Cititorii care nu 
sunt foarte familiariza�i cu via�a de extaz vor g�si informa�ii despre acest subiect în Introducerea 
scris� de Henry Suso �i publicat� la Ratisbon în 1829. 
 Nu trebuie s� par� extraordinar faptul c� acele suflete sfinte care trec de la o via�� activ� la 
una plin� de suferin�� �i contemplare se preocup� de suflet a�a cum s-ar fi ocupat de lucrurile 
p�mânte�ti, fapte ce le-ar fi umplut timpul de fiecare zi, în timp ce mul�i cre�tini pio�i, pentru a-
�i oferi via�a ador�rii perpetue, se str�duiesc s� vad� în fiecare activitate cotidian� o reprezentare 
simbolic� a modului de a-l adora pe Dumnezeu. În acel moment ac�iunile persoanelor sfinte erau 
rug�ciuni; acum rug�ciunile lor sunt ac�iuni; dar forma lor r�mâne aceea�i. Deci, Ana Ecaterina a 
fost cea care, prin via�a sa plin� de extaz, a compus rug�ciunile pentru biseric� sub forma 
parabolelor, f�când referire la agricultur�, gr�din�rit, sem�nat �i îngrijirea oilor. Aceste ocupa�ii 
erau aranjate func�ie de semnifica�ia fiec�reia pe diferite perioade ca �i anul ecleziastic �i erau 
puse sub patronajul sfântului zilei respective, iar gra�iile speciale s�rb�torii fiind de asemenea 
aplicate acestor me�te�uguri. 
 Semnifica�ia simbolurilor cercurilor aveau leg�tur� cu partea activ� a vie�ii sale interioare, 
de exemplu: când Ana, fiind înc� copil, era angajat� în plivirea buruienilor în gr�din�, l-a rugat 
pe Dumnezeu s� înr�d�cineze neghin� în p�mântul bisericii. Dac� mâinile ei erau în�epate de 
urzici sau dac� era nevoit� s� fac� �i munca lene�ilor îi oferea durerea �i oboseala Lui �i-l 
implora în numele lui Cristos ca P�storul sufletelor s� nu se plictiseasc� din pricina atâtor cereri 
�i nimeni s� nu oboseasc� a munci cu zel �i silin��. Astfel manualul muncii sale a devenit 
rug�ciune. 
 Acum voi de un exemplu clar despre via�a sa de contemplare. A fost bolnav� de mai multe 
ori, supus� unui continuu extaz �i, în timp ce gemea, î�i mi�ca mâinile ca o persoan� care plivea 
iarba. Într-o diminea�� s-a plâns c� mâinile �i bra�ele o usturau �i c� avea mânc�rimi, iar când a 
fost examinat� i s-au g�sit b��ici ca �i cum ar fi fost în�epat� de urzici. Apoi ea a rugat câteva 
persoane cunoscute s�-�i uneasc� rug�ciunile cu ale ei printr-o inten�ie deosebit�. A doua zi 
mâinile îi erau umflate �i avea o durere de parc� ar fi muncit din greu; când era întrebat� din ce 
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cauz� i se întâmplau toate acestea, ea replica: Am atâtea urzici de cules din cauza celor care 
trebuia s� fac� lucrul acesta �i am sim�it c� e nevoie s� le smulg din r�d�cini cu mare dificultate 
din p�mântul pietros. Cel care i-a pus întrebarea, i-a învinov��it pe acei oameni neaten�i, dar a 
fost �i mai derutat când Ana i-a spus: �i tu erai unul dintre ei, cel care ai abandonat urzicile în 
p�mânt �i care te rogi f�r� aten�ie. Mai târziu s-a descoperit c� se rugase pentru numeroasele 
dieceze care i se ar�tau sub figura unor culeg�tori lene�i �i în a c�ror vie era nevoie de munc�. 
Motivul inflam�rii mâinilor a fost plivirea urzicilor; chiar �i culeg�torii viilor au experimentat 
efectul rug�ciunilor �i al muncii sale spirituale; atât timp cât u�a e deschis� celor ce bat, cu atât 
mai mult r�mâne deschis� acelora care bat cu putere încât degetele lor se r�nesc. 
 Reac�ii identice ale spiritului asupra trupului se g�sesc de obicei în vie�ile persoanelor 
supuse extazului �i sunt, f�r� îndoial�, contrare credin�ei. Sfânta Paula, ne spune sfântul Jerome, 
a vizitat cu spiritul locurile sfinte ca �i cum ar fi fost prezent� în carne �i oase. Un lucru 
asem�n�tor li s-a întâmplat sfintei Columbia din Rietti �i sfintei Lidwina din Schiedam. Trupului 
celei din urm� i-au r�mas urmele itinerariului s�u spiritual ca �i cum ar fi c�l�torit într-adev�r; ea 
a experimentat oboseala unui drum chinuitor: picioarele îi erau r�nite �i acoperite cu urme ca 
cele de piatr� sau spini �i în sfâr�it a avut o luxa�ie din cauza c�reia a suferit foarte mult timp. 
 A fost condus� pe acest drum de îngerul ei p�zitor care-i spunea c� toate aceste leziuni ale 
corpului semnificau faptul c� era chinuit� atât în trup, cât mai ales în suflet. R�ni similare au fost 
observate �i pe corpul Anei Ecaterina imediat dup� ce avea viziunile. Lidwina �i-a început 
c�l�toria extatic� urmându-�i îngerul bun pân� la capela Fecioarei Binecuvântate; Ana �i-a 
început drumul condus� de înger în capela de lâng� locuin�a sa sau mai bine zis Drumul Crucii 
din Coesfeld. C�l�toriile ei spre P�mântul Sfânt erau f�cute, dup� cum ea îns��i vorbe�te despre 
ele, prin multe drumuri opuse, uneori mergând chiar �i în jurul p�mântului, în caz c� datoria 
spiritual� i-o cerea. De-a lungul acestor c�l�torii, de-acas� �i pân� în cele mai îndep�rtate ��ri, 
Ana asista pe multe persoane, observând în privirile lor nevoia de mil� spiritual� �i corporal� pe 
care le exprima deseori prin parabole. La sfâr�itul fiec�rui an mergea în acela�i loc pentru a 
vedea starea acelora�i persoane �i a le observa progresul spiritual sau revenirea la p�cat. Fiecare 
lucru pe care-l f�cea în munca sa suporta mereu o referire la biseric� �i la Împ�r��ia lui 
Dumnezeu pe p�mânt. 
 Scopul acestor pelerinaje zilnice pe care le f�cea în mod spiritual constituiau, de fapt, 
P�mântul F�g�duit, fiecare p�rticic� era studiat� în detaliu, observa starea prezent� �i uneori ca �i 
cum s-ar fi întâmplat în perioade diferite ale istoriei sfinte; pentru ea, a distinge privilegiul 
caracteristic de cel special însemna cunoa�terea intuitiv� a istoriei Noului �i Vechiului Testament 
�i aceea a membrilor Sfintei Familii �i a tuturor sfin�ilor pe care-i contempla în sufletul ei. Ea 
putea deosebi semnifica�ia s�rb�torilor în anul ecleziastic din punct de vedere spiritual �i istoric. 
A v�zut �i a descris zi de zi, cu cele mai am�nun�ite detalii, cu nume, locuri, persoane, s�rb�tori, 
obiceiuri �i miracole tot ceea ce s-a petrecut în timpul vie�ii publice a lui Isus pân� la În�l�are, 
dar �i istoria apostolilor timp de câteva s�pt�mâni, dup� coborârea Duhului Sfânt. �i-a numit 
viziunile nu simple pl�ceri spirituale, dar ca fiind, ca s� spun� a�a, câmpuri fertile, pres�rate din 
plin cu meritele lui Cristos �i necultivate înc�; se angaja uneori s� se roage ca fructele atâtor 
suferin�e ale Domnului nostru s� fie oferite Bisericii pentru ca ea s�-l implore fierbinte pe 
Dumnezeu s�-i acorde meritele Salvatorului s�u care îi erau mo�tenite �i pe care le-ar lua în 
posesie în numele Lui cu cea mai înduio��toare simplitate �i ingeniozitate. 
 N-a crezut niciodat� c� viziunile ei au vreo leg�tur� cu via�a sa cre�tin� exterioar� �i nici nu 
le-a privit ca având vreo valoare istoric�. Ea nu �tia �i nu credea decât catehismul, obi�nuita 
istorie a Bibliei, Evangheliile de duminic� �i s�rb�torile, almanahul cre�tin, toate acestea 
constituind o nesfâr�it� min� de bog��ii ascunse ce-i ofereau doar în câteva pagini un fir dup� 
care s� se ghideze tot timpul �i care o purtau din mister în mister; ea le s�rb�torea împreun� cu 
to�i sfin�ii pentru a culege fructele eternit��ii �i pentru a le p�stra �i a le distribui în pelerinajul ei 
în jurul anului ecleziastic, pentru c� dorea ca voia lui Dumnezeu s� se împlineasc� atât pe 
p�mânt cât �i în ceruri. Nu citise niciodat� Vechiul sau Noul Testament, iar când era obosit� s� 
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povesteasc� viziunile ei, spunea: Cite�te asta în Biblie pentru c� - ad�uga ea - oamenii spun 
mereu c� în zilele noastre nu trebuie s� cite�ti decât Biblia, singura carte care con�ine totul. 
 De fapt, adev�rata sa datorie în via�� era s� sufere pentru Biseric� �i pentru unii membrii ai 
s�i, ale c�ror p�cate se vedeau în sufletul ei �i care îi cereau rug�ciunile f�r� s� �tie c� aceast� 
s�rac� �i bolnav� c�lug�ri�� spunea uneori mai mult decât un Tat�l Nostru, dar toate suferin�ele 
suflete�ti �i trupe�ti ale lor deveneau �i ale ei, trebuind s� îndure cu r�bdare teribilele dureri, f�r� 
a fi îngrijit� de c�tre credincio�ii simpatizan�i ai comunit��ii. Cât timp a tr�it nu a avut alt sprijin 
decât cel al medicamentelor. Astfel, în vreme ce îndura durerile altora luate asupra ei îns��i, î�i 
reamintea de suferin�ele Bisericii �i, atunci când suferea pentru o singur� persoan�, dorea s� 
ofere totul întregii Biserici. 
 Urm�toarea situa�ie este remarcabil�: timp de mai multe s�pt�mâni a avut simptomul 
tuberculozei: irita�ie pe pl�mâni, continu� transpira�ie, care-i uda patul, tuse chinuitoare �i o 
puternic� febr�. Atât de îngrijor�toare erau suferin�ele ei încât to�i a�teptau �i chiar doreau din 
or� în or� moartea sa. Remarcabil este faptul c� a trebuit s� lupte contra unei puternice tenta�ii 
spre susceptibilitate. În unele momente, când c�lca gre�it, izbucnea în plâns, suferin�ele îi 
cre�teau înzecit �i, dac� nu ob�inea imediat iertare prin sacramentul reconcilierii, i se p�rea 
imposibil s� mai tr�iasc�. A fost nevoit� s� înfrunte un sentiment de repulsie fa�� de o persoan� 
pe care nu o mai v�zuse de mul�i ani. Era disperat� deoarece aceast� persoan�, cu care spunea c� 
nu are nimic în comun, se g�sea mereu în fa�a ochilor ei în cele mai necurate situa�ii �i ea 
începea s� plâng� amarnic, cuprins� de mult� anxietate a con�tiin�ei, spunând c� nu ar comite 
vreun p�cat �i c� mâhnirea ei trebuie s� fie observat� de to�i �i multe alte cuvinte de neîn�eles 
persoanelor care o ascultau. Boala continua s� creasc� �i se credea c� este pe punctul de moarte. 
În aceste momente unul dintre prietenii ei, spre marea-i surprindere, a v�zut-o ridicându-se dintr-
o dat� din pat spunând:  
 Repet� cu mine rug�ciunile pentru aceia care se afl� în ultima agonie. El a f�cut ceea ce i-
a cerut, iar ea r�spundea Litania cu vocea ferm�. Dup� pu�in timp s-a auzit clopo�elul ce sun� 
pentru cei ce se afl� în ultima agonie, iar o persoan� a intrat în camera Anei spunând c� sora sa 
tocmai ce murise. Ana a întrebat interesat� detalii despre moartea �i despre boala femeii, iar 
prietenul mai sus amintit a auzit toate informa�iile primite �i sem�nau întocmai chiar cu boala 
Anei. Femeia decedat� a avut prima dat� o durere atât de mare �i era atât de tulburat� încât i se 
p�rea c� este incapabil� de a se preg�ti s� moar�, dar în ultimele dou� s�pt�mâni se sim�ise mai 
bine, se împ�case cu Dumnezeu �i mai ales cu o persoan� cu care se du�m�nise, murind, astfel, 
în pace, înt�rit� cu ultimele sacramente si îngrijit� de vechiul du�man. Ana a dat o mic� sum� de 
bani pentru funeraliile �i înmormântarea acestei persoane. Transpira�ia, tusea �i febra o 
p�r�siser�, dar p�rea acum o persoan� epuizat�. Lenjeria i-a fost schimbat� �i st�tea acum într-un 
pat curat. Prietena ei îi spunea: Când boala înfrico��toare te-a cuprins, aceast� femeie începea 
s� se înfurie �i ura pentru cel�lalt era singurul obstacol pentru ea în a face pace cu Dumnezeu. 
Ai luat asupra ta, pentru moment sentimentele ei de ur�, iar ea a murit împ�cat� �i acum pari 
din nou o persoan� tolerabil�. Suferi înc� din cauza ei? Nu deloc! a r�spuns ar fi nedrept; dar 
cât poate oare o persoan� s� ocoleasc� suferin�a când pân� �i sfâr�itul acestui mic deget este în 
durere? Noi suntem to�i corpul unic al lui Cristos. Prin bun�tatea lui Dumnezeu a spus prietena 
ei E�ti acum înc� o dat� lini�tit�. Dar nu pentru mult timp… a r�spuns ea zâmbind: sunt �i al�ii 
care au nevoie de ajutorul meu. Apoi s-a a�ezat pe pat �i a r�mas a�a un timp. 
 Câteva zile mai târziu a început s� simt� intense dureri în m�dulare �i avea simptomele apei 
în piept. Am descoperit persoana bolnav� pentru care Ana suferea �i am v�zut c� suferin�ele se 
diminuau sau cre�teau deodat�, exact ca �i în situa�ia Anei Ecaterina. 
 Caritatea a constrâns-o s� ia asupra ei boala �i chiar tenta�iile celorlal�i astfel încât ei s� se 
preg�teasc� s� moar� în pace. A fost silit� s� sufere în lini�te pentru a t�inui sl�biciunea vecinilor 
ei, iar pentru a nu fi considerat� ea îns��i nebun�, a primit tot ajutorul pe care medicamentele îl 
pot oferi unei boli însu�ite de bun� voie pentru eliberarea altora �i spre a fi pedepsit� pentru 
necur��irile ce nu erau ale ei; în sfâr�it, era necesar ca ea s� apar� dispre�uit� în ochii oamenilor, 
pentru ca aceia pentru care suferea s� fie converti�i la Dumnezeu. 
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 Într-o zi un prieten foarte îndurerat st�tea lâng� patul ei, când deodat� Ana a c�zut într-o 
stare de extaz �i a început s� se roage cu voce tare: O, dulce Isuse, d�-mi voie s� cer eu piatra 
aia grea! Cel de lâng� ea a întrebat-o: Ce s-a întâmplat? Sunt în drum spre Ierusalim �i v�d un 
biet om mergând cu cea mai mare greutate din cauza unei pietre de pe piept care aproape c�-l 
strive�te. Apoi, dup� câteva momente, a exclamat: D�-mi mie piatra grea, nu mai po�i înainta; 
d�-mi-o! �i dintr-o dat� a le�inat ca �i cum ar fi fost strivit� de poveri foarte grele �i în acela�i 
moment chiar �i prietenul ei s-a sim�it desc�tu�at de regretul care-l ap�sa, iar în inima lui a 
p�truns o fericire extraordinar�. V�zând-o în asemenea stare de suferin��, a întrebat-o ce-ar trebui 
s� fac�, dar ea, privindu-l �i zâmbindu-i, i-a spus: Nu mai pot r�mâne mult timp aici. S�rman om, 
trebuie s�-�i iei înapoi povara. Brusc prietenul ei a resim�it ap�sarea îngrijor�rii sale în timp ce 
ea �i-a revenit �i �i-a continuat drumul spiritual spre Ierusalim. Vom mai da înc� un exemplu 
despre eforturile sale spirituale. Într-o diminea�� i-a dat prietenului ei o saco�� cu f�in� de secar� 
�i ou� �i i-a ar�tat o c�su�� unde o s�rac� b�trân� ce avea tuberculoz� locuia cu so�ul ei �i cu cei 
doi copii ai ei. El trebuia s�-i spun� s� le fiarb� �i astfel ar fi fost folositoare pentru piept. 
Prietenul intrând în c�su�� a luat saco�a de sub mantie când biata mam� cuprins� de febr� st�tea 
întins� pe o saltea între cei doi copii ai s�i aproape dezbr�ca�i, care-�i fixau ochii senini asupra 
b�rbatului �i �inând mâna sub�ire a femeii, au exclamat: O, domnule, trebuie s� fie Dumnezeu sau 
sora Emmerich care v-au trimis! Ne aduce�i f�in� �i ou�! Aici femeia, cople�it� de emo�ii, a 
bufnit în plâns �i dup� aceea a început s� tu�easc� atât de tare încât a trebuit s�-i fac� semn 
so�ului ei pentru a vorbi pentru ea. El i-a spus c� în noaptea de dinainte, Gertrude a fost foarte 
deranjat� �i a vorbit mult în somn; iar când s-a trezit i-a povestit visul cu aceste cuvinte: Mi se 
p�rea c� st�team lâng� u�� cu tine �i �i-am spus s� te ui�i la ea. Sfânta c�lug�ri�� a ie�it pe u�a 
casei învecinate, iar eu �i-am spus s-o prive�ti. S-a oprit în fa�a noastr� �i mi-a zis: Ah, Gertrude 
ar��i foarte bolnav�; î�i voi trimite ni�te f�in� �i ou� cu care-�i vei potoli boala. Apoi m-am 
trezit. A�a a fost simpla relatare a s�rmanului b�rbat: el �i so�ia sa �i-au ar�tat amândoi 
ner�bdarea �i cel care aducea pomana din partea Anei Ecaterina a p�r�sit cu succes casa. Nu i-
a spus nimic Anei când a v�zut-o, dar dup� câteva zile l-a trimis din nou în acela�i loc cu un dar 
asem�n�tor �i apoi el a întrebat-o cum de �tia acea femeie despre ea? �tii, m� rog în fiecare 
sear� pentru to�i aceia care sufer�; mi-ar pl�cea s� merg la fiecare �i s�-i îngrijesc �i de multe 
ori visez c� merg de la o cas� a suferin�ei la alta �i c� ajut cu toate puterile mele. În acest mod 
am mers în casa bietei mame; st�tea cu so�ul ei în u�� �i i-am spus: Ah, Gertrude ar��i foarte 
bolnav�; î�i voi trimite ni�te f�in� �i ou� cu care-�i vei potoli afec�iunea. �i a doua zi am realizat 
acest lucru prin tine. Amândou� au r�mas în paturile lor �i au visat acela�i lucru, iar visele au 
devenit realitate. Sfântul Augustin în Ora�ul lui Dumnezeu poveste�te un lucru asem�n�tor, în 
care doi filosofi au vizitat fiecare visul celuilalt �i �i-au explicat pasaje din Platon, îns� fiecare a 
dormit în casa lui. 
 Aceste suferin�e �i ciudata munc� activ� au fost ca o raz� de lumin� care au luminat 
întreaga ei via��. Infinite au fost durerile comp�timitoare �i travaliul spiritual care veneau din 
toate p�r�ile �i intrau în inima sa - o inim� arzând de iubirea lui Cristos. Ca �i Ecaterina de 
Sienna �i alte femei extaziate, Ana a sim�it de multe ori profundele sentimente de convingere c� 
Salvatorul nostru i-a smuls inima din piept �i a înlocuit-o cu a Sa pentru o perioad� de timp. 
 Urm�torul fragment va da o idee despre misteriosul simbol spre care a fost direc�ionat 
interiorul s�u. Într-o anumit� perioad� a anului 1820 a s�vâr�it multe activit��i spirituale pentru 
diferite parohii; rug�ciunile ei s-au desf��urat sub forma celei mai severe munci în gospod�rie. 
Ceea ce am povestit mai jos despre urzici relat�m acum despre acela�i personaj. 
 Pe 6 septembrie ghidul ei edenic i-a spus: Ai plivit, ai s�pat împrejur, ai legat �i ai t�iat via; 
ai t�iat buruienele, astfel încât s� nu mai poat� cre�te deloc; apoi ai plecat bucuroas� �i te-ai 
odihnit. Acum preg�te�te-te s� munce�ti din greu de la s�rb�toarea Na�terii Fecioarei 
Binecuvântate la cea a sfântului Mihai; strugurii sunt cop�i �i trebuie bine urm�ri�i. Apoi m-a 
condus, a continuat ea, la gospod�ria sfântului Liboire �i mi-a ar�tat via la care am lucrat. Munca 
mea s-a desf��urat cu succes deoarece strugurii prindeau culoare �i cre�teau mari �i în unele p�r�i 
sucul ro�u curgea din ei pe p�mânt. Ghidul meu mi-a zis: Când virtu�ile binelui încep s� 
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str�luceasc� în public, ele trebuie s� se lupte brav, s� fie asuprite, s� fie tentate �i s� sufere 
persecu�ie. Un gard viu trebuie plantat în jurul viei astfel încât strugurii cop�i s� nu fie distru�i de 
ho�i �i animalele s�lbatice, de tenta�ie sau persecu�ie. Atunci el mi-a ar�tat cum se construie�te un 
perete prin punerea gr�mad� a pietrelor �i cum se înal�� un gard viu din spini în jurul peretelui. 
Deoarece mâinile îmi sângerau de la o asemenea munc� sever�, Dumnezeu, în loc s�-mi dea 
putere, mi-a dat voie s� privesc misterioasa semnifica�ie a vi�ei �i a altor fructe ale altor copaci. 
Isus Cristos este Adev�rata Vi�� care se înr�d�cineaz� �i cre�te în noi; to�i copacii neroditori sunt 
t�ia�i �i arunca�i pentru a nu irosi seva p�mântului care d� rod vinului, adic� Binecuvântatului 
Sacrament al Sângelui lui Cristos. T�ierea viei trebuie s�vâr�it� dup� anumite reguli care mi-au 
fost spuse. Aceast� t�iere înseamn�, spiritual vorbind, anularea a tot ceea ce este inutil, 
reprezint� peniten�� �i mortificare, pentru ca Vi�a cea Adev�rat� s� poat� cre�te �i s� aduc� rod 
bogat în locul naturii corupte, care nu con�ine decât lemn uscat �i frunze. T�ierea se face dup� 
reguli fixe �i este cerut� doar pentru anumite ml�di�e nefolositoare care trebuie spulberate din 
om. 
 Nici o anulare nu trebuie f�cut� vreodat� asupra copacului care a fost plantat prin Fecioara 
Maria �i trebuie s� r�mân� a�a pentru totdeauna. Adev�rata vi�� une�te Raiul cu P�mântul, pe 
Dumnezeu cu umanitatea; �i este latura uman� care trebuie t�iat� pentru a cre�te numai ceea ce 
este sacru. Am v�zut multe alte lucruri legate de via�� pe care nici o carte la fel de mare ca Biblia 
nu le con�ine. Într-o zi, pe când sufeream acute dureri în piept, l-am implorat gemând pe Domnul 
nostru s� nu-mi dea o povar� de suportat peste puterile mele, apoi Mirele meu ceresc a ap�rut �i 
mi-a spus: Te-am a�ezat pe culcu�ul meu nup�ial care este un culcu� al suferin�ei; �i-am dat 
suferin�� �i isp��ire drept bijuterii �i ve�minte de nunt�. Trebuie s� suferi, dar nu te voi p�r�si; 
tu e�ti înr�d�cinat� vi�ei �i nu te vei pierde. Atunci am fost consolat� pentru toate suferin�ele 
mele. Mi-a fost de asemenea explicat de ce în viziunile mele legate de s�rb�toarea familiei lui 
Isus (ca de exemplu sf. Ana, sf. Ioachim, sf. Iosif) vedeam mereu Biserica sub forma unei 
ml�di�e. La fel era �i cazul s�rb�torilor sf. Francisc de Assisi, sf. Ecaterina de Sienna �i a 
tuturor sfin�ilor care au purtat stigmate. 
 Însemn�tatea suferin�elor din toate membrele mi-a fost l�murit� în urm�toarea viziune: am 
v�zut un corp uman gigantic, într-o groaznic� stare de desfigurare care se în�l�a spre cer. Nu 
avea degete nici la mâini, nici la picioare, corpul îi era acoperit cu îngrozitoare r�ni, unele înc� 
sângerânde, altele erau acoperite cu carne moart�. Jum�tate a corpului ap�rea neagr�, gata s� se 
descompun�, ca �i cum ar fi fost mâncat�. M� durea, c�ci p�rea ca �i cum ar fi fost corpul meu în 
acea stare �i apoi ghidul meu mi-a vorbit: Acesta este trupul Bisericii, corpul tuturor oamenilor 
�i al t�u. Dup� aceea, ar�tând spre fiecare ran�, am v�zut unele p�r�i ale lumii; am v�zut un 
num�r foarte mare de oameni �i na�iuni separa�i de Biseric�, fiecare urmându-�i drumul �i am 
sim�it dureri extraordinare din cauza acestei separ�ri ca �i cum mi s-ar fi desp�r�it propriu-mi 
corp. Pe urm� c�l�uza mi-a zis: Las� ca mizeria s� te înve�e o lec�ie �i d�ruie�te-le lui Dumnezeu 
în unire cu cele ale lui Isus pentru to�i aceia separa�i. Nu trebuie oare ca un om s� existe pentru 
altul, s� sufere pentru a-l vindeca �i s� uneasc� ceea ce s-a rupt din corp? Când acele p�r�i care 
sunt foarte unite trupului se deta�eaz�, este ca �i cum carnea a fost smuls� din jurul inimii. În 
ignoran�a mea am crezut c� vorbea despre aproapele care nu este în comuniune cu noi, dar ghidul 
a ad�ugat: Cine este aproapele nostru? Nu rela�ia de sânge ne face fra�i, ci sângele lui Cristos - 
copiii Bisericii care r�t�cesc. Mi-a ar�tat c� partea neagr� �i descompus� a corpului va fi cât de 
curând vindecat�; carnea în putrefac�ie care s-a strâns în jurul r�nilor îi reprezint� pe eretici care 
ne separ� de ceilal�i; carnea moart� sunt to�i oamenii mor�i spiritual �i care nu au nici un 
sentiment. Partea osificat� constituie pe ereticii înc�p��âna�i �i convin�i. 
 Am v�zut �i am sim�it cu aceast� ocazie fiecare ran� �i semnifica�ia ei. Corpul s-a ridicat la 
Cer. Era corpul Miresei lui Cristos �i ar�ta dureros. Am plâns teribil, dar deodat� m-am mâhnit 
�i, înt�rit� de regret �i compasiune, am început s� lucrez din nou cu toate puterile. 
 C�utând importan�a vie�ii �i datoriei impuse ei, uneori îl implora pe Dumnezeu s-o 
elibereze �i i se p�rea apoi c� este chiar pe marginea mormântului. Dar de fiecare dat� spunea: 
Doamne, nu voia mea s� se fac�! Dac� rug�ciunile �i suferin�ele mele sunt folositoare, atunci 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 27 din 181 

las�-m� s� tr�iesc o sut� de ani, dar permite-mi mai degrab� s� mor decât s� te jignesc. Dup� 
aceea i se poruncea s� tr�iasc� �i s� se maturizeze, s�-�i ia crucea în r�bdare �i s� sufere pentru 
Domnul ei. Din când în când drumul vie�ii pe care ea îl urma i se descoperea �i ducea în vârful 
unui munte pe care se afla un splendid �i str�lucitor ora� - Cerescul Ierusalim. Deseori credea c� 
a ajuns la acea locuin�� a fericirii care p�rea c� se afl� chiar lâng� ea, iar bucuria ei era mare. 
Dar, dintr-o dat� descoperea c� o vale adânc� o separa de aceast� cas�, iar ea trebuia s� coboare 
pr�p�stii �i s� urmeze c�r�ri ocolite, muncind, suferind �i f�când fapte de caritate peste tot. A fost 
nevoie ca ea s�-i c�l�uzeasc� pe cei r�t�ci�i pe drumul cel bun, s�-i poarte pe cei paralitici �i s�-i 
târasc� cu for�a pe cei r�u voitori �i toate aceste acte de caritate constituiau noi greut��i fixate pe 
crucea ei. A început s� p��easc� cu mare dificultate, aplecându-�i tot mai mult povara �i uneori 
chiar c�zând la p�mânt. 
 În 1823 a repetat mai des decât de obicei c� nu-�i poate îndeplini datoria având în vedere 
starea sa prezent� c� nu are suficient� putere �i c� se afl� într-o m�n�stire lini�tit� unde ar fi 
trebuit doar s� tr�iasc� �i s� moar�. A ad�ugat c� Dumnezeu o va lua cât de curând la El �i l-a 
rugat s�-i dea voie ca, prin rug�ciuni, s� ob�in� în via�a urm�toare ceea ce în sl�biciunea sa nu a 
înf�ptuit în aceast� lume. Sfânta Ecaterina de Sienna cu pu�in timp înainte de moarte a exclamat 
o rug�ciune asem�n�toare. 
 Ana Ecaterina a avut o viziune precedent� privind ceea ce rug�ciunile ei ar putea ob�ine 
dup� moarte referitor la lucrurile care nu existau în timpul vie�ii ei. Anul 1823 i-a adus munci 
imense. S-a ar�tat decis� s�-�i îndeplineasc� datoria �i �i-a �inut promisiunea de a relata istoria 
întregii patimi. Aceasta a constituit întregul subiect al medita�iilor sale de Postul Mare �i 
reprezint� prezentul volum. Dar asta nu înseamn� c� n-a luat pe aceast� cale parte la misterul 
fundamental al perioadei peniten�iale ori la diferitele mistere ale fiec�rei zile de s�rb�toare ale 
bisericii, doar în cazul în care cuvintele a lua parte sunt suficiente s� exprime modul minunat în 
care ea a dat m�rturia vizibil� misterului celebrat în fiecare s�rb�toare printr-o schimbare brusc� 
în via�a trupeasc� �i spiritual� (se poate citi capitolul numit Întreruperea Tabloului Patimii)  
 Fiecare dintre ceremoniile �i s�rb�torile Bisericii erau pentru ea mai mult decât o 
comemorare. Ea p�stra ca fundament istoric al tuturor solemnit��ilor opera Atotputernicului 
pentru îndreptarea umanit��ii dec�zute. De�i aceste fapte sacre îi ap�reau eterne, ea era îns� 
con�tient� c� omul, pentru a profita de ele în sfera limitat� �i îngust� a timpului trebuie s� ajung� 
s� le posede în momente succesive, iar pentru aceasta trebuie s� se reînnoiasc� �i s� se nasc� din 
nou în Biseric�, în ordinea stabilit� de Isus Cristos �i Duhul Sfânt. Toate s�rb�torile �i 
solemnit��ile constituiau gra�ii ve�nice în ochii ei, care se repetau la date fixe, în fiecare an 
ecleziastic a�a cum �i fructele �i recoltele vin în fiecare anotimp. 
 Zelul �i gratitudinea ei în a primi �i a pre�ui aceste gra�ii erau neobosite �i se ar�ta foarte 
ner�bd�toare �i vrednic� de a le oferi tuturor acelora care-�i subestimaser� propria valoare. Mai 
mult, a�a cum compasiunea dânsei pentru Salvatorul s�u crucificat i-a pl�cut lui Dumnezeu �i i-a 
ob�inut privilegiul de a fi însemnat� cu stigmatele Patimii ca �i cu o pecete a iubirii perfecte, a�a 
�i toate suferin�ele Bisericii �i ale acelora care se aflau în agonie se repetau în diferitele st�ri ale 
corpului �i sufletului ei. Toate aceste minuni au avut loc în interiorul ei, necunoscute celor de 
lâng� ea; nici ea îns��i nu era foarte con�tient� de ele, mult decât este albina de efectele muncii 
ei, dar Ana îngrijea �i cultiva cu toat� aten�ia unui gr�dinar muncitor �i credincios fertila gr�din� 
a anului ecleziastic. A tr�it din roadele anului �i le-a împ�r�it altora; s-a înt�rit pe ea îns��i �i pe 
prietenii ei cu florile �i ierburile pe care le-a cultivat, sau, mai degrab� ea îns��i se afla în gr�din� 
asemenea unei plante sensibile, ca floarea-soarelui sau ca o minunat� plant� în care independent 
de voin�a sa, s-au concentrat toate anotimpurile anului, toate orele zilei �i toate schimb�rile 
vremii. 
 La sfâr�itul anului 1823 a avut pentru ultima dat� o viziune despre alc�tuirea calculelor 
anului respectiv. Neglijen�a slujitorilor bisericii i-au fost ar�tate Anei Ecaterina sub forma unor 
variate simboluri; a v�zut cât de multe favoruri nu au fost valorizate sau cât de multe au fost 
respinse, pu�in extinse sau total aruncate. Anei i s-a f�cut cunoscut cum R�scump�r�torul nostru 
Sfânt a p�strat pentru fiecare an în gr�dina Bisericii o comoar� bogat� luat� dintre meritele sale, 
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suficient� pentru fiecare rug�ciune �i pentru isp��irea tuturor p�catelor. Stricta în�elegere a fost 
înapoierea tuturor favorurilor neglijate, irosite sau chiar respinse �i Biserica militant� a fost 
pedepsit� pentru neglijen�a �i infidelitatea servitorilor ei, fiind asuprit� de du�mani sau de umiliri 
vremelnice. Revela�iile acestei descrieri s-au n�scut din marea sa iubire fa�� de Biseric�. Maica 
sfânt� a petrecut nop�i �i zile în rug�ciune pentru ea, oferind lui Dumnezeu meritele lui Cristos în 
continue suspine �i implorând mil�. În fine, cu aceste ocazii �i-a adunat întreg curajul �i s-a oferit 
s� ia asupra ei îns��i vina �i pedeapsa ca �i un copil prezentându-se înaintea tronului ceresc 
pentru a suferi pedeapsa atras� asupra sa. I s-a spus atunci: Vezi în ce stare nenorocit� �i 
mizerabil� te afli; cere s� satisfaci p�catele celorlal�i. Spre groaza ei, s-a v�zut pe sine cuprins� 
de o infinit� imperfec�iune. Dar iubirea ei înc� r�mânea neclintit� �i se manifest� prin aceste 
cuvinte: Da, sunt plin� de mizerie �i de p�cat; dar sunt mireasa ta, o, Domnul �i Salvatorul meu! 
Credin�a mea în Tine �i în r�scump�rarea pe care Tu ne-ai oferit-o îmi acoper� toate p�catele 
ca �i cu mantaua Ta regeasc�. Nu te voi p�r�si pân� când nu-mi vei accepta sacrificiul, pentru 
ca abundenta Ta comoar� s� nu fie oprit� vreunui servitor credincios al T�u. 
 Rug�ciunea ei a devenit într-un mod minunat d�t�toare de energie �i pentru urechile 
oamenilor p�rea ca o disput� �i o lupt� cu Dumnezeu, în care Ana era purtat� �i îndemnat� de 
violen�a dragostei. Dac� sacrificiul îi era acceptat, puterea p�rea c� o p�r�se�te �i c�dea în 
dezgustul suferin�ei. Când trecea de aceast� încercare, cu ochii a�inti�i la R�scump�r�torul ei din 
Gr�dina M�slinilor, trebuia s� îndure iar cu r�bdare �i acceptare suferin�e de nedescris. Eram 
obi�nui�i s-o vedem câteva zile static� �i insensibil� asemenea unui miel care încet-încet moare. 
Dac-am fi întrebat-o noi cum se sim�ea, ea ne-ar fi spus cu un zâmbet dulce: Suferin�ele mele 
sunt cele mai binef�c�toare. 
 La începutul Adventului chinurile ei au fost pu�in mângâiate de dulci viziuni ale preg�tirii 
plec�rii Fecioarei Binecuvântate acas� �i apoi de întregul ei drum cu sfântul Iosif spre Betleem. 
I-a înso�it în fiecare zi pân� la modestele hanuri unde au r�mas peste noapte sau a mers înaintea 
lor s� le preg�teasc� locuin�ele. În tot acest timp obi�nuia s� ia buc��i vechi de pânz� �i noaptea, 
în timp ce dormeau, cosea haine �i c�ciuli�e pentru copila�ul s�racei femei atunci când na�terea 
avea s� se apropie. În ziua urm�toare, ea era surprins� s� vad� toate lucrurile bine aranjate în 
sertare. Acest fapt i se întâmpla în fiecare an, dar de data aceasta a sim�it mai mult� oboseal� �i 
mai pu�in� consolare. Îns� la ora na�terii Salvatorului nostru, când înv�luit� de obicei de o 
perfect� bucurie, nu o putut decât s� se târasc� cu cea mai mare dificultate pân� la ieslea în care 
Pruncul Isus era pus, aducându-i alt cadou în schimbul uleiului sfin�it: nu i-a oferit decât crucea 
sa, sub greutatea c�reia a îngenuncheat la picioarele copilului, pe jum�tate moart�. Se p�rea c� 
�i-ar fi încheiat ultimele socoteli p�mânte�ti cu Dumnezeu �i, pentru ultima oar� se oferea pe sine 
în locul unui num�r nesfâr�it de oameni care erau îndurera�i în suflet �i în trup. Chiar �i pu�inul 
ce e cunoscut despre felul în care �i-a însu�it suferin�ele altora este aproape de neîn�eles. A spus-
o chiar ea în mod sincer: În acest an Isus nu mi-a adus decât o cruce �i instrumente de suferin��. 
 S-a interiorizat din zi în zi mai mult în suferin�ele sale �i, de�i continua s�-l vad� pe Isus 
c�l�torind din ora� în ora� în timpul vie�ii publice, numai în situa�ii extreme spunea despre ceea 
ce vorbe�te el sau numea direc�ia în care mergea. Odat� a întrebat brusc pe o voce înceat�: Ce zi 
este? Când i s-a spus c� este 14 ianuarie a ad�ugat: Dac� mi s-ar mai îng�dui doar câteva zile, a� 
povesti întreaga via�� a Mântuitorului nostru, dar acum nu mai e posibil pentru mine s� fac 
aceasta. Cuvintele au fost cu atât mai nedeslu�ite, cu cât ea p�rea c� nu �tie nici m�car care 
anume an al vie�ii publice al lui Isus îl contempla în spirit, în acel moment. În 1820 a povestit 
istoria Salvatorului nostru pân� la În�l�are începând cu ziua de 28 iulie a celui de-al 3-lea an al 
vie�ii publice al lui Isus �i a continuat cu 10 ianuarie al aceluia�i an. Pe 27 aprilie 1823 a avut loc 
o întrerupere a nara�iunii ei, ca urmare a unei c�l�torii f�cute de scriitor, care a durat pân� pe 21 
octombrie. Ea a reluat atunci firul povestirii de unde r�m�sese �i l-a continuat pân� în ultimele 
s�pt�mâni ale vie�ii sale. Când i s-a cerut s� vorbeasc� timp de mai multe zile, nici prietenul ei 
nu �tia pân� unde au ajuns povestirile ei, deoarece nu avusese r�gaz s� aranjeze cele ce scrisese. 
Dup� moartea ei el era convins c�, dac� Ana ar fi fost capabil� s� mai povesteasc� �i în ultimele 
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14 zile din via�a ei, ar fi ajuns pân� la 28 iulie a celui de-al 3-lea an al vie�ii publice al Domnului 
nostru ca urmare a începerii relat�rii în anul 18203. 
 Condi�ia ei cotidian� devenea din ce în ce mai îngrijor�toare. Ea, care de obicei suferea în 
t�cere, a început s� scoat� gemete în�bu�ite, îngrozitoare suspine care ar�tau cât de mult suferea. 
Pe 15 ianuarie a spus: Pruncul Isus mi-a adus mari suferin�e de Cr�ciun. Am fost înc� o dat� la 
ieslea lui la Betleem. El ardea de febr� �i mi-a ar�tat r�nile lui �i pe cele ale mamei lui. Erau 
atât de s�raci, încât nu aveau mâncare decât o buc��ic� de pâine. El a pus asupra mea mari 
dureri �i mi-a zis: Tu e�ti a mea; tu e�ti Mireasa mea. Sufer� a�a cum am suferit �i eu f�r� s� 
întrebi care este motivul. 
 Nu �tiu pentru ce folosesc suferin�ele mele �i nici cât vor dura. M� supun f�r� s� clipesc 
martiriului meu �i în via�� �i la moarte: nu doresc decât ca planul tainic al lui Dumnezeu s� se 
împlineasc� în mine. Pe de alt� parte, sunt calm� �i primesc consolare în suferin�a mea. Chiar �i 
în diminea�a aceasta am fost foarte fericit�. Binecuvântat fie numele Domnului! 
 Suferin�ele sale au continuat s�-i creasc�. Stând ridicat� �i cu ochii închi�i a c�zut de pe o 
parte pe alta, în timp ce în�bu�ea gemete pe buzele ei. Dac� se întindea pe pat, risca s� se sufoce; 
respira�ia îi era când gr�bit�, când îngreunat� �i to�i nervii �i mu�chii îi tremurau de durere. Dup� 
o violent� zguduire, a suferit o teribil� durere în interiorul ei, atât de mult încât îi ap�ruse o 
ciudat� gangren�. Gâtul îi era uscat �i îi ardea gura umflat�, obrajii erau ro�ii de febr�, mâinile 
albe ca filde�ul. Cicatricele stigmatelor ar�tau ca argintul sub pielea umflat�. Pulsul ar�ta de la 
160 la 180 b�t�i pe minut. De�i era incapabil� s� vorbeasc� din cauza chinului excesiv, suporta 
fiecare datorie. În seara de 26 ianuarie i-a spus amicului ei: Ast�zi e cea de-a noua zi, trebuie s� 
pl�te�ti pentru lumân�ri �i pentru noven� la capela Sfânta Ana. Se referea la novena pe care ea 
dorea ca el s-o împlineasc� conform inten�iei ei �i îi era team� c� prietenul ei va uita. Pe data de 
27, la ora 2 dup�-amiaza a primit Maslul pentru eliberarea sufletului �i trupului s�u. Seara, 
prietenul ei, minunatul Curè de H., s-a rugat lâng� patul ei, fapt ce a însemnat un imens sprijin 
pentru Ana. Ea i-a spus: Cât e de frumos �i bun acest lucru! �i iar��i: Fie ca Domnului s� i se 
aduc� de o sut� de ori mai multe rug�ciuni �i mul�umiri! 
 Apropierea mor�ii ei nu a întrerupt total minunata sa uniune cu biserica. Un prieten a 
vizitat-o pe seara de 1 februarie �i s-a a�ezat în spatele patului ei, de unde ea nu-l putea vedea, iar 
în timp ce el îi asculta cu maxim� comp�timire oftatul �i respira�ia greoaie, s-a lini�tit deodat�, 
iar el a crezut c� a murit. În acea clip� s-a auzit clopotul ce anun�a ceasul Purific�rii. A însemnat 
deschiderea s�rb�torii ce i-a cauzat r�v��irea sufletului în extaz. Înc� într-o stare de panic�, a 
rostit în timpul nop�ii �i zilei s�rb�torii unele cuvinte dulci �i pline de iubire referitoare la 
Binecuvântata Fecioar�. Spre orele 12 ziua a vorbit cu o voce aproape parc� schimbat� de 
apropierea mor�ii: De mult timp nu m-am mai sim�it atât de bine! Am fost bolnav� cam o 
s�pt�mân�, nu-i a�a? M� simt de parc� n-a� fi �tiut nimic despre aceast� lume a întunericului! 
O, ce lumin� mi-a ar�tat Mama Binecuvântat�! M-a luat cu ea �i cât de bucuroas� a� fi r�mas 
cu dânsa! Aici s-a recules pentru un moment �i apoi a spus, punându-�i degetul pe buze: Dar nu 
trebuie s� vorbesc despre aceste lucruri. Din acea clip� a zis c� cel mai neînsemnat cuvânt din 
elogiul ei îi amplifica suferin�a. 
 În zilele urm�toare se g�sea �i mai r�u. Pe data de 7 seara fiind mai calm� a zis: Ah, dulcele 
meu domn Isus, î�i mul�umesc c� sunt cu tine în fiecare moment al vie�ii mele. Doamne, fie ca 
voia ta �i nu a mea s� se împlineasc�. În seara de 8 februarie un preot se ruga lâng� patul ei, când 
ea i-a s�rutat cu mul�umire mâna, implorându-l s-o asiste la moarte �i i-a spus: O, Isuse eu tr�iesc 
pentru tine, eu mor pentru tine. O, Doamne, laud� s� se aduc� numelui t�u sfânt, nu mai v�d �i 
nu mai aud! Prietenii au vrut s�-i schimbe pozi�ia pentru a-i u�ura un pic durerea, dar ea le-a 
declarat: M� aflu pe Cruce, totul se va sfâr�i curând, l�sa�i-m� în pace. A primit �i ultimele 
Sacramente, dar a dorit s� se a�eze înc� o dat� în confesional pentru micile gre�eli pe care le 

                                         
3 În cartea sa „Via�a lui Isus Cristos �i Revela�iile Biblice” Ana Ecaterina detaliaz� evenimentele jum�t��ii celui de-
al 3-lea an al misiunii lui Isus Cristos. Cu toate c� ea sus�ine c� misiunea de slujire a lui Isus a durat 3 ani �i jum�tate 
(Vol. 1 p. 496) cititorul atent al acelei lucr�ri va nota un gol de aproape un an. 
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m�rturisise de multe ori deja; erau probabil de aceea�i natur� cu p�catele comise în copil�rie de 
care se c�ise de multe ori �i anume s�rirea gardului vecinului �i poftirea merelor c�zute pe 
p�mânt. Ea doar se uitase la ele; pentru a-l mul�umi pe Dumnezeu, nu le-a atins, dar s-a gândit c� 
ar putea fi un p�cat pentru porunca a zecea “S� nu pofte�ti lucrul aproapelui". Preotul i-a oferit o 
iertare general�; dup� aceea s-a întins �i cei din jurul ei au crezut c� a murit. O persoan�, care de 
multe ori i-a transmis durerea sa, acum se apropiase de patul ei pentru a-i cere iertare. Ea l-a 
privit surprins� �i i-a vorbit cu accent expresiv de adev�r: N-am nimic de iertat nici unei creaturi 
de pe p�mânt. 
 În timpul ultimelor sale zile de via��, când moartea sa era momentan a�teptat�, câ�iva 
prieteni au r�mas permanent în camera al�turat�. Vorbeau pe un ton încet, pentru ca ea s� nu-i 
aud�, despre r�bdarea ei, credin�a �i celelalte virtu�i, când subit i-au auzit vocea anemic�: Pentru 
dragostea lui Dumnezeu, nu m� l�uda�i, asta m� �ine aici �i m� face s� suf�r dublu. O, Doamne! 
Câte flori proaspete cad peste mine! Vedea mereu florile ca un avertisment al suferin�ei. Apoi a 
respins toate omagiile cu cea mai profund� convingere a propriei nevrednicii, spunând: Doar 
Dumnezeu singur e bun; totul trebuie pl�tit pân� la ultimul b�nu�. Eu sunt s�rac� �i plin� de 
p�cate �i pot doar s� mul�umesc pentru c� am fost învrednicit� de suferin�ele unite cu ale lui Isus 
Cristos. Nu m� l�uda�i, dar l�sa�i-m� s� mor chiar �i plin� de umilin��, al�turi de Isus pe Cruce. 
 Boudan, numit p�rintele Surin, relateaz� o tr�s�tur� asem�n�toare a unui muribund care se 
p�rea c�-�i pierdu-se sim�ul auzului, dar care respingea cu t�rie orice cuvânt de laud� pronun�at 
de aceia care st�teau în jurul patului s�u. 
 Cu câteva ore înaintea mor�ii, dup� care tânjea, Ana a spus: O, Doamne sprijin�-m�: Vino, 
o, Doamne Isuse! Un cuvânt de încurajare i s-a spus pentru a o înt�ri, dar ea l-a respins imediat 
prin acest gest de umilin��: Nu pot muri dac� atât de multe persoane bune gândesc frumos 
despre mine din pricina gre�elii mele; v� implor s� spune�i c� sunt o biat� p�c�toas�! A� putea 
decreta asta pentru ca to�i oamenii s� aud� cât de p�c�toas� sunt! Sunt mult mai jos decât bunul 
tâlhar care a fost crucificat lâng� crucea lui Isus, c�ci el �i contemporanii lui nu au avut datoria 
de a da seama pentru toate meritele care au fost acordate bisericii a�a cum trebuie s� facem noi. 
Dup� aceast� declara�ie s-a calmat �i a zis preotului care o mângâia: M� simt acum atât de 
împ�cat�, plin� de speran�� �i încrez�toare ca �i cum niciodat� n-a� fi s�vâr�it vreun p�cat. 
Ochii i s-au îndreptat spre crucifixul de pe marginea patului, respira�ia i s-a iu�it �i a b�ut des 
lichide; când unicul crucifix era �inut lâng� ea, cu umilin�� îi s�ruta picioarele. Un prieten, care 
st�tea l�crimând lâng� patul ei, o consola, �inând apa �i umezindu-i buzele. �i când �i-a pus mâna 
cicatrizat� vizibil pe cuvertur�, i-a îngrijit-o a�a rece cum era �i, deoarece a�tepta l�untric un 
semn de r�mas-bun de la ea, Ana i-a strâns u�or mâna. Chipul ei era calm �i senin, observându-se 
o expresie pe fa�a ei asemenea aceleia a unui viteaz lupt�tor care, dup� ce a f�cut eforturi 
extraordinare de a câ�tiga victoria, cedeaz� �i moare exact în momentul primirii premiului. 
Preotul i-a citit din nou rug�ciunile persoanelor aflate în ultima agonie �i ea a sim�it atunci o 
inspira�ie interioar� de a se ruga pentru un tân�r prieten evlavios care î�i serba ziua onomastic�. 
Ora opt a b�tut; a r�suflat mai u�urat� pentru câteva minute �i apoi a plâns de trei ori cu un oftat 
adânc: O, Doamne, ajut�-m�! Doamne, Doamne, vino! Preotul a sunat clopo�elul �i a spus: 
Moare. Câteva rude �i prieteni care se aflau în camera al�turat� au venit �i au îngenuncheat s� se 
roage. Ea �inea în mân� o lumânare aprins� pe care preotul o sus�inea. A respirat de patru ori 
oftând u�or �i apoi sufletul ei s-a în�l�at �i s-a gr�bit îmbr�cat în ve�mânt de nunt� s� apar� 
înaintea Mirelui Divin cu cereasc� speran�� �i s� se uneasc� pentru totdeauna cu acea mul�ime de 
fecioare care îl urmaser� pe P�stor oriunde mersese. Corpul ei neînsufle�it a c�zut u�or pe perne 
la ora opt în seara de 9 februarie 1824. 
 O persoan� care se interesase foarte mult de ea în timpul vie�ii sale a scris urm�toarele: 
Dup� ce a murit m-am apropiat de patul ei. Era întins� între perne �i st�tea pe partea stâng�. Într-
un col� st�teau dou� cârje preg�tite pentru acele d��i în care mai era capabil� s� înconjoare de 
câteva ori camera. Lâng� ele atârna o mic� pictur� în ulei reprezentând moartea Fecioarei Maria, 
care i-a fost d�ruit� de c�tre Prin�esa de Salm. Expresia înf��i��rii ei era sublim� �i se observau 
urmele spiritului de sacrificare proprie, de r�bdare �i resemnare a întregii sale vie�i; p�rea ca �i 
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cum ar fi murit pentru iubirea lui Isus exact în momentul îndeplinirii muncii de caritate pentru 
ceilal�i. Mâna sa dreapt� st�tea pe cuvertur� - acea mân� c�reia Dumnezeu îi oferise neasemuita 
favoare de a putea recunoa�te dintr-o dat� prin atingere orice era sfânt sau care era consacrat de 
Biseric� - o favoare care poate nimeni altcineva nu se bucurase înainte în aceea�i m�sur� - o 
favoare prin care interesele religiei ar fi promovate cu condi�ia s� fie f�cut� cu discre�ie �i care cu 
siguran�� nu fusese acordat� unei s�race fete ignorante de la �ar� numai pentru propria-i 
satisfac�ie. Pentru ultima oar� am luat într-a mea mân� pe cea care era însemnat� cu semnul 
adev�ratei venera�ii, mân� care constituise un instrument spiritual în imediata recunoa�tere a tot 
ceea ce este sfânt, încât ar putea fi onorat� chiar �i într-un fir de nisip - mâna caritabil� �i 
muncitoare care i-a hr�nit de atât de multe ori pe cei înfometa�i �i i-a îmbr�cat pe cei goi - 
aceast� mân� era acum rece �i f�r� via��. O mare favoare a fost retras� de pe p�mânt, Dumnezeu 
ne-a luat mâna miresei sale care d�duse m�rturie, se rugase �i suferise pentru adev�r. Nu era 
întâmpl�tor faptul c� ea î�i întinsese cu supunere mâna pe pat care reprezenta expresia unui 
privilegiu particular conferit de gra�ia divin�. Am p�r�sit pe gânduri camera, ca nu cumva 
preg�tirile necesare, dar incomode momentului respectiv, s�-mi lase o imagine �tears� asupra 
chipului ei. Dac� asemenea sfin�ilor solitari, Ana ar fi murit singur� într-un mormânt preg�tit 
chiar de mâinile sale, prietenii ei - p�s�rile - ar fi acoperit-o cu flori �i crengu�e; dac� asemenea 
altor cre�tini ar fi murit printre fecioarele consacrate lui Dumnezeu, grija tandr� �i generoas� a 
acestor fecioare ar fi înso�it-o pân� în mormânt ca �i în cazul sfintei Colomba de Rieti; ar fi fost 
clarificator �i mul�umitor pentru aceia ce au iubit-o; dar, f�r� îndoial�, aceste onoruri aduse 
r�m��i�elor sale neanimate, nu ar fi fost conforme cu iubirea sa pentru Isus cu care a dorit s� 
semene atât în via��, cât mai ales la moarte. 
 Acela�i prieten a scris mai târziu urm�toarele: Din p�cate nu a existat nici o examinare 
post-mortem oficial� a corpului femeii sfinte �i nici una din cercet�rile ce au chinuit-o atât de 
mult în timpul vie�ii nu s-a clarificat dup� decesul s�u. Prietenii care au înconjurat-o au neglijat 
s�-i examineze corpul, probabil de fric� s� nu descopere ceva care ar fi cauzat complica�ii din 
multe puncte de vedere. În ziua de miercuri 11 februarie, trupul ei a fost preg�tit pentru 
înmormântare. O femeie evlavioas� care n-ar fi renun�at pentru nimic la datoria de a-i oferi un 
ultim semn de afec�iune, mi-a descris condi�ia în care a g�sit-o pe Ana Ecaterina: Picioarele îi 
erau încruci�ate asemenea unui crucifix. Locurile ce purtau stigmatele aveau o culoare de ro�u 
mai pronun�at� decât de obicei. Când i-am ridicat capul, sânge i-a curs din nas �i din gur�. 
Toate m�dularele i-au r�mas flexibile �i nici un pic de mort�ciune aspr� nu s-a observat pân� 
când sicriul a fost închis. Vineri, 13 februarie a fost dus� spre mormânt urmat� de mul�i oameni. 
A fost a�ezat� în cimitir pe partea stâng� a crucii, de partea cea mai apropiat� de gard. În fa�a 
mormântului odihnea un b�trân �i bun om de la �ar� din Welde �i în spate o s�rac�, dar virtuoas� 
femeie din Dernekamp. 
 În seara acelei zile a înmormânt�rii, un b�rbat bogat s-a dus, nu la Pilat, dar la preotul 
locului. A întrebat de trupul neînsufle�it al Anei, nu pentru a-l pune într-un mormânt nou, ci 
pentru a-l cump�ra la un pre� mare �i a-l duce unui doctor olandez. Propunerea a fost respins�, 
a�a cum �i trebuia, dar s-a zvonit repede în micul ora� c� trupul a fost luat; se spune c� oamenii 
au mers în num�r mare la cimitir s� se asigure dac� sicriul fusese profanat sau nu. 
 Aceste detalii le vom ad�uga urm�toarele fragmente confirmate �i tip�rite în decembrie 
1824 în Jurnalul Literaturii Catolice al lui Kerz. Toate informa�iile au fost scrise de c�tre o 
persoan� cu care noi nu suntem familiariza�i, dar care pare bine informat�: Dup� �ase sau �apte 
s�pt�mâni de la moartea Anei Ecaterina Emmerich, un reportaj anun�a c� trupul ei ar fi fost 
furat sicriul �i mormântul ar fi fost deschis în secret la ordinul autorit��ilor în prezen�a a �apte 
martori. Ace�tia au aflat în acel moment, spre mare lor uimire, c� nu putrezise înc�. Chipul �i 
tr�s�turile fe�ei sale zâmbeau ca �i o persoan� care visa dulce. Ar�ta ca �i cum doar ce fusese 
pus� în sicriu, corpul ei nu c�p�tase nici un miros de mort�ciune. Este bine s� se p�streze taina 
regelui, spunea Isus fiului lui Sirah; dar este de asemenea bine s� se dezv�luie imensa mil� a lui 
Dumnezeu. 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 32 din 181 

 Ni s-a spus c� o piatr� a fost pus� peste mormântul ei. Imprim�m �i noi peste piatr� aceste 
pagini; fie ca ele s� imortalizeze memoria unei persoane care a purtat atât de multe r�ni ale 
sufletului �i trupului �i ale c�rei r�m��i�e muritoare a�teapt� ziua Învierii. 
 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 33 din 181 

C�tre cititor 
 
 Oricine compar� urm�toarele medita�ii cu scurta istorie a ultimei cine din Biblie va 
descoperi subtile diferen�e între ele. O explica�ie trebuie dat� în acest sens �i este probabil ca 
cititorul s� nu fie impresionat de faptul c� aceste scrieri nu pretind a fi interpretate de Biseric� 
chiar �i dac� li se va ad�uga o mic� p�rticic� din sfânta Scriptur�. 
 Sora Emmerich a v�zut evenimentul ultimei cine desf��urându-se astfel: Mielul Pascal a 
fost jertfit �i preg�tit în sala cinei, iar Domnul nostru a �inut un discurs cu aceast� ocazie - 
oaspe�ii erau îmbr�ca�i ca ni�te c�l�tori �i au mâncat mielul �i alte mânc�ruri propuse de lege - 
cupa cu vin a fost de dou� ori dat� Domnului nostru, dar el nu a b�ut din ea decât o singur� dat�, 
dând-o înapoi apostolilor, adresându-le aceste cuvinte: Nu voi mai bea din fructul viei pân� ce nu 
va veni Împ�r��ia lui Dumnezeu. Apoi s-au a�ezat, iar Isus le-a spus despre cel care-l va tr�da; 
Iuda a primit de la Domnul bucata de pâine, ceea ce însemna c� el era tr�d�torul. Preg�tirile 
pentru sp�larea picioarelor erau gata, dar Petru s-a împotrivit ca picioarele sale s� fie sp�late de 
Isus; apoi a venit timpul instituirii Sfintei Euharistii, Iuda s-a împ�rt��it �i apoi a p�r�sit sala; 
uleiurile au fost sfin�ite �i instruc�iunile de folosire au fost spuse. Petru �i ceilal�i apostoli au 
primit binecuvântarea,iar Domnul Isus a �inut ultimul discurs. Petru l-a asigurat c� niciodat� nu-l 
va abandona �i apoi cina s-a sfâr�it. Adoptând aceast� ordine a faptelor, prima impresie apare ca 
�i cum pasajele din evanghelistul Matei (31.29) �i din evanghelistul Marcu (14.26) ar fi în 
contradic�ie, când cuvintele: Nu voi mai bea din fructul viei pân� ce nu va veni Împ�r��ia lui 
Dumnezeu, ar urma dup� consacrare, iar în evanghelia lui Luca se g�sesc înainte. Tot ceea ce îl 
prive�te pe Iuda tr�d�torul se întâmpl� înainte ca �i în evanghelia lui Matei �i Marcu înainte de 
consacrare; în timp ce în evanghelia lui Luca lucrurile stau cu totul diferit. Evanghelistul Ioan 
care nu relateaz� istoria înfiin��rii Sfintei Euharistii ne face s� în�elegem c� Iuda a plecat imediat 
ce Isus i-a dat pâinea; dar este foarte probabil ca Iuda s� fi primit sfânta comuniune sub ambele 
forme �i mul�i p�rin�i ca sfântul Augustin, sfântul Grigore cel Mare, sfântul Leo - ca �i tradi�ia 
Bisericii - ne spun c� s-a întâmplat exact a�a. De altfel, dac� sfântul Ioan ar prezenta faptele 
literal s-ar contrazice nu doar pe el însu�i, ci �i pe Marcu �i pe Matei, deoarece trebuie s� 
urm�reasc� versetul 10, capitolul 13, atunci când lui Iuda i s-au sp�lat deja picioarele. Acum 
sp�latul picioarelor s-a întâmplat dup� masa cu mielul pascal �i era foarte necesar ca în timp ce 
mâncau Isus s� prezinte pâinea tr�d�torului. Este limpede c� evangheli�tii au acordat aici mai 
mult� aten�ie nara�iunii sacre ca întreg �i nu s-au sim�it nevoi�i s� povesteasc� fiecare detaliu în 
aceea�i ordine, fapt care explic� aparen�ele particulare contradictorii fa�� de Biblie. 
 Urm�toarele pagini vor p�rea cititorului atent mai degrab� o simpl� �i natural� concordan�� 
cu Scriptura decât o istorie care probabil difer� în cele mai neînsemnate am�nunte cu cele ale 
Bibliei. 
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Medita�ia I - Preg�tirile pentru Pa�te 
 
Joia Mare, ziua a 13-a lunii de Nisan (29 - martie ) 
 
 Cea de pe urm� mare cin� public� a Domnului nostru �i a prietenilor s�i a avut loc ieri 
sear� în casa lui Simon din Betania, când Maria Magdalena a sp�lat cu ulei pre�ios pentru ultima 
oar� picioarele lui Isus. Iuda s-a scandalizat de acest gest �i s-a gr�bit spre Ierusalim pentru a 
conspira cu marii preo�i împotriva lui Isus �i a-l da pe mâinile lor. Dup� mas� Isus s-a întors în 
casa lui Laz�r �i unii apostoli au plecat la hanul de lâng� Betania. În timpul nop�ii, Nicodim a 
mers din nou în casa lui Laz�r unde a purtat o lung� discu�ie cu Domnul nostru, iar apoi s-a 
întors la Ierusalim înainte de a se cr�pa de ziu�, fiind înso�it o bucat� din drum de Laz�r.
 Discipolii l-au întrebat pe Isus unde ar fi dorit s�-�i petreac� Pa�tele. Isus i-a trimis pe Petru 
Iacob �i Ioan �i le-a spus în câteva cuvinte ceea ce trebuia s� se preg�teasc� la Ierusalim �i 
anume c� atunci când vor urca Muntele Sion vor întâlni un om c�rând un ulcior cu ap�. Ei s-au 
întâlnit cu acest om, iar pentru ultima cin� el era cel care avea s� preg�teasc� masa pentru Isus �i 
de aceea sfântul Matei spune: un anume om. Ei l-au urmat acas� �i i-au spus: Înv���torul spune: 
timpul meu se apropie, la tine vreau s�-mi petrec Pa�tele cu discipolii mei (Mt 26.18). Nu 
trebuia decât s� li se arate sala cinei, iar ei preg�teau toate cele necesare. 
 I-am v�zut pe apostoli coborând la Ierusalim de-a lungul unei râpe spre partea de miaz�zi a 
Templului �i înspre nordul Sionului. Pe partea de sud a muntelui unde era templul, se aflau 
câteva rânduri de case, iar ei au mers în partea opus� urmând cursul unui pârâu. Când au ajuns pe 
vârful muntelui Sion, care este mai înalt decât muntele templului, �i-au întors pa�ii spre sud �i au 
întâlnit un om pe care l-au urmat, în�tiin�ându-l c� erau trimi�i de Isus. El a fost mul�umit de 
cuvintele lor �i le-a r�spuns c� masa a fost deja preg�tit� (la ordinul lui Nicodim, probabil) dar 
nu �tia îns� pentru cine anume �i a fost încântat s� afle c� era pentru Isus. Numele acestui om era 
Heli, cumnatul lui Zaharia din Hebron, în casa c�ruia Isus anun�ase moartea lui Ioan Botez�torul 
cu un an înainte. Heli avea un fiu, care era un prieten levit al sfântului Luca �i cinci fete 
nec�s�torite. El mergea în fiecare an cu servitorii s�i pe munte pentru festivalul Pa�telui, închiria 
o camer� �i o preg�tea pentru persoanele care nu aveau cunoscu�i cu care s� m�nânce la cin�. În 
acest an el a închiriat o camer� care apar�inea lui Nicodim �i lui Iosif din Arimateea. Le-a ar�tat 
apostolilor locul unde se afla camera �i aranjamentele interioare. 
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Medita�ia II-a - Cina de tain� 
 
 În partea sudic� a muntelui Sion, nu departe de ruinele castelului lui David �i de târgul din 
partea care duce spre castel, se afla spre est, printre �iruri de copaci sub�iri, în mijlocul unei cur�i 
imense, o veche �i solid� cl�dire înconjurat� de ziduri dure. La dreapta �i la stânga intr�rii erau 
alte case care se vedeau în special înspre dreapta, dar �i casa ucenicului �i lâng� ea casa în care 
Fecioara �i femeile sfinte au locuit mult timp dup� moartea lui Isus. Camera cinei, care era foarte 
mare, a fost locuit� de bravii c�pitani ai lui David, care au înv��at aici s� foloseasc� armele. 
 Înainte de construirea templului, arca f�g�duin�ei a fost plasat� în acest loc pentru o 
perioad� lung� de timp �i urme ale acesteia se mai g�seau înc� într-o camer� din subteran. L-am 
v�zut chiar �i pe profetul Maleahi ascuns sub acela�i acoperi�; aici el a scris profe�iile despre 
Sfântul Sacrament �i despre Sacrificiul Noii Legi. Solomon a între�inut casa cu onoare �i a 
realizat pe zidurile sale ni�te desene simbolice despre care le-am uitat. Pe când o mare parte din 
Ierusalim a fost distrus de babilonieni, aceast� cas� a fost cru�at�. Am v�zut multe lucruri 
întâmplându-se în�untrul ei, dar nu-mi amintesc decât ceea ce am spus pân� acum. 
 Aceast� locuin�� era în ruin� atunci când Nicodim �i Iosif �i-au apropriat-o; ei au aranjat-o 
ca o înc�pere pentru cin� spre a fi folosit� de str�inii care veneau la Ierusalim cu scopul de a 
s�rb�tori festivalul Pa�telui. Pentru aceasta Domnul nostru s-a folosit de ea. Mai mult, casa �i 
cl�dirile ce o înconjurau au servit ca depozite pentru monumente �i alte pietre, dar �i ca ateliere 
pentru muncitori; Iosif din Arimatea de�inea valoroase cariere de nisip în �ara sa de unde aducea 
�i blocuri mari de piatr�, astfel încât oamenii lui puteau prelucra morminte, ornamente 
arhitecturale �i coloane pe care le vindeau. Nicodim a avut �i el partea lui în afacere. El însu�i 
obi�nuia s� petreac� ore în �ir sculptând. Lucra în camer� sau în apartamentul s�u subteran, cu 
excep�ia zilelor de s�rb�toare; aceast� ocupa�ie l-a adus în contact cu Iosif, devenind prieteni �i 
deseori realizând diferite tranzac�ii împreun�. 
 În aceast� diminea��, în timp ce Petru �i Ioan discutau cu omul care a închiriat înc�perea, l-
am v�zut pe Nicodim în partea stâng� a cur�ii unde a fost plasat� o gr�mad� mare de pietre care 
acoperea intrarea în camer�. Cu o s�pt�mân� înainte am v�zut mai multe persoane angajate în 
transportarea pietrelor într-o singur� parte, cur��ând astfel curtea �i camera cinei pentru 
celebrarea Pa�telui; chiar mi s-a p�rut c� printre aceste persoane erau �i discipolii Domnului, 
probabil �i Aram �i Temein, veri�orii lui Iosif din Arimateea. 
 Camera cinei, c�ci a�a o numeau, se afla aproape de mijlocul cur�ii; lungimea sa era mai 
mare decât l��imea, era înconjurat� de coloane joase, iar dac� spa�iul dintre coloane ar fi fost 
cur��at, ar fi format o camer� circular� deoarece întreg edificiul era transparent. Camera era 
luminat� de deschiz�turile pere�ilor. În fa�� se afla un dulap cu trei u�i; apoi centrul camerei avea 
l�mpi lungi ce atârnau pe pere�ii orna�i special pentru festival, cu frumoase, iar o deschiz�tur� 
f�cut� în acoperi� era acoperit� cu v�luri transparente de culoare albastr�. 
 Partea din spate a camerei era separat� de restul cur�ii tot de v�luri transparente de culoare 
albastr�. Aceast� desp�r�ire a marii camere în trei c�m�ru�e mai mici d�dea impresia unui templu 
- astfel se forma curtea exterioar�, camera sfânt� �i camera Cinei de Tain�. În ultima camer� se 
aflau a�ezate hainele �i toate lucrurile necesare celebr�rii s�rb�torii. În centru, un altar deosebit 
fusese improvizat: o banc� din piatr� cu trei trepte �i sub forma unui triunghi ie�ea din perete, 
trebuia s� reprezinte partea de sus a cuptorului folosit pentru frigerea mielului pascal. Nu pot 
descrie cu foarte multe detalii tot ceea ce se g�sea în aceast� camer� a cinei. Pe lâng� c�minul 
transformat în altar erau �i un fel de ni�e în perete în fa�a c�rora am v�zut chipul Mielului Pascal 
înjunghiat al c�rui sânge curgea pic�tur� cu pic�tur� pe altar, dar nu-mi amintesc clar cum s-a 
întâmplat aceasta. Într-una din ni�e erau trei dulapuri cu ce�ti de diferite culori care sem�nau cu 
tabernacolele noastre. Câteva vase folosite la celebrarea Pa�telui erau p�strate în ele; mai târziu, 
sfântul Sacrament a fost pus în�untru. 
 În camera cinei existau �i canapele pe care se aflau cuverturi împ�turite, groase �i care 
puteau servi ca paturi. Pivni�ele spa�ioase se întindeau de-a lungul întregii cl�diri; arca 
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f�g�duin�ei fusese depozitat� aici. Cele cinci �an�uri de scurgere de sub cas� foloseau la 
transportarea gunoaielor spre panta muntelui. L-am v�zut mai precis pe Isus predicând �i 
s�vâr�ind minuni uimitoare acolo, iar apostolii petreceau des nop�ile în aceste camere laterale. 
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Medita�ia III-a - Aranjamentele pentru osp��ul Mielului Pascal 
 
 Dup� ce apostolii au vorbit cu Heli din Hebron, acesta din urm� a intrat iar în cas� prin 
curte, dar apostolii au mers prin dreapta �i s-au gr�bit spre partea de nord a dealului prin Sion. 
Au trecut peste un deal �i, mergând de-a lungul unui drum acoperit de m�r�cini, au dat de partea 
cealalt� a v�ii adânci �i înguste din fa�a Templului �i de un rând de case care se aflau în partea de 
sud a cl�dirii Templului. Acolo era casa b�trânului Simion, care a murit în Templu dup� 
prezentarea Domnului nostru; �i fiii s�i, dintre care unii erau discipolii lui Isus în secret, locuiau 
în prezent în acel loc. Apostolii i-au vorbit unuia dintre ei, un om înalt �i extrem de robust, care 
cuno�tea slujbele în Templu. Au plecat cu el în partea estic� a Templului, prin acea parte în care 
Isus î�i f�cuse intrarea în Ierusalim, de Rusalii, �i de acolo spre nego�ul de vite care era plasat în 
ora� spre partea nordic�. În partea sudic� a acestui pie�ei am v�zut mici împrejmuiri, în care ni�te 
miei frumo�i se jucau. De aici mieii pentru Pa�te erau cump�ra�i. L-am v�zut pe fiul lui Simion 
intrând într-una din acele îngr�m�diri; �i mieii se jucau în jurul lui de parc� l-ar fi cunoscut. A 
ales patru dintre ei pe care i-a c�rat pân� în sala cinei, angajându-se în preg�tirea mielului de 
Pa�te. 
 I-am v�zut pe Petru �i pe Ioan mergând în diferite p�r�i ale ora�ului �i comandând diferite 
lucruri. I-am v�zut stând într-o parte opus� u�ii casei situate pe partea de nord a Muntelui Calvar, 
unde discipolii lui Isus î�i petreceau cea mai mare parte a timpului, cas� care apar�inea Serafiei 
(mai apoi cunoscut� sub numele de Veronica). Petru �i Ioan au trimis pe câ�iva discipoli de aici 
spre sala cinei, dându-le unele îndatoriri, pe care le-am uitat. 
 Au intrat �i în casa Serafiei unde avuseser� loc �i alte câteva aranjamente. So�ul ei, membru 
al consiliului, era de obicei plecat �i foarte ocupat; dar chiar �i când era acas�, ea îl vedea foarte 
rar. Era o femeie cam de vârsta fecioarei Maria �i a avut o lung� leg�tur� cu familia sfânt�; când 
copilul Isus r�m�sese 3 zile în Ierusalim dup� S�rb�toare, ea a fost cea care i-a dat de mâncare. 
 Cei doi apostoli au luat din cas� printre alte lucruri potirul de care s-a folosit Domnul 
nostru la instituirea Sfintei Euharistii. 
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Medita�ia IV-a - Potirul folosit la ultima cin� 
 
 Cupa adus� de c�tre apostoli de la casa Veronic�i era minunat� �i interesant� la vedere. A 
fost �inut� mult� vreme în Templu printre alte obiecte antice, iar originea �i utilizarea sa fuseser� 
uitate. Acela�i lucru s-a întâmplat �i în Biserica cre�tin� unde multe bijuterii fuseser� uitate �i 
devalorizate în timp. Vase �i podoabe vechi arse sub Templu au fost deseori scoase la iveal� sau 
vândute. Astfel s-a întâmplat ca prin voia Domnului acest vas sfânt despre a c�rui fabrica�ie 
nimeni nu era capabil s� dea seama �i care a fost g�sit de preo�i în tezaurul Templului printre alte 
obiecte nefolosibile, vândut apoi unor anticari. Serafia l-a cump�rat, Isus l-a folosit de mai multe 
ori la celebrarea s�rb�torilor �i din ziua ultimei cine a devenit singura avere a Sfintei Comunit��i 
cre�tine. Acest vas nu a fost mereu acela�i ca acela folosit de Domnul nostru la ultima cin� �i, 
poate, cu acea ocazie diferitele buc��i care-l compuneau au fost pentru prima oar� puse 
împreun�. Marele potir a stat pe o farfurie din care se puteau scoate alte mici platouri �i 
împrejurul ei se g�seau �ase p�h�rele. Mai con�inea un alt vas mai mic lâng� vasul mic era o 
farfurioar� �i apoi venea un v�l rotund. O lingur� era inserat� în piciorul potirului �i putea fi u�or 
scoas� pentru folosire. Toate aceste diferite vesele erau acoperite cu pânz� fin� �i, dac� nu 
gre�esc, erau puse într-o cutie din piele. Pocalul era compus din cup� �i din picior care trebuie s� 
fi fost ata�at mai târziu, deoarece nu avea acela�i material. 
Cupa avea form� de par� imens�, de culoare neagr� �i foarte bine lustruit�, cu ornamente din aur 
�i dou� mici mânere de care putea fi ridicat�. Piciorul era din aur curat, minu�ios lucrat, ornat cu 
mici �i �erpuite m�nunchiuri de struguri �i îmbog��it cu pietre pre�ioase. 
 Caliciul a fost l�sat în Biserica din Ierusalim în mâinile sfântului Iacob cel Mic �i observ c� 
este înc� p�strat în acel ora� �i va reap�rea într-o zi în acela�i mod ca �i mai înainte. Alte biserici 
au luat ce�cu�ele care-l înconjurau; una a fost dus� la Antiohia �i alta la Efes. Au apar�inut 
patriarhilor, care au b�ut b�utur� miraculoas� din ele când au primit sau au dat binecuvântarea 
dup� cum am v�zut de multe ori. 
 Marele potir a apar�inut odinioar� lui Abraham; Melchisedec l-a adus cu el de pe p�mântul 
lui Semiramis pe cel al Canaanului când a început s� g�seasc� ni�te a�ez�ri pe locul unde 
Ierusalimul fusese mai înainte construit; s-a folosit de el pentru a oferi sacrificiu când a oferit 
pâine �i vin în prezen�a lui Abraham, l�sându-l în posesia sfântului patriarh. Acela�i potir fusese 
de asemeni p�strat în arca lui Noe. 
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Medita�ia V-a - Isus merge sus la Ierusalim 
 
 De diminea��, în timp ce apostolii erau ocupa�i cu preg�tirile pentru Pa�ti la Ierusalim, Isus, 
care r�m�sese în Betania, �i-a luat un înduio��tor r�mas-bun de la femeile sfinte, de la Laz�r �i 
de la binecuvântata sa Mam� �i le-a dat tuturor ultimele sfaturi. L-am v�zut pe Domnul nostru 
stând de vorb� cu Mama sa deoparte, spunându-i printre altele c� l-a trimis pe Petru, apostolul de 
încredere �i pe Ioan, apostolul s�u iubit, s� preg�teasc� Pa�tele la Ierusalim. A spus, referindu-se 
la Magdalena cea îndurerat�, c� dragostea ei era extrem mare, dar cumva înc� uman� �i, de aici 
provenea �i regretul asupra ei îns��i. A vorbit �i despre uneltirile tr�d�torului Iuda �i sfânta 
Fecioar� s-a rugat pentru el. Iuda a p�r�sit din nou Betania pentru a merge spre Ierusalim sub 
pretextul c� are de pl�tit ni�te datorii. �i-a petrecut întreaga zi gr�bindu-se încolo �i-ncoace, de la 
un fariseu la altul �i încheindu-�i ultimele aranjamente cu ei. I s-au ar�tat solda�ii care fuseser� 
angaja�i s�-l prind� pe Divinul nostru Salvator �i �i-a aranjat inten�ionat c�l�toriile astfel încât s�-
�i justifice cumva absen�a. I-am observat toate planurile r�ut�cioase �i toate gândurile sale. 
Ap�rea activ �i încrez�tor în mod natural, dar aceste calit��i bune erau în�bu�ite de avari�ie, 
ambi�ie �i invidie, neschi�ând nici un efort de a controla aceste patimi. În absen�a Domnului 
nostru Isus Cristos, Iuda a s�vâr�it chiar �i minuni, îns�n�to�ind pe cei bolnavi. 
 Atunci când Domnul nostru a în�tiin�at-o pe Binecuvântata Mam� ceea ce avea s� se 
întâmple, ea l-a implorat cu cele mai înduio��toare cuvinte s-o lase s� moar� cu el. Îns� Isus a 
îndemnat-o s� arate mai mult calm fa�� de celelalte femei în mâhnirea ei, asigurând-o c� va învia 
�i a numit locul unde avea s�-i apar� dup� înviere. Ea nu a plâns mult, dar geam�tul ei a fost de 
nedescris �i se vedea în privirea ei ceva aproape îngrozitor. Isus Domnul i-a mai zis c� va lua 
ultima Cin� cu ea în mod spiritual �i i-a fixat ora la care ea va primi pre�iosul Trup �i Sânge. 
Atunci el, pentru înc� o dat�, �i-a luat r�mas-bun de la to�i într-un limbaj ating�tor �i le-a dat la 
fiecare diferite indica�ii. 
 Pe la orele 12 ziua Isus �i cei nou� apostoli au mers de la Betania sus la Ierusalim urma�i de 
�apte apostoli care, cu excep�ia lui Natanael �i Silas, au venit de la Ierusalim �i din vecin�tate. 
Printre ace�tia era �i Ioan, Marcu �i fiul unei s�race v�duve care oferise în joia precedent� jertfa 
sa în Templu în timp ce Isus predica. Isus l-a luat în compania sa cu câteva zile înainte. Sfânta 
femeie a pornit la drum mai târziu. 
 Isus �i înso�itorii s�i au str�b�tut muntele M�slinilor, pe lâng� valea lui Iosafat �i au ajuns 
mai departe de muntele Calvar. Aproape tot timpul c�l�toriei el a continuat s� dea l�muriri 
apostolilor. Le-a spus printre alte lucruri c� pân� în acel moment el le d�duse pâinea �i vinul, dar 
din acea zi le va da Trupul �i Sângele s�u, pe Sine însu�i în întregime - tot ceea ce avea �i tot 
ceea ce era. Chipul Domnului nostru s-a transformat într-un mod minunat în timp ce vorbea, 
încât întregul s�u suflet p�rea c� respir� prin buzele sale �i se p�rea c� tânje�te iubirea �i pasiunea 
de a se d�rui pe sine pentru oameni. Discipolii lui nu l-au în�eles au crezut c� vorbe�te despre 
mielul pascal. Nici un cuvânt nu poate reda ideea de iubire �i supunere care erau exprimate în 
aceste ultime discursuri ale Domnului nostru la Betania �i pe drumul spre Ierusalim. 
 Cei �apte discipoli care l-au urmat la Ierusalim nu au plecat acolo în compania Domnului 
nostru, dar au purtat obiceiurile ceremoniale în casa Mariei, mama lui Marcu. Când Petru �i Ioan 
au venit în sala cinei cu potirul, toate lucrurile ceremoniei erau deja preg�tite de apostoli �i de 
ni�te înso�itori. 
 Ei au atârnat pe pere�i draperii, au cur��at cele mai înalte deschiz�turi �i au a�ezat trei 
l�mpi. Petru �i Ioan au mers atunci spre valea lui Iosafat �i l-au chemat pe Domnul nostru �i pe 
cei doisprezece apostoli. Discipolii �i prietenii, care aveau s� petreac� �i ei Pa�tele în sala cinei, 
au venit mai târziu. 
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Medita�ia VI-a - Ultimul Pa�te 
 
 Isus �i ucenicii s�i au mâncat Mielul Pascal în sala cinei. S-au împ�r�it în trei grupe. Isus a 
mâncat mielul pascal cu cei doisprezece apostoli în sala cinei; Natanael �i cu cei doisprezece 
discipoli ai s�i au servit mielul într-una din camerele laterale �i Eliam (fiul lui Cleopa �i Maria, 
fiica lui Heli) care fusese discipolul lui Ioan Botez�torul, împreun� cu al�i doisprezece într-alt� 
parte a camerei. 
 Trei miei au fost jertfi�i pentru ei în Templu, dar a fost �i un al patrulea miel sacrificat în 
sala cinei �i acesta a fost mâncat de Isus cu apostolii lui. Iuda nu �i-a dat seama de situa�ie, 
deoarece, fiind angajat cu punerea la cale a complotului s�u, s-a întors numai cu câteva minute 
înainte de mas� dup� ce jertfirea avusese deja loc. Cea mai duioas� scen� a fost cea în care Isus 
�i apostolii au mâncat mielul jertfit. 
 Apostolii �i ucenicii prezen�i au cântat al 118-lea psalm. Isus le-a vorbit despre o nou� 
perioad� ce începea �i a spus c� sacrificiul lui Moise �i imaginea Mielului Pascal erau pe cale s� 
se împlineasc�, dar mielul avea s� fie sacrificat în aceea�i manier� ca odinioar� în Egipt, a�a cum 
ei plecaser� înainte din casa sclaviei. 
 Vasele �i ustensilele necesare erau deja preg�tite �i atunci servitorii au adus un miel frumos 
�i mic ornat cu o coroan�, care a fost trimis dup� aceea la Fecioar� în camer� unde se g�sea cu 
celelalte femei sfinte. Mielul a fost fixat cu spatele de o scândur� legat cu o funie în jurul 
corpului, ceea ce mi-a amintit de Isus legat de stâlp �i biciuit. Fiul lui Simion a �inut capul 
mielului; Isus i-a f�cut o u�oar� t�iere în gât, cu ascu�i�ul cu�itului, apoi l-a dat fiului lui Simion 
care trebuia s� termine jertfirea. Se p�rea c� Isus face t�ierea cu un sentiment de dezgust, era 
rapid în mi�c�ri cu toate c� înf��i�area-i era serioas� �i avea o �inut� care inspira respect. Sângele 
curgea într-un lighean �i înso�itorii au adus o ramur� de isop, pe care Isus a cufundat-o în sânge. 
 Apoi s-a îndreptat spre u��, a însemnat pragul �i mânerul u�ii cu sânge �i a pus ramura care 
fusese murd�rit� lâng� u��. El le-a vorbit dup� aceea discipolilor �i le-a spus c� îngerul nimicitor 
va trece prin acel loc, c� ei va trebui s� vegheze f�r� fric� sau anxietate atunci când el, adev�ratul 
Miel Pascal va fi jertfit - c�ci o nou� epoc� �i un nou sacrificiu începeau, care vor dura pân� la 
sfâr�itul lumii. 
 Ei au trecut apoi în cealalt� camer� lâng� vatra unde Chivotul Legii a stat înainte. Focul 
fusese deja aprins �i Isus a picurat pu�in sânge peste vatr�, consacrând-o ca �i altar; resturile de 
sânge �i de gr�sime au fost aruncate în foc sub altar, dup� care Isus, urmat de apostoli au ocolit 
camera, cântând psalmi �i sfin�ind-o ca un nou Templu. Toate u�ile erau închise în tot acest timp. 
Între timp fiul lui Simion a terminat preg�tirea mielului. A trecut un b�� prin corpul animalului, 
strângând picioarele din fa�� pe o bucat� de lemn sub form� de cruce; �i a întins picioarele de-a 
lungul �epu�ei. Aceast� reprezentare a suportat o puternic� asem�nare cu Isus pe cruce; �i a fost 
pus pe cuptor pentru a fi fript cu ceilal�i trei miei adu�i de la Templu. 
 Mieii pascali ai iudeilor au fost to�i jertfi�i în vestibulele Templului, dar în locuri diferite, 
depinzând de persoanele care trebuia s� m�nânce: fie boga�i, fie s�raci sau str�ini4. Mielul pascal 
care apar�inuse lui Isus nu a fost sacrificat în Templu, dar toate procedurile fuseser� f�cute 
conform legii. Isus s-a adresat din nou discipolilor s�i, spunând c� animalul era doar o imagine, 
c� a doua zi va fi el însu�i adev�ratul Miel Pascal. 
 Când Isus �i-a terminat explica�iile cu privire la Mielul Pascal �i la însemn�tatea lui, timpul 
se apropia, iar Iuda se întorsese �i el când toate preg�tirile erau gata. Discipolii �i-au pus hainele 
de plecare care erau în dulap al�i papuci, ve�minte albe, care sem�nau cu ni�te c�m��i �i mantii 
scurte în fa�� �i mai lungi în spate, cu mânecile largi �i îndoite, iar apoi �i-au încins hainele la 
mijloc. Fiecare grup� s-a îndreptat spre propria-i mas�: dou� grupe în camerele laterale, iar 
Domnul nostru cu apostolii în sala cinei. Î�i �ineau toiegele în mâini �i mergeau doi câte doi spre 

                                         
4 Ea a explicat aici c� modul în care familiile se adunau împreun� �i în ce m�sur�. Dar scriitorul uitase cuvintele ei. 
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mas� unde r�mâneau în picioare fiecare la locul lui cu toiagul �inut în mân� �i cu mâinile 
ridicate. 
 Masa era îngust� �i cam cu jum�tate de picior mai înalt� decât genunchii unei persoane; ca 
form� sem�na cu o potcoav�, iar Isus st�tea în interiorul jum�t��ii cercului �i r�mânea un spa�iu 
l�sat liber, unde înso�itorii î�i puteau a�eza farfuriile. Dac�-mi amintesc bine Ioan, Iacob cel mare 
�i Iacob cel mic st�teau în partea dreapt� a lui Isus; apoi Bartolomeu �i în col�ul rotund, Toma �i 
Iuda Iscarioteanul, Petru, Andrei �i Tadeu st�teau în partea stâng� a lui Isus; dup� ei urmau 
Simon �i în col� Matei �i Filip. 
 Mielul pascal a fost pus pe o farfurie în centrul mesei. Capul i-a r�mas pe picioarele din 
fa�� care erau legate de be�e încruci�ate, picioarele din spate fuseser� t�iate, iar ca �i garnitur� se 
putea mânca usturoi. Pe marginea mesei se g�sea o farfurie cu carnea fript�, apoi o farfurie cu 
legume verzi �i alt� farfurie cu leg�turi mici de ierburi amare, care p�reau a fi ierburi aromate. În 
partea opus� lui Isus era înc� o farfurie cu diferite ierburi �i o alta ce con�inea un sos maroniu. 
Oaspetele le-a pus înainte ni�te pâini rotunde, ce înlocuiau farfuriile �i foloseau cu�ite de filde�. 
 Dup� rug�ciune majordomul a a�ezat cu�itul pentru t�ierea mielului pe mas� înaintea lui 
Isus care �i-a pus în fa�� o cup� cu vin �i a împr��tiat alte �ase cupe fiecare dintre ele g�sindu-se 
între doi apostoli. Isus a binecuvântat vinul �i a b�ut apoi apostolii au b�ut �i ei câte doi la un 
pahar. Apoi Domnul nostru a continuat s� taie mielul; apostolii i-au prezentat în schimb buc��ile 
de pâine �i fiecare �i-a primit partea. Au mâncat-o în grab� separând carnea de os cu ajutorul 
cu�itelor de filde� �i oasele au fost apoi arse. Au mâncat se asemenea usturoiul �i ierburile verzi 
repede îmbibându-le în sos. În tot acest timp au r�mas în picioare aplecându-se doar u�or pe 
sp�tarul scaunului. Isus a frânt pâinea nedospit� acoperind o parte din ea �i restul împ�r�indu-l 
apostolilor. Alt� cup� cu vin a fost adus� dar Isus n-a b�ut: Lua�i aceasta a spus �i împ�r�i�i-o 
între voi Be�i dintru acesta to�i c�ci acesta este Sângele Meu al Legii celei noi care pentru mul�i 
se vars� spre iertarea p�catelor �i v� spun vou� c� nu voi mai bea de acum din acest rod al vi�ei 
pân� în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou întru împ�r��ia Tat�lui Meu (Mt 26.29). Dup� ce 
au b�ut vinul au cântat un imn; apoi Isus s-a rugat sau i-a înv��at iar ei �i-au sp�lat mâinile. Dup� 
aceasta s-au a�ezat. 
 Domnul nostru a t�iat alt miel care era adus la femeia sfânt� într-una din casele cur�ii unde 
erau ei a�eza�i la mas�. Apostolii au mai mâncat legume �i l�ptuc�. Chipul Divinului nostru 
Salvator exprima senin�tate �i reculegere de nedescris mai profund� decât v�zusem eu vreodat�. 
I-a îndemnat pe ucenici s� uite toate grijile. �i Sfânta Fecioar� stând la mas� cu cealalt� femeie 
privea foarte calm� �i netulburat�. Când cealalt� femeie a venit �i �i-a pus v�lul pentru a merge 
s� vorbeasc� cu ei toate mi�c�rile ei exprimau cel mai dulce control de sine îns��i �i calmitatea 
sufletului. 
 La început Isus a conversat plin de afec�iune �i calm cu apostolii s�i, dar dup� aceea a 
devenit pentru un timp serios �i trist: Amin, amin, v� spun vou� c� unul dintre voi este pe cale de 
a m� tr�da a spus el acela este care va întinde mâna cu mine spre farfurie (Mt 26, 21-23) Isus a 
distribuit atunci l�ptuca apostolilor de lâng� el, lui Iuda, care era în partea opus� lui, apoi �i 
celorlal�i. Când a vorbit despre un tr�d�tor, cuvânt care i-a umplut pe apostoli de fric�, a spus: 
Acela care î�i va întinde mâna cu mine spre farfurie care înseamn� unul dintre cei 12 care 
m�nânc� �i bea cu mine - unul dintre aceia cu care eu m�nânc pâine. El nu l-a indicat pe Iuda 
prin aceste cuvinte; pentru c� a întinde mâna spre aceea�i farfurie era o expresie menit� s� 
scoat�-n eviden�� cea mai prietenoas� �i intim� rela�ie. Era doritor îns� s�-i dea un avertisment 
lui Iuda, care în acel moment chiar î�i întinse mâna împreun� cu Isus spre farfurie pentru a 
distribui l�ptuca. Isus a continuat s� vorbeasc�: Fiul Omului va pleca într-adev�r a�a cum îi este 
scris: dar vai, acelui om din cauza c�ruia Fiul Omului va fi tr�dat. I-ar fi fost mai bine acelui 
om s� nu se fi n�scut. 
 Apostolii erau foarte îngândura�i �i fiecare dintre ei exclama: Doamne, oare sunt eu? 
pentru c� nu erau siguri dac� au în�eles cuvintele lui. Petru s-a aplecat spre Ioan înaintea lui Isus 
�i i-a f�cut un semn s�-l întrebe pe Domnul nostru cine era tr�d�torul, deoarece fiind atât de des 
dojenit de Domnul nostru tremura pu�in, crezând c� se referea la el. Ioan era a�ezat la dreapta lui 
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Isus �i, pentru c� to�i se sprijineau pe mâna stâng� când mâncau, capul lui Petru era mai aproape 
de pieptul lui Isus. S-a apropiat de el �i l-a întebat: Doamne, cine este? Nu l-am v�zut pe Isus 
mi�cându-�i buzele: El este acela c�ruia îi voi da pâinea. Nu �tiu dac� i-a vorbit în �oapt�, dar 
Ioan �tia pentru c� atunci când Isus a înmuiat pâinea care era acoperit� cu l�ptuc� i-a dat-o lui 
Iuda care �i el a întrebat: Oare sunt eu, Doamne? Isus l-a privit cu dragoste �i i-a r�spuns termeni 
obi�nui�i. La iudei a da pâine înmuiat� era un semn de încredere �i prietenie; cu aceast� ocazie 
Isus i-a dat lui Iuda buc��ica de pâine doar pentru a-l avertiza f�r� a-l învinov��i în fa�a celorlal�i. 
Dar inima lui Iuda ardea de furie �i tot timpul cinei am v�zut o n�luc� înfrico��toare la picioarele 
lui care uneori îi urca spre inim�. Nu l-am v�zut pe Ioan repetându-i lui Petru ceea ce auzise de 
la Isus, în orice caz s-a în�eles pe chipul �i privirea sa teama. 
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Medita�ia VII-a - Sp�larea picioarelor 
 
 Cu to�ii s-au ridicat de la mas� �i, în timp ce î�i aranjau hainele înainte de rug�ciunea 
solemn�, slujitorul a intrat cu al�i doi servitori pentru a lua vasele. Isus, stând în mijlocul 
apostolilor, le-a vorbit mult timp cu un ton solemn. N-a� putea repeta cu exactitate întregul s�u 
discurs, dar îmi amintesc c� a amintit de regatul s�u de plecarea la Tat�l s�u, de ceea ce avea s� 
le lase, acum c� va fi luat. El le-a dat de asemenea unele indica�ii referitoare la peniten��, 
m�rturisirea p�catelor, c�in�� �i poc�in��. 

 Am sim�it c� aceste indica�ii se refereau la sp�larea picioarelor �i am v�zut c� to�i apostolii 
erau con�tien�i de p�catele lor �i le p�rea r�u, cu excep�ia lui Iuda. Aceast� discu�ie a fost lung� 
�i solemn�. Dup� ce a terminat, Isus i-a trimis pe Ioan �i Iacob cel mic s� aduc� ap� din vestibul 
�i le-a spus apostolilor s�-�i a�eze scaunele într-un semicerc. A intrat el însu�i în vestibul unde s-
a încins cu un prosop. În tot acest timp apostolii vorbeau între ei �i începeau s� se considere care 
mai de care mai mare deoarece Domnul nostru anun�ase c� îi va p�r�si �i c� împ�r��ia sa era 
aproape, iar ei �i-au înt�rit din nou ideea c� avea planuri ascunse �i c� se referea la un triumf 
p�mântesc care trebuia s� fie �i al lor într-un ultim moment. 
 Isus i-a spus lui Ioan s� ia un lighean, lui Iacob s� ia un vas plin cu ap� �i le-a zis s�-l 
urmeze în camera unde servitorul pusese alt lighean gol. 
 Mântuitorul, întorcându-se umil spre ucenici, s-a adresat lor cu câteva cuvinte de repro� 
pentru discu�ia care se �inuse între ei �i le-a spus printre altele c� el însu�i era servitorul lor, 
ar�tându-le aceasta prin sp�larea picioarelor. Apostolii au stat pe scaune în aceea�i ordine ca �i la 
mas�. Isus a mers de la unul la altul, a turnat ap� pe picioarele fiec�ruia din vasul pe care Iacob l-
a purtat �i apoi, luând cap�tul prosopului cu care se încinsese, i-a �ters. Atitudinea Domnului 
nostru de a sp�la picioarele apostolilor a dovedit o iubire delicat�. 
 Petru atunci când i-a venit rândul s-a str�duit cu umilin�� s�-l împiedice pe Isus s�-i spele 
picioarele: Doamne! a exclamat. Tu s�-mi speli mie picioarele? Isus i-a r�spuns: Ceea ce eu fac 
tu nu în�elegi acum, dar vei în�elege mai târziu. Mie mi s-a p�rut c�-i spune mai degrab� în 
particular: Simon, tu ai meritat ca Tat�l meu s�-�i descopere cine sunt Eu, de unde vin �i unde 
merg, c�ci chiar tu ai spus-o, de aceea prin tine voi cl�di Biserica mea �i por�ile iadului nu o vor 
distruge. Puterea mea va r�mâne cu urma�ii t�i pân� la sfâr�itul lumii. 
 Isus l-a ar�tat apostolilor �i le-a spus c� atunci când el nu va mai fi prezent între ei, Petru va 
fi cel care-i va lua locul. Petru a ripostat: Tu nu-mi vei sp�la niciodat� picioarele. Domnul nostru 
i-a r�spuns: Dac� nu-�i sp�l picioarele, nu vei avea parte cu mine! Atunci Petru a tres�rit, 
zicând: Doamne, nu doar picioarele, dar �i mâinile �i capul. Isus a replicat: Cel care e sp�lat, nu 
are nevoie s�-�i spele decât picioarele, c�ci e curat. Voi sunte�i cura�i, dar nu to�i. 
 Cu aceste cuvinte, Isus se referea la Iuda. Vorbise despre sp�larea picioarelor ca simbol al 
purific�rii de gre�elile zilnice, deoarece picioarele, care sunt într-un continuu contact cu 
p�mântul, sunt supuse riscului de a se murd�ri, dac� nu se umbl� cu grij�. 
 Sp�latul picioarelor a avut o semnifica�ie spiritual� �i absolut�. Petru, în zelul lui, nu a 
v�zut în acest act decât o prea mare umilire a Înv���torului s�u; nu a �tiut c�, pentru a-l salva, 
Isus se va da pe sine chiar la înjositoarea moarte pe cruce. 
 Când Isus i-a sp�lat picioarele lui Iuda, s-a-ntâmplat în modul cel mai afectuos �i iubitor; 
�i-a plecat fa�a sa cea sfânt� chiar spre picioarele tr�d�torului; �i cu o voce joas� l-a îndemnat cel 
pu�in s� intre în el însu�i, s�-�i dea seama c� fusese un tr�d�tor f�r� credin�� în ultimul an. Iuda 
nu a luat în seam� ceea ce-i spusese �i a vorbit cu Ioan, iar Petru a intervenit nervos exclamând: 
Iuda, Înv���torul vorbe�te cu tine! Ceilal�i nu remarcaser� faptul c� Isus vorbea cu Iuda, 
deoarece cuvintele erau �optite pentru a nu fi auzite, iar ei erau distra�i de punerea �osetelor. 
Nimic nu l-a nec�jit pe Isus atât de mult în timpul patimii decât tr�darea lui Iuda. 
 În final Isus le-a sp�lat picioarele lui Ioan �i Iacob. Le-a vorbit apoi din nou despre 
umilin��, spunându-le c� acela care vrea s� fie cel mai mare s� devin� servitorul tuturor �i c� pe 
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viitor ei trebuia s�-�i spele picioarele unul altuia. Apoi �i-a pus ve�mintele �i apostolii �i-au dat 
jos hainele pe care le puseser� înainte de osp��ul mielului pascal. 
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Media�ia VIII-a - Înfiin�area Sfintei Euharistii 
 
 La porunca Domnului nostru servitorul a aranjat din nou masa pe care a în�l�at-o pu�in; 
apoi, a�ezând-o înc� o dat� în mijlocul camerei, a pus o urn� plin� cu vin �i o alta cu ap� lâng� 
aceasta. 
 Petru �i Ioan au mers înspre vatr� pentru a lua caliciul pe care l-au adus de la casa Serafiei 
�i care era înc� înf��urat. L-au purtat între ei asemenea unui tabernacol �i l-au pus în fa�a lui Isus 
pe mas�. Se afla �i o farfurie oval� cu trei pâini albe ca �i pasca puse pe o bucat� de pânz� în 
jum�tatea farfuriei, pâinea pe care Isus o l�sase deoparte în timpul mesei pascale, dar �i un 
recipient ce con�inea ap� �i vin �i trei cutii, una plin� cu ulei scump, o alta cu ulei lichid, �i cea 
de-a treia goal�. 
 În vremurile trecute se obi�nuia ca to�i s� m�nânce la mas� din aceea�i farfurie �i s� bea din 
aceea�i can�, la sfâr�it aceasta pentru a exprima prietenia �i iubirea fr��easc� �i pentru a se saluta 
�i a-�i ura bun r�mas unul altuia. Cred c� Scriptura trebuie s� con�in� informa�ii referitoare la 
acest subiect. 
 În ziua ultimei cine, Isus a înfiin�at acest obicei (care nu fusese înainte decât un rit simbolic 
�i figurativ) spre demnitatea celor mai sacre sacramente. Cu ocazia tr�d�rii lui Iuda, Isus 
introdusese o noutate în ceremoniile pascale, îns� Nicodim a demonstrat din Scriptur� c� aceasta 
fusese o practic� str�veche. 
 Isus st�tea între Petru �i Ioan, u�ile casei erau închise �i totul se derula în cel mai misterios 
�i impun�tor mod. Când potirul a fost descoperit, el s-a rugat �i le-a vorbit apoi apostolilor cu o 
extraordinar� seriozitate. L-am v�zut dându-le o explica�ie despre Cin� �i despre întreaga 
ceremonie �i mi-am reamintit de un preot înv��ând pe al�ii s� recite liturghia. 
 El a scos dup� aceea un suport de lemn, cu scobiturile de la porcul mistre� si, luând o 
bucat� de pânz� alb� care acoperea potirul, l-a împr��tiat pe mas� �i pe suport. L-au v�zut apoi 
ridicând o farfurie rotund� a�ezat� pe acela�i suport. A luat cele trei pâini de sub pânza cu care 
erau acoperite �i le-a pus înaintea sa pe mas�; apoi a luat din potir un vas mai mic �i a a�ezat cele 
trei p�h�rele în jurul vasului. A binecuvântat pâinea �i de asemeni uleiul, dup� care a ridicat cu 
amândou� mâinile azima, a privit în sus, s-a rugat, le-a oferit �i a pus patena pe mas�, acoperind-
o din nou. A luat dup� aceea caliciul, Petru a turnat în el pu�in vin �i pu�in� ap�, pe care mai întâi 
a binecuvântat-o, iar Ioan a mai ad�ugat pu�in� ap� cu o linguri�� �i a sfin�it potirul, l-a ridicat, 
spunând o rug�ciune �i dup� jertf� l-a pus din nou pe mas�. 
 Ioan �i Petru i-au turnat ap� pe mâini, pe care le �inea deasupra farfuriei unde pâinile 
fuseser� puse; el a luat apoi pu�in� ap� din cea care-i fusese turnat� pe mâini �i le-a v�rsat-o 
peste mâini. Dup� aceasta, vasul a fost dat din mân�-n mân� în jurul mesei �i to�i apostolii s-au 
cur��at în el. Nu-mi amintesc dac� aceasta a fost ordinea precis� a evenimentelor; tot ce �tiu este 
c� mi-au amintit de sacrul sacrificiu al Liturghiei. 
 Pu�in câte pu�in, Divinul nostru Domn a devenit din ce în ce mai tandru �i iubitor în 
comportament; le-a spus apostolilor c� le va da tot ceea ce are, adic� pe El însu�i �i a ap�rut 
perfect schimbat de dragoste. L-am v�zut devenind transparent asemenea unei umbre luminoase. 
A frânt pâinea în mai multe buc��i, punându-le pe platou �i, luând un col� de pâine, l-a înmuiat în 
potir. În momentul în care a f�cut acest lucru mi s-a p�rut c� am v�zut-o pe Fecioara Maria 
primind Sfânta Euharistie în mod spiritual cu toate c� nu era prezent� în sala cinei. Nu �tiu cum  
s-a întâmplat, dar am avut impresia c� o v�d intrând f�r� s� ating� du�umeaua s�lii, apropiindu-
se de Isus pentru a-i da Împ�rt��ania. Dup� aceea nu am mai v�zut-o deloc. Isus îi spusese de 
diminea�� la Betania c�-�i va petrece Pa�tele împreun� cu ea în mod spiritual �i a în�tiin�at-o ora 
la care ea ar fi trebuit s� se roage pentru a-l primi în suflet. 
 Le-a vorbit din nou �i i-a înv��at; cuvintele îi erau pe buze ca focul �i ca lumina �i a 
discutat cu fiecare dintre ucenici, în afar� de Iuda. A luat platoul cu buc��ile de pâine �i a spus: 
Lua�i �i mânca�i; acesta este trupul meu care v� este dat vou�. �i-a ridicat mâna dreapt� ca 
pentru binecuvântare, iar în timp ce f�cea acest lucru o lumin� str�lucitoare a ie�it din el, 
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cuvintele îi erau luminoase, pâinea avea gustul unei substan�e minunate �i lumina p�rea c� 
p�trunde �i îi încercuie�te pe to�i, doar Iuda r�mânând singur în întuneric. Isus i-a înmânat prima 
oar� pâinea lui Petru, apoi lui Ioan �i dup� aceea i-a f�cut un semn lui Iuda s� se apropie de el. 
Iuda a fost astfel cel de-al treilea care a primit Adorabilul Sacrament, dar cuvintele Domnului 
nostru se pare c� au fost l�sate deoparte de tr�d�tor �i s-au întors în gura Divinului autor. A�a c�, 
la vederea acestei scene, am fost foarte tulburat� în suflet, încât sentimentele mele nu pot fi 
descrise. Isus i-a spus: Ceea ce trebuie s� faci, f� repede. Apoi le-a dat �i celorlal�i apostoli 
Sacramentul Sfânt, iar ei s-au apropiat doi câte doi. 
 Isus a ridicat caliciul cu ambele mâini la nivelul fe�ei �i a pronun�at cuvintele consacr�rii. 
Chipul întreg i s-a transfigurat, devenind transparent �i schimbându-se total în ceea ce avea s� le 
dea ucenicilor. I-a f�cut pe Petru �i pe Ioan s� bea din potirul pe care-l �inea în mân� �i le-a pus 
din nou pe mas�. Ioan a turnat Binecuvântatul Sânge în p�h�rele �i Petru l-a prezentat 
apostolilor, care au b�ut doi dintr-o singur� can�. Cred, dar nu sunt chiar sigur�, c� Iuda a luat 
parte la scena cu potirul; el nu s-a întors la locul lui, ci a p�r�sit imediat sala, iar apostolii au 
crezut c� Isus i-a dat alte îns�rcin�ri de împlinit. A plecat f�r� a se ruga sau f�r� a mul�umi �i se 
�tie cât de p�c�tos lucru este s� neglijezi a mul�umi dup� ce ai primit hrana zilnic� sau dup� ce ai 
luat parte la primirea Pâinii d�t�toare de via�� a Îngerilor. Tot timpul cinei am v�zut un chip 
speriat cu un picior ca un os uscat r�mânând lâng� Iuda, iar când a mers spre u��, am observat 
trei diavoli care se îngr�m�deau în jurul lui; unul îi intra în gur�, al doilea îl gr�bea de la spate, 
iar al treilea îi mergea înainte. Era noapte �i se p�rea c�-l lumineaz�, în timp ce el se gr�bea 
înainte ca un nebun. 
 Domnul nostru a turnat câteva pic�turi de ap� în Pre�iosul Sânge care r�m�sese în potir, 
apoi �i-a pus degetele deasupra, în timp ce Petru �i Ioan i-au turnat ap� �i vin peste mâini. 
S�vâr�ind aceasta i-a invitat din nou s� bea din caliciu, iar ceea ce r�m�sese din el a fost v�rsat în 
cele mai mici pahare �i le-a dat celorlal�i ucenici. Dup� aceea Isus a �ters potirul, a pus în el 
vasul mic ce con�inea restul din Sângele Sfânt �i l-a a�ezat pe platoul cu buc��elele de pâine, 
dup� care le-a acoperit �i a înconjurat potirul cu cele �ase ce�ti mici. I-am rev�zut pe apostoli 
primind împreun� aceste r�m��i�e ale Adorabilului Sacrament dup� Înviere. 
 Nu-mi amintesc dac� Domnul nostru a mâncat �i a b�ut el însu�i din elementele consacrate 
�i nici pe Melchisedec nu l-am observat ca s� guste �i el din pâine �i vin. Am fost în�tiin�at� de 
ce preo�ii au parte de ele �i Isus nu s-a împ�rt��it. 
 Aici sora Emmerich a privit deodat� în sus �i a p�rut c� ascult� ceva. Unele explica�ii i s-au 
dat despre ideea de mai sus, dar ea ne-a repetat doar urm�toarele cuvinte: Dac� li s-ar fi 
distribuit împ�rt��ania �i îngerilor, ei nu ar fi luat din ea, dar dac� preo�ii n-ar coparticipa cu 
Domnul Isus, Sfânta Euharistie ar fi pierdut� - prin participarea (împ�rt��irea) lor Sacramentul 
este p�strat. 
 O adev�rat� �i ordonat� solemnitate s-a desf��urat în toate ac�iunile lui Isus în timpul 
instituirii Sfintei Euharistii �i fiecare mi�care a lui a fost cea mai maiestuoas�. I-am v�zut pe 
apostoli remarcând unele lucruri �i scriindu-le pe pergamente pe care le-au dus mai departe cu ei. 
De mai multe ori în timpul ceremoniilor am constatat c� s-au plecat unul înspre cel�lalt în acela�i 
mod ca �i preo�ii. 
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Medita�ia IX-a - Consacr�ri �i Înv���turi Particulare 
 
 Isus le-a dat apostolilor s�i unele înv���turi particulare; el le-a spus despre cum trebuia s� 
se p�streze Sacramentul Binecuvântat în memoria sa pân� la sfâr�itul lumii; i-a înv��at cum s�-l 
foloseasc� �i cum s�-l m�rturiseasc� �i în ce m�sur� aveau s� fac� public misterul sacramental; în 
fine, el le-a zis când vor primi ceea ce r�m�sese din p�r�ile consacrate, când Sfânta Fecioar� îl va 
primi �i ea �i cum s�-l sfin�easc� ei în�i�i atunci când vor fi trimi�i de Divinul Mângâietor. 
 A vorbit apoi despre preo�ie, despre ungerea sfânt�, despre preg�tirea Mirului �i despre 
Sfântul Maslu5. Isus avea acolo trei cutii dintre care dou� con�ineau un amestec de ulei cu 
balsam. I-a înv��at cum s� ob�in� acest amestec, care p�r�i ale corpului trebuia unse �i cu ce 
ocazii. Îmi amintesc, printre altele c� a amintit de un caz în care Euharistia Sfânt� nu putea fi 
administrat�; poate c� ceea ce a spus avea leg�tur� cu Ultima Miruire, deoarece amintirile îmi 
sunt foarte vagi. A specificat diferite tipuri de ungere, în special a miruirii regilor �i a spus c� 
pân� �i cei mai cruzi regi care erau un�i primeau puterile speciale ale uleiului. El a pus ulei �i 
alifie în cutia goal� �i le-a amestecat, dar nu pot spune cu siguran�� dac� a binecuvântat uleiul în 
acest moment sau la consacrarea pâinii. 
 L-am v�zut apoi pe Isus miruindu-i pe Petru �i pe Ioan c�rora le turnase deja ap� pe mâini 
�i c�rora le d�duse s� bea din potir. Dup� aceea �i-a pus mâinile pe umerii �i pe capetele lor, �i-
au strâns mâinile �i �i-au încruci�at degetele, plecându-se profund în fa�a lui - nu sunt sigur� dac� 
nu au �i îngenuncheat (poate c� da, dar nu sunt sigur�) 
 Le-a uns degetul mare de la amândou� mâinile �i cu Mir le-a marcat semnul unei cruci pe 
cap. Le-a spus c� aceast� cruce va r�mâne cu ei pân� la sfâr�itul lumii. 
 Iacob cel mic, Andrei, Iacob cel mare �i Bartolomeu au fost �i ei sfin�i�i. Am v�zut, de 
asemenea, c� pe pieptul lui Petru, Isus a legat un fel de e�arf� în jurul gâtului, în timp ce la 
ceilal�i doar a gesticulat crucea de la um�rul drept la cel stâng. Nu �tiu dac� aceasta s-a petrecut 
la timpul instituirii Sfântului Sacrament sau doar pentru ungere. 
 Am în�eles c� Isus le transmitea prin aceast� ungere ceva esen�ial �i supranatural �i este 
peste puterile mele s� descriu. El le-a spus c� atunci când vor primi pe Duhul Sfânt, vor putea s� 
sfin�easc� pâinea �i vinul �i s�-i ung� �i pe ceilal�i apostoli. Mi-a fost f�cut cunoscut în acel 
moment c� în ziua Rusaliilor Petru �i Ioan �i-au impus mâinile peste ceilal�i ucenici �i o 
s�pt�mân� mai târziu peste al�i discipoli. Dup� înviere, Ioan a oferit pentru prima oar� 
Adorabilul Sacrament Sfintei Fecioare Maria. Acesta nu mai reprezint� o s�rb�toare în biserica 
p�mântean� dar eu o v�d celebrat� în Biserica victorioas�. Timp de câteva zile, dup� Rusalii i-am 
v�zut pe Petru �i pe Ioan consacrând Sfânta Euharistie, ceilal�i apostoli l-au putut sfin�i �i ei dup� 
aceea. 
 Domnul nostru a binecuvântat pe urm� focul într-un vas de aram� �i s-a avut grij� ca s� nu 
fie stins, îns� a fost p�strat lâng� locul unde Sfântul Sacrament fusese pus într-o parte a vechii 
vetre pascale �i focul fusese mereu luat din aceast� vatr� atunci când era nevoie pentru scopuri 
spirituale. 
 Tot ceea ce Isus a f�cut cu aceast� ocazie s-a s�vâr�it în privat �i a fost înv��at în particular. 
Biserica a p�strat doar esen�ialul din aceste instruc�iuni tainice �i, sub inspira�ia Duhului Sfânt, l-
a adaptat �i l-a dezvoltat conform cerin�elor biserice�ti. 
 Chiar dac� Petru �i Ioan ar fi fost amândoi sfin�i�i episcopi, doar Petru r�mânea episcopul �i 
Ioan preotul; despre demnitatea la care au fost ridica�i ceilal�i patru apostoli nu pot spune nimic. 

                                         
5 Nu a fost surprinz�tor faptul c� editorul cu câ�iva ani dup� ce aceste lucruri îi fuseser� povestite de sora Emmerich 
a citit în edi�ia în limba latin� a Catehismului Roman (Mayence Muller) referitor la Sacramentele Confirm�rii c� 
prin tradi�ia sfântului papa Fabian Isus a înv��at pe apostolii s�i în ce fel trebuia s� preg�teasc� Sfântul Mir dup� 
instituirea sfântului Sacrament. Papa a spus (episcopilor din Est) foarte expresiv în al 54-lea paragraf al celei de-a 
Doua Epistole: “Predecesorii no�tri au primit de la ucenici �i ne-au trimis �i nou� c� Salvatorul nostru Isus Cristos 
când a cinat ultima oar� cu apostolii �i le-a sp�lat picioarele i-a înv��at cum s� preg�teasc� Sfântul Mir”. 
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Îns� modurile diferite de aranjare a rangurilor apostolilor de c�tre Domnul nostru par s� indice 
grade diferite de consacrare. 
 Atunci când ceremoniile sfinte s-au sfâr�it, potirul (lâng� care se afla �i sfântul Maslu) a 
fost reacoperit �i adorabilul Sacrament, purtat de Petru �i Ioan în spatele camerei desp�r�it� de o 
curte, a devenit sanctuar. Col�ul în care binecuvântatul Sacrament a fost pus nu era foarte departe 
de vatra pascal�. Iosif din Arimateea �i Nicodim au avut grij� de sanctuar �i de camera cinei în 
absen�a apostolilor. 
 Isus i-a instruit din nou pentru o perioad� mai lung� pe ucenici �i s-a rugat de asemeni de 
mai multe ori. A fost v�zut deseori conversând cu Tat�l lui ceresc �i umplându-se de entuziasm 
�i iubire. Discipolii erau �i ei plini de zel �i bucurie întrebându-l diferite lucruri la care r�spundea 
cu multe explica�ii. Scripturile trebuie s� con�in� multe din aceste discursuri �i conversa�ii. Isus 
le-a spus lui Ioan �i Petru variate lucruri care au fost f�cute cunoscute �i celorlal�i apostoli mai 
târziu, iar ei la rândul lor le-au dezv�luit ucenicilor �i sfintelor femei dup� capacitatea fiec�ruia 
de în�elegere. 
 A avut o discu�ie particular� cu Ioan, c�ruia i-a spus c� via�a sa va deveni în scurt timp 
via�a celorlal�i. I-a spus despre cele �apte Biserici, despre ni�te coroane �i îngeri �i l-a înv��at 
despre anumite figuri misterioase care semnificau dup� convingerea mea diverse epoci. Ceilal�i 
apostoli erau pu�in invidio�i despre aceast� comunicare confiden�ial� care i-a fost f�cut� lui Ioan. 
 Isus a vorbit �i despre tr�d�tor: Acum face aia sau asta, a spus, iar eu chiar l-am v�zut pe 
Iuda f�când exact ceea ce spunea Isus despre el. Deoarece Petru sus�inea cu t�rie c� îi va r�mâne 
întotdeauna credincios, Domnul nostru i-a zis: Simon, Simon, ai grij� c� Satan dore�te s� te 
aib�, încât s-ar putea s� te studieze ca �i pe un spic de grâu. Dar eu m-am rugat pentru tine 
pentru ca s� nu-�i cedeze credin�a; �i, o dat� convertindu-te pe tine însu�i, î�i vei putea înt�ri �i 
fra�ii. 
 Domnul nostru le-a spus din nou c� acolo unde el va merge, ei nu pot s�-l urmeze, îns� 
Petru a exclamat: Doamne eu sunt gata s� merg cu tine �i la închisoare �i la moarte. Isus a 
replicat: Amin, amin, î�i spun c� înainte de a cânta coco�ul de dou� ori, m� vei fi renegat deja de 
trei ori. 
 În timp ce Isus le f�cea cunoscut apostolilor faptul c� timpul încerc�rii se apropie, a spus: 
Când v-am trimis f�r� desag� sau bani sau înc�l��minte, a�i mai avut nevoie de altceva? Ei au 
r�spuns: De nimic. Îns� acum, a continuat el, acela care are o saco��, l�sa�i-l s-o ia, la fel �i cu 
banii �i dac� nu are, l�sa�i-l s� vând� haina pentru a-�i cump�ra o sabie. C�ci v� spun ceea ce e 
scris, trebuie s� se împlineasc� în mine: �I CU CEI SLABI A FOST PUS LA SOCOTEAL�. 
Lucrurile ce m� privesc pe mine au un sfâr�it. Ucenicii au perceput în�elesul cuvintelor lui doar 
la nivelul material, iar Petru i-a ar�tat cele dou� s�bii care erau scurte �i sub�iri ca ni�te securi. 
Isus i-a zis: De ajuns; s� mergem de aici! Apoi au cântat imnul de mul�umire, au pus masa 
deoparte �i au intrat în anticamer�. 
 Acolo Isus a g�sit-o pe Mama sa, pe Maria a lui Cleopa, pe Magdalena care l-a implorat 
sincer s� nu se duc� pe Muntele M�slinilor, deoarece o veste se împr��tiase c� du�manii lui 
c�utau s� pun� mâna pe el. Dar Isus i-a lini�tit prin câteva cuvinte �i i-a gr�bit s� ias� afar� - era 
cam pe la ora 9. Au mers pe acela�i drum pe care Petru �i Ioan veniser� spre sala cinei �i �i-au 
îndreptat pa�ii spre gr�dina M�slinilor. 
 Întotdeauna am v�zut c� Pa�tele �i instituirea sântului Sacrament au avut loc în aceast� 
ordine. Sentimentele mele erau de fiecare dat� atât de puternic atinse �i emo�ia atât de mare încât 
nu puteam s� dau aten�ie tuturor detaliilor, îns� acum le-am rev�zut mult mai diferit. Cuvintele 
nu reu�esc s� descrie cât de dureros �i obositor este s� fii martorul unei asemenea scene în care 
cele mai ascunse col�i�oare ale inimii se descoper�, ce înseamn� s� cuno�ti dragostea �i 
statornicia Salvatorului nostru �i în acela�i timp s� �tii tot ceea ce i se va întâmpla. Inima e 
inundat� de admira�ie, mul�umire �i iubire - orbirea oamenilor pare s� fie de neîn�eles - iar 
sufletul este cople�it de regrete la gândul nerecuno�tin�ei întregii lumi �i ale propriilor p�cate! 
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 Osp��ul mielului pascal a fost s�vâr�it de Isus foarte rapid în conformitate cu ordonan�ele 
legale. Fariseii erau obi�nui�i s� mai adauge câteva minute în plus �i alte ceremonii 
supersti�ioase. 
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PATIMILE 
 
 Dac� nu �tii cum s� meditezi lucrurile înalte �i cere�ti, opre�te-te asupra patimii lui Cristos 
�i g�se�te-�i bucuros s�la� în r�nile sale sfinte. Deoarece dac� vei alerga fidel spre r�nile �i 
pre�ioasele stigmate ale lui Isus, vei sim�i alinare mare în nenorocire. - Imitarea lui Cristos, 
cartea a doua, cap.1. 
 
 
 

Introducere 
 
 În seara de 18 februarie 1823 un prieten al sorei Emmerich a mers la patul ei unde st�tea 
întins�, aparent adormit�; �i, fiind mult atins de frumoasa �i mi�c�toarea expresie a înf��i��rii 
sale, el însu�i s-a sim�it inspirat în�untrul s�u de a-�i în�l�a cu înfl�c�rare inima spre Dumnezeu 
�i de a oferi Patima lui Cristos Tat�lui Ve�nic în unire cu suferin�ele tuturor acelora care î�i 
poart� crucea. În timp ce f�cea aceast� scurt� rug�ciune, i s-a-ntîmplat s�-�i fixeze ochii asupra 
stigmatelor de la mâinile sorei Emmerich. Ea �i le-a ascuns imediat sub cuvertur� ca �i cum 
cineva i-ar fi dat o lovitur�. Prietenul ei a r�mas surprins �i a întrebat-o: Ce �i s-a întâmplat? 
Multe, a r�spuns ea pe un ton expresiv. În timp ce el înc� se gândea la ce a vrut s� spun�, Ana a 
adormit. Dup� un sfert de or� a tres�rit deodat� cu tot zelul unei persoane care se lupt� cu o alt� 
persoan�, întinzându-�i ambele mâini, strângându-�i pumnii ca �i cum ar dori s� resping� 
du�manul din stânga patului s�u, exclamând cu o voce nemul�umit�: Ce vrei s� spui cu acest 
contract din Magdalum6?. Apoi a continuat s� vorbeasc� cu c�ldura unui om care este interogat 
în timpul unei dispute: Da, acela este sufletul posedat - mincinosul de la început - Satana, care 
repro�eaz� multe lucruri; el spune c� a cheltuit to�i banii pentru sine. Când a fost întrebat�: Cine 
a cheltuit banii? Cui i se vorbe�te astfel?, ea a replicat: Lui Isus, adorabilului meu so� pe muntele 
M�slinilor. Apoi s-a întors din nou spre stânga cu gesturi amenin��toare, exclamând: Ce vrei s� 
faci tu, o, tat� al minciunilor, cu a ta în�elegere? Nu a eliberat dou�zeci �i �apte de prizonieri 
s�rmani la Tirza cu banii proveni�i din vânzarea de la Magdalum? L-am v�zut eu, iar tu 
îndr�zne�ti s� spui c� a provocat confuzie în tot satul, c� a împr��tiat locuitorii �i c� a irosit 
banii cu care fusese vândut� proprietatea? Dar timpul t�u a venit, duh blestemat! Vei fi înl�n�uit 
�i capul î�i va fi strivit cu c�lcâiul!  
 Aici Ecaterina a fost întrerupt� de intrarea unei alte persoane; prietenii ei au crezut c� 
delireaz� �i au comp�timit-o. În diminea�a urm�toare a m�rturisit c� în visul din seara precedent� 
se afla cu Mântuitorul nostru în Gr�dina Ghetsemani dup� înfiin�area sfintei Euharistii, iar în 
momentul acela cineva probabil privise stigmatele mâinilor sale cu un anumit grad de adorare �i 
ea s-a sim�it atât de îngrozit� de respectivul gest s�vâr�it în prezen�a Domnului nostru încât le-a 
ascuns cu un sentiment de durere. Apoi a povestit viziunea întâmpl�rii din gr�din�, iar în 
urm�toarele zile �i-a continuat în a�a chip nar�rile, încât prietenii s�i au reu�it s� fac� leg�tura cu 
scenele P�timirii. Dar, precum în timpul Postului Mare, Ana celebra �i ea lupta Domnului nostru 
cu Satana în de�ert, trebuia s� reziste în propria-i persoan� multe suferin�e �i ispite. De aici, au 
existat câteva lacune în istoria patimii care au fost oricum completate de unele informa�ii 
ulterioare. 
 De obicei ea vorbea în germana comun�, dar într-o stare de extaz limbajul ei devenea mult 
mai pur �i povestirile sale c�p�tau simplicitatea unui copil cu inspira�ie distins�. Prietenul ei a 
scris tot ceea ce dânsa a spus, uneori se întorcea direct în apartamentul s�u, c�ci avea deseori 

                                         
6 Not. Trad: Magdalum era un castel situat lâng� lacul Genezaret numit �i Marea Galilee. Supranumele Mariei 
Magdalena se pare c� i s-a dat de la Magdala sau Magdalum. 
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posibilitatea a scrie foarte mult ca �i cum se afla în prezen�a Anei. D�t�torul a toate l-a înzestrat 
cu memorie, zel �i putere s� îndure multe probleme �i oboseal�, fiind capabil s� conclud� aceast� 
lucrare. El era împ�cat în con�tiin�a c� a f�cut tot ce i-a stat în putin�� �i-l roag� cu modestie pe 
cititor ca, dac� este mul�umit de rezultatul muncii sale, s� dedice o rug�ciune sufletului s�u. 
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Capitolul I - Isus în Gr�dina Ghetsemani 
 
 Dup� momentul instituirii adorabilului Sacrament din altar, Isus �i apostolii au p�r�sit sala 
cinei, iar sufletul s�u s-a întristat adânc. El i-a condus pe cei unsprezece pân� la valea lui Iosafat 
pe o cale neumblat�. Imediat ce au plecat din cas� am v�zut luna aproape plin� cum se ridica 
înaintea muntelui. 
 Divinul nostru Domn, umblând cu apostolii de colo-colo prin vale, le-a spus c� se va 
întoarce pentru a judeca lumea, îns� nu într-o stare de s�r�cie �i umilin��, iar oamenii vor tremura 
de fric� �i vor plânge: Mun�ilor, acoperi�i-ne! apostolii nu l-au în�eles �i au crezut f�r� ezitare c� 
oboseala �i sl�biciunea îi afectaser� creierul. El le-a repetat: To�i ve�i fi scandaliza�i din cauza 
mea în aceast� noapte. Pentru c� st� scris: Voi bate p�storul �i oile turmei se vor împr��tia. 
Dar dup� ce voi învia, voi merge înaintea voastr� în Galileea. 
 Discipolii erau anima�i într-o oarecare m�sur� de entuziasmul �i devo�iunea primirii 
sfântului Sacrament, iar cuvintele solemne �i afectuoase ale lui Isus i-au inspirat. S-au strâns în 
jurul lui �i �i-au exprimat dragostea fa�� de el printr-o mie de feluri, protestând cu înfl�c�rare c� 
niciodat� nu-l vor p�r�si. Dar, precum Isus continua s� p�streze acela�i ton trist, Petru a 
exclamat: Cu toate c� ceilal�i se vor scandaliza din pricina ta, eu nu o voi face, dar Domnul 
nostru i-a r�spuns: A�a s� fie, dar eu î�i spun c� în aceast� noapte, chiar înainte de a cânta 
coco�ul, m� vei fi renegat de trei ori! Petru a t�g�duit, zicând: Da, chiar de-ar fi s� mor cu tine, 
tot nu te-a� renega. �i to�i ceilal�i au fost de acord cu el. S-au îndep�rtat pu�in �i s-au oprit, 
deoarece am�r�ciunea Domnului nostru cre�tea încontinuu. Prietenii lui au încercat s�-l 
consoleze cu argumente pur omene�ti, asigurându-l c� ceea ce el prevedea nu avea s� se 
întâmple. S-au obosit în zadar, au început s� se îndoiasc� �i au intrat în ispit�. 
 Dup� aceea au traversat râul Cedron, au ocolit podul unde Isus avea s� fie luat prizonier �i 
au luat-o pe un alt drum drept. Ghetsemani, spre care ei se îndreptau, se afla la un km �i jum�tate 
distan�� de sala cinei, iar de acolo �i pân� la valea lui Iosafat erau trei sferturi din distan�a mai 
înainte parcurs� �i, deci de trei ori mai mult pân� la Ghetsemani. Acest loc, numit Ghetsemani, 
(unde Isus petrecuse multe nop�i cu ucenicii s�i) era o gr�din� mare, iar în afara ei se g�seau 
multe cl�diri p�r�site �i neterminate. 
 Apostolii �i alte câteva persoane aveau cheile gr�dinii care era folosit� uneori ca zon� de 
odihn�, iar alteori ca loc de retragere pentru rug�ciune. Unii arbori cu frunze �i ramuri au crescut 
aici �i opt dintre apostoli au r�mas sub ace�ti copaci �i mai apoi li s-au al�turat �i ceilal�i. Gr�dina 
M�slinilor era separat� de o c�rare de Gr�dina Ghetsemani; prima era deschis� încercuit� doar de 
un zid din p�mânt fiind mult mai mic� decât cealalt� gr�din�. În ea se puteau observa caverne, 
terase �i mul�i m�slini, iar locul de rug�ciune �i medita�ie se puteau g�si u�or. Isus a mers s� se 
roage în zona cea mai periculoas�. 
 Era pe la ora nou� când Isus cu discipolii au ajuns în gr�din�. Luna aproape c� r�s�rise �i 
lumina cerul cu toate c� p�mântul era înc� în întuneric. Isus, cuprins de cea mai mare întristare, 
le-a spus apostolilor c� pericolul se apropie. Ucenicii se sim�eau cople�i�i de oboseal�, iar Isus i-a 
aten�ionat s� r�mân� în gr�din�, în timp ce el mergea s� se roage. I-a luat cu sine pe Petru, Ioan �i 
Iacob �i s-a îndep�rtat pu�in, intrând în gr�dina Ghetsemani. Nici un cuvânt nu poate releva 
mâhnirea care-i ap�sa sufletul, cauz� a judec��ii ce se apropia. Ioan l-a întrebat cum se întâmpl� 
c� el, cel care îi consola mereu, era a�a de deprimat. Sufletul îmi este îndurerat pân� la moarte, a 
r�spuns. Imediat s-a v�zut înconjurat din toate p�r�ile de suferin�e �i ispite care se mi�cau din ce 
în ce mai aproape sub forma unor figuri înfrico��toare purtate de nori. Dup� aceea apostolii l-au 
auzit spunând: R�mâne�i aici �i veghea�i cu mine. Ruga�i-v�, ca s� nu intra�i în tenta�ie. Apoi s-a 
deplasat câ�iva pa�i spre stânga în josul dealului �i s-a ascuns dup� o piatr�, într-o pe�ter� de �ase 
picioare adâncime, în timp ce discipolii au r�mas pe o vale mai sus. P�mântul se adâncea mai 
mult cu cât se intra în aceast� grot� �i plantele care atârnau din piatr� d�deau impresia unei 
perdele. 
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 Atunci când Isus s-a îndep�rtat de apostoli, am observat o mul�ime de forme 
însp�imânt�toare înconjurându-l într-un cerc ce se îngusta mereu. Durerea �i angoasa sufleteasc� 
continuau s� creasc� �i tremura din toate m�dularele �i, odat� intrat în pe�ter� a-nceput s� se 
roage ca �i un c�l�tor ostenit care caut� ad�post din cauza unei furtuni neprev�z�toare, iar 
viziunile groaznice îl urm�reau oriunde �i deveneau din ce în ce mai vizibile �i mai clare. Vai! În 
aceast� cavern� mic� se g�sesc tablouri stra�nice sau nes�vâr�ite de la dec�derea lui Adam �i 
pân� la sfâr�itul lumii �i imagini despre pedeapsa meritat�. Aici, pe muntele M�slinilor Adam �i 
Eva s-au refugiat dup� ce au fost izgoni�i din Paradis, au plâns �i au jelit chiar în aceea�i pe�ter�. 
 Am sim�it cum Isus, trimis el însu�i de Divina Dreptate spre a r�scump�ra p�catele 
omenirii �i decis s� se întoarc� în sânul Sfintei Treimi pentru a se concentra asupra curatei 
iubitoarei �i inocentei umanit��i �i împuternicit doar într-o iubire inexprimabil�, s-a jertfit 
angoasei �i suferin�ei. 
 S-a plecat cu fa�a la p�mânt, cople�it de o durere cumplit� �i toate f�r�delegile omenirii au 
ap�rut înaintea sa sub nenum�rate aspecte �i în reala lor deformare. S-a împov�rat cu greutatea 
durerii �i, în rug�, a oferit propria-i persoan� adorabil� drept��ii Tat�lui ceresc ca plat� pentru 
asemenea vin�. Dar Satana,care era întronat printre toate aceste spaime �i care se umplea de 
bucurie la vederea lor, a renun�at la furia lui împotriva lui Isus �i a început s� prezinte sufletului 
s�u groaznice viziuni crescânde, adresându-i-se în acela�i timp minunatei sale bun�t��i cu aceste 
cuvinte: S� iei asupra ta p�catul? Vei putea tu oare rezista pedepsei? E�ti preg�tit tu s� faci fa�� 
tuturor p�catelor? 
 O raz� de lumin�, precum o c�rare luminoas�, a coborât din Paradis; avea loc o procesiune 
a îngerilor care veneau spre el pentru a-l înt�ri �i a-i reda puteri noi. Restul pe�terii era plin de 
imagini înfrico��toare despre crimele noastre; Isus le-a luat asupra sa, dar acea adorabil� inim� 
consumat� de o iubire perfect� pentru Dumnezeu �i pentru oameni a fost inundat� de chin �i 
strivit� sub ap�sarea atâtor crime oribile. Când imensa mas� de nelegiuiri ca �i valurile oceanului 
nesfâr�it i-au trecut prin suflet, Satana a încercat numeroase moduri de a-l ispiti ca �i în de�ert, 
îndr�znind chiar s�-l acuze: S� iei toate asupra ta? Tu care nicidecum nu e�ti cel nep�tat? apoi l-
a învinuit cu o impruden�� infernal� pe Domnul nostru de nelegiuiri imaginare. I-a repro�at 
gre�elile discipolilor lui, scandalurile pe care le cauzaser� �i tulbur�rile aduse lumii prin darea de 
obiceiuri vechi. Nici un fariseu, fie el sever �i viclean, nu l-ar fi putut întrece pe Satana cu 
aceast� ocazie: l-a mai mustrat deoarece fusese motivul masacrului copiilor nevinova�i, dar �i 
pentru suferin�ele p�rin�ilor s�i în Egipt, c� nu l-a salvat pe Ioan Botez�torul de la moarte, c� 
adusese dezbinare în familii, c� protejase oameni cu caracter vrednic de dispre�, c� refuzase s� 
vindece diferite persoane, c�-i ofensase pe locuitorii din Gergesa, permi�ându-le b�rba�ilor 
poseda�i de diavoli s� le înapoieze cuvele7 �i demonilor s� arunce porcinele în mare; alte acuze 
aduse erau c�-i spulberase familia �i c� risipise averea altora; într-un cuvânt, Satana, în speran�a 
de a-i provoca �ov�irea, i-a sugerat fiecare gând prin care s�-�i dea seama c� este doar un simplu 
muritor apt s� împlineasc� aceste fapte f�r� nici un fel de inten�ie supraomeneasc�; deoarece nu 
�tia c� Isus era Fiul lui Dumnezeu, Satana îl ispitea ca �i cum ar fi fost cel mai drept dintre 
oameni. Dumnezeiescul nostru Salvator a permis ca umanitatea sa s� domine asupra divinit��ii 
sale deoarece era gata s� îndure chiar �i acele ispite cu care sufletele sfinte erau asaltate în ceasul 
mor�ii,având în vedere faptele lor bune. Deoarece ar fi b�ut din potirul suferin�ei pân� la ultima 
pic�tur�, El a acceptat ca duhul necurat s�-i ademeneasc� fiin�a sacr�; s-a ar�tat asemenea unui 
om care ar dori s� atribuie faptelor sale bune o valoare special� �i, pe lâng� aceasta, le-ar uni cu 
meritele Salvatorului nostru. Nu a fost nici un act din care s� nu n�scoceasc� vreo acuza�ie �i i-a 
repro�at lui Isus c� a cheltuit pre�ul propriet��ii Mariei Magdalena din Magdalum, pe care-l 
primise de la Laz�r. 

                                         
7 Pe data de 11 decembrie 1812 în viziunile sale despre via�a public� a lui Isus Ana l-a v�zut pe Domnul nostru 
permi�ându-le demonilor alunga�i dintr-un b�rbat din Gerasa s� intre într-o ciread� de porci �i a mai v�zut c� 
posedatul d�râmase o cuv� cu lichid încins. 
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 Printre p�catele lumii pe care Isus le-a luat asupra lui, le-am v�zut �i pe ale mele; �i un 
curent în care am deosebit clar fiecare vin� proprie se rev�rsa spre mine ie�ind din ispitele ce-l 
înconjurau pe Mântuitor. În tot acest timp, ochii îmi erau fixa�i asupra Mirelui meu Ceresc; cu el 
am suspinat �i m-am rugat, împreun� ne-am îndreptat pa�ii spre îngerii consolatori. Oh, cu 
adev�rat c� dragul nostru Domn a suferit grozav precum un vierme strivit de greutatea angoasei 
�i a chinurilor!  
 În timp ce Satana î�i arunca în continuu acuza�iile asupra lui Cristos reu�eam cu foarte 
mare efort s�-mi st�pânesc indignarea, îns� când a vorbit despre vânzarea p�mântului 
Magdalenei nu m-am putut st�pâni, nu am mai p�strat lini�tea �i am strigat: Cum po�i s�-i 
repro�ezi despre vânzarea acestei posesiuni ca �i cum ar însemna o crim�? Nu l-am v�zut eu 
oare pe Domnul nostru cheltuind suma care-i fusese dat� de c�tre Laz�r pentru munc� de 
milostivire �i pentru a trimite dou�zeci �i opt de datornici în închisoare la Tirza? 
 La început Isus a privit calm, a îngenuncheat �i s-a rugat, îns� dup� un timp sufletul i s-a 
îngrozit atât de mult la relevarea nenum�ratelor crime ale omenirii �i a nerecuno�tin�ei c�tre 
Dumnezeu, încât a început s� tremure �i s� se-nfioare, spunând: Tat�, de este cu putin�� las� ca 
paharul s� treac� de la mine! Tat� toate lucrurile �ie î�i sunt posibile înl�tur� acest potir! Dar în 
momentul imediat urm�tor a ad�ugat: Negre�it îns�, nu voia mea, dar a ta s� se împlineasc�! 
Dorin�a sa �i a Tat�lui se contopeau �i formau una singur�, iar acum din cauza iubirii sale ce-l 
predestinase s�-�i p�r�seasc� sl�biciunile naturii omene�ti, se îngrozea de perspectiva mor�ii. 
 Am observat pe�tera în care se g�sea îngenuncheat �i plin de team�; am v�zut multele 
p�cate, defectele, viciile �i ingratitudinea oamenilor ce îl torturau �i îl zdrobeau pe p�mânt; 
groaza mor�ii �i teroarea sim�it� la gândul suferin�elor isp��itoare îi înconjurau �i îi asaltau sfânta 
Persoan� sub forma unor n�luci hidoase. C�dea dintr-o parte într-alta, strângându-�i mâinile; 
corpul îi era acoperit de o transpira�ie rece �i se cutremura. Apoi s-a ridicat, dar genunchii i se 
cl�tinau încât p�rea c� nu se poate �ine pe picioare; înf��i�area îi era palid� �i total desfigurat�, cu 
buzele albe �i p�rul m�ciuc�. Aceast� scen� se întâmpla pe la orele zece jum�tate, când s-a 
ridicat din genunchi �i, udat de sudoare, �i-a îndreptat pa�ii tremur�tori �i f�r� putere spre cei trei 
apostoli. Cu mare dificultate a urcat partea stâng� a grotei �i de-abia a g�sit un loc unde p�mântul 
era neted, iar pe cei trei i-a g�sit dormind, epuiza�i de nelini�te �i am�r�ciune. S-a apropiat de ei 
ca un om cople�it de o aspr� întristare a c�rui îngrozire îl determin� s�-�i caute prietenii, dar �i 
asemenea unui p�stor bun care con�tient de apropierea pericolului se gr�be�te s�-�i salveze turma 
a c�rei siguran�� este amenin�at�. Groaznicele ar�t�ri nu l-au p�r�sit deloc, nici chiar când se 
îndrepta spre ucenici. Când a descoperit c� dormeau �i-a împreunat mâinile �i s-a aruncat 
înaintea lor la p�mânt îndurerat �i trist zicând: Simone dormi?. Ei s-au trezit �i l-au ridicat iar 
Isus în acea dezolare interioar� i-a întrebat: Cum? N-a�i putut veghea cu mine nici m�car un 
ceas? Când l-au privit �i l-au v�zut atât de palid �i extenuat, cu greu i-au sus�inut corpul înfiorat, 
vocea aproape c� nu i se auzea �i îi era schimbat�, iar ei nu au �tiut ce s� cread�; dac� n-ar fi fost 
încercuit de lumin�, nicidecum nu l-ar fi recunoscut. Ioan l-a întrebat: Înv���torule, ce �i s-a 
întâmplat? S�-i chem �i pe ceilal�i? Trebuie s� plec�m? Isus i-a r�spuns: Am tr�it, am înv��at �i 
am s�vâr�it minuni vreme de treizeci �i trei de ani nu e suficient pentru ceea ce trebuie s� se 
împlineasc� înainte de ziua de mâine. Nu-i chema�i pe ceilal�i opt apostoli; ar c�dea în tenta�i,e 
ar uita multe din trecut �i �i-ar pierde încrederea în mine. Dar voi, care l-a�i v�zut pe Fiul 
Omului transformat, l-a�i putea vedea în umbra unui nor �i cu spiritul în p�r�sire; cu toate 
acestea veghea�i �i ruga�i-v�, ca s� nu c�de�i din nou în ispit�, c�ci spiritul este, într-adev�r, 
puternic, dar carnea este slab�. 
 Prin aceste cuvinte a c�utat s�-i încurajeze înc� dat� în a persevera �i a dorit s� le fac� 
cunoscut� lupta dintre natura sa omeneasc� �i moarte, în ciuda sl�biciunii trupe�ti. În imensa lui 
mâhnire a r�mas cu ei aproape un sfert de or� �i le-a vorbit. Apoi s-a reîntors spre grot� unde au 
început s�-i creasc� suferin�ele psihice, iar apostolii �i-au întins mâinile spre el au plâns �i s-au 
îmbr��i�at întrebându-se: Ce poate fi? Ce se întâmpl� cu el? Pare c� se afl� într-o stare de 
complet� dezolare! Dup� aceea �i-au acoperit capul �i au început s� se roage cu nelini�te �i 
deprimare. 
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 Trecu aproape o or� �i jum�tate de când Isus intrase în Gr�dina M�slinilor. E adev�rat c� 
Scriptura ne spune c� el a întrebat: “Nu a�i putut veghea cu mine nici m�car un ceas?, îns� 
cuvintele lui n-ar trebui luate ca atare nici dup� modul nostru de a num�ra timpul. Cei trei 
ucenici care erau cu Isus se rugaser� la început, dar adormiser� c�ci ispita îi cople�ise ca urmare 
a încredin��rii în voia lui Dumnezeu. Ceilal�i opt care r�m�seser� în afara gr�dinii, nu a�ipiser� 
pentru c� ultimele cuvinte ale Domnului nostru atât de expresive de suferin�� �i triste�e le 
umpluser� inimile de presim�iri sinistre �i au r�t�cit pe muntele M�slinilor încercând s� caute un 
loc de refugiu în caz de primejdie. 
 Ora�ul Ierusalim era foarte t�cut; iudeii se aflau în casele lor, fiind ocupa�i cu preg�tirea 
s�rb�torii, îns� am v�zut pe ici, pe colo câ�iva prieteni de-ai lui Isus mergând încolo �i-ncoace cu 
fe�ele nelini�tite, conversând pe un ton serios unul cu cel�lalt �i în mod cert a�teptând un 
eveniment important. Mama Domnului nostru, Magdalena, Marta, Maria a lui Cleopa, Maria 
Salomeea �i Salomeea plecaser� din sala cinei la casa Mariei, mama lui Marcu. Maria era 
tulburat� din cauza zvonurilor ce se împr��tiau �i spera s� se reîntoarc� în ora� cu prietenii ei 
dorind s� afle ve�ti de la Isus. Laz�r, Nicodim, Iosif din Arimateea �i câteva rude din Hebron au 
venit s� o vad� �i s� o lini�teasc�, deoarece erau con�tien�i de prezicerile triste pe care le f�cuse 
Isus în sala cinei, fie din propriile cuno�tin�e, fie din ceea ce le spuseser� discipolii, punând 
întreb�ri privind informa�iile unor farisei, �tiind timpul prinderii lui Isus. Ignorând complet 
tr�darea lui Iuda, ei au asigurat-o pe Maria c� pericolul nu putea fi deocamdat� prea mare �i c� 
du�manii nu ar atenta la persoana lui Cristos cel pu�in pân� când festivalul nu s-ar fi terminat. 
Maria le-a spus cât de deranjat �i tulburat în cuget fusese Iuda în ultima perioad� �i cât de 
nea�teptat p�r�sise sala. Nici m�car nu se îndoia c� plecase s�-l tr�deze pe Domnul nostru, 
avertizându-l mereu c� este un fiu pierdut. Femeia sfânt� s-a întors dup� aceea acas� la Maria, 
mama lui Marcu. 
 Când Isus s-a întors la pe�ter�, înc� ap�sat de greutatea suferin�elor sale, a c�zut cu fa�a la 
p�mânt �i cu mâinile extinse, rugându-se Tat�lui ve�nic; îns� sufletul lui a trebuit s� lupte 
împotriva unei alte încerc�ri interioare care a durat trei sferturi de or�. Îngerii se apropiau de el �i 
îi ar�tau prin serii de imagini toate chinurile la care trebuia s� fie supus pentru a r�scump�ra 
p�catele; dar �i cât de mare era frumuse�ea omului, imaginea lui Dumnezeu, înaintea c�derii �i 
cât de mult aceast� stare se schimbase �i fusese distrus� din momentul în care p�catul a p�truns 
în lume. El a v�zut cum toate f�r�delegile �i-au avut originea în p�catul lui Adam, semnifica�ia �i 
esen�a senzualit��ii îngrozitoarele, efecte asupra sufletului �i chiar toate suferin�ele cauzate de pe 
urma sa. I-au ar�tat mul�umirea ce-o va oferi Divinei Drept��i �i în ce va consta chinul în trup �i 
suflet, rezultat din sl�biciunile omenirii întregi, iar aceast� vin� era necesar s�-�i primeasc� 
isp��irea din partea singurei fiin�e f�r� pat� - umanitatea Fiului lui Dumnezeu. Îngerii i-au expus 
toate ipostazele sub diferite forme �i sim�eam cum vorbeau, de�i nu auzeam nici o voce. Nici o 
limb� nu poate descrie descurajarea �i groaza ce i-au cuprins spiritul lui Isus la descoperirea unor 
asemenea teribile p�cate - durerea lui era a�a de imens� încât o sudoare de sânge s-a v�zut ie�ind 
din to�i porii sfântului s�u trup. 
 În timp ce fiin�a adorabil� a lui Cristos era strivit� de îngrozitoarea greutate a suferin�elor 
pe p�mânt, îngerii ap�reau plini de compasiune; s-a f�cut o pauz� �i am perceput c� doreau 
arz�tor s�-l consoleze, rugându-se pentru aceasta înaintea tronului lui Dumnezeu. Doar pentru un 
moment s-a p�rut c� se creeaz� o leg�tur� puternic� între mila �i dreptatea Divinit��ii �i între 
iubirea ce se sacrifica pe ea îns��i. Mi s-a permis s� deosebesc chipul lui Dumnezeu, nu stând pe 
tron ca mai înainte, dar sub o form� luminoas�. Am z�rit natura divin� a Fiului în persoana 
Tat�lui �i sustras� din pieptul s�u; individualitatea Duhului Sfânt a purces de la Tat� �i de la Fiu, 
s-a aflat, ca s� zic a�a, între ei, dar totu�i to�i formau un singur Dumnezeu - aceste lucruri sunt de 
nedescris. 
 Totul a însemnat mai degrab� o percep�ie interioar� decât o viziune sub forme distincte �i 
mi s-a revelat ca �i cum voin�a divin� a Domnului nostru s-a contopit cu cea a Tat�lui Ve�nic 
pentru a permite suferin�ele la care era supus �i din pricina c�rora voin�a sa uman� îl implora pe 
Tat�l lui s�-l cru�e, s� se gândeasc� la starea sa uman�. Am remarcat aceast� scen� atunci când 
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îngerii, plini de comp�timire, doreau arz�tor s�-l consoleze pe Isus, care, de fapt, întrucâtva se 
elibera în acel moment. Apoi totul a disp�rut, îngerii s-au retras din jurul Domnului al c�rui 
suflet era gata s� �in� piept unor noi asalturi. 
 În timp ce R�scump�r�torul nostru se afla pe punctul de a experimenta �i de a birui 
respingerea crud� în fa�a suferin�ei �i a mor�ii de c�tre natura sa uman� pe Muntele M�slinilor, 
ispititorului i se permitea s�-l supun� la toate chinurile pe acela care dore�te s� se sacrifice pe 
sine însu�i pentru o cauz� demn�. În prima parte a agoniei, Satana a dezv�luit ochilor lui Cristos 
enormitatea f�r�delegilor ce trebuia s� le pl�teasc� �i s-a dovedit a fi chiar r�ut�cios �i îndr�zne� 
s� caute vin� în faptele Salvatorului însu�i. În partea a doua a agoniei, Isus a v�zut suferin�ele de 
isp��it ce erau cerute de Divina Dreptate în toat� cruzimea lor. Toate acestea i-au fost ar�tate de 
serafimi, deoarece nu Satana era cel care trebuia s�-i demonstreze c� isp��irea p�catelor e 
posibil� �i c� tat�l minciunilor �i al disper�rii niciodat� nu expune lucr�rile Divinei Îndur�ri 
înaintea oamenilor. Rezistând cu t�rie tuturor asalturilor prin ascultare fa�� de voia Tat�lui 
Ceresc, i s-au mai expus înaintea privirii o succesiune de noi �i teribile viziuni în care îi erau 
prezentate sentimentele de îndoial� �i anxietate pe care un om gata de a se d�rui le 
experimenteaz�, n�scute �i în sufletul Domnului nostru ce î�i punea el însu�i o întrebare 
însp�imânt�toare: �i ce bun se va alege de acest sacrificiu? Apoi i s-a înf��i�at o imagine oribil� 
a viitorului ce i-a acoperit sufletul de angoas�. 
 Când Dumnezeu l-a creat pe primul Adam, a aruncat asupra lui un somn adânc, i-a deschis 
partea dreapt� �i a luat dintre-însa o coast� din care a f�cut-o pe Eva, so�ia lui �i mama tuturor 
celor vii. A dus-o la Adam, care a exclamat: “Ea este acum os din osul meu �i carne din carnea 
mea… De aceea va l�sa omul pe tat�l �i pe mama sa �i se va lipi de nevasta sa �i se vor face un 
singur trup. Aceasta a constituit c�s�toria despre care st� scris: Este un mare Sacrament. Vorbesc 
în numele lui Cristos �i al Bisericii. Isus Cristos, al doilea Adam a fost bucuros de asemenea s� 
lase somnul s� coboare asupra lui - somnul mor�ii de pe cruce - mul�umindu-se s�-�i lase coasta 
str�puns� ca �i cea de-a doua Eva pentru ca Mireasa Fecioar�, Biserica, Maica celor vii, s� se 
poat� na�te prin el. Dorin�a lui a fost aceea de a-i jertfi sângele eliber�rii, apa cur��irii �i duhul - 
cele trei ce dau m�rturie pe p�mânt - �i s� acorde sfintele Sacramente pentru a deveni pur�, 
sfânt� �i nep�tat�; El trebuia s� fie capul, iar noi alc�tuiam membrele supuse capului, oase din 
oasele sale, carne din carnea lui. Luând natura uman�, îndurând moartea pentru noi, el p�r�sise 
chiar �i pe Tat�l Ve�nic pentru a se alipi de Biserica Mireas� �i pentru a deveni împreun� un 
singur tot, hr�nind-o cu Adorabilul sacrament din altar, prin care El însu�i se une�te în mod 
uimitor cu noi. S-a ar�tat bucuros s� r�mân� pe p�mânt cu Biserica pân� când vom fi cu to�ii 
uni�i de c�tre El într-o singur� turm�, spunând c� Por�ile iadului nu o vor d�râma. Spre a 
satisface inexprimabila dragoste fa�� de p�c�to�i, Domnul a devenit om �i frate pentru ace�tia 
doar pentru ca s� ia asupra lui însu�i pedeapsa cuvenit� nelegiuirii lor. Contemplase cu adânc 
regret imensitatea vinei �i suferin�ele ce trebuia desp�gubite. Nu se d�ruise înc� pe el însu�i ca 
victim� de isp��ire Tat�lui Ceresc. Acum oricum vedea chinurile viitoare, încerc�rile �i r�nile 
Miresei sale Cere�ti; într-un cuvânt vedea nerecuno�tin�a oamenilor. 
 Sufletul lui Isus era martorul viitoarelor încerc�ri ale apostolilor, discipolilor �i prietenilor 
s�i; dup� aceasta a v�zut �i Biserica str�veche num�rând doar câteva suflete în turma de la 
început �i apoi num�rul a crescut, acaparat� de erezii �i schisme din partea copiilor casei 
Domnului care au repetat p�catul lui Adam prin mândrie �i neascultare. El a observat �i 
nep�sarea, r�utatea �i corup�ia unui infinit num�r de cre�tini, minciunile �i decep�iile 
înv���torilor f�lo�i, toate sacrilegiile preo�ilor p�c�to�i, urm�rile fatale ale fiec�rui p�cat �i 
tic�loasa pustiire a regatului lui Dumnezeu, a sanctuarului acelor fiin�e nerecunosc�toare, pe care 
el era pe punctul de a le elibera cu pre�ul unor chinuri de nedescris. 
 Scandalurile tuturor timpurilor pân� în clipa prezent� �i chiar pân� la sfâr�itul lumii - 
fiecare fel de teroare, decep�ie, fanatism nebun, înc�p��ânare �i invidie - i s-au reprezentat �i el a 
privit toate apostatele, ereziile �i a�a-numitele îmbun�t��iri care ademenesc pe om prin fals� 
sacralitate. Coruptibilii �i corup�ii vremurilor l-au jignit �i l-au luat la rost pe Isus pentru ce nu s-
a r�stignit dup� gustul lor sau pentru care motiv nu a suferit exact a�a cum stabiliser� sau î�i 
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imaginaser� ei. Au concurat unii cu al�ii în a sfâ�ia haina f�r� cus�tur� a Bisericii; mul�i l-au 
tratat prost, l-au insultat sau chiar l-au negat, iar al�ii s-au îndep�rtat, oc�rându-l, ar�tându-l cu 
degetul, refuzându-i îmbr��i�area afectuoas� �i gr�bindu-se spre abisul care, în cele din urm�, i-a 
înghi�it. A v�zut �i un num�r nesfâr�it de persoane care nu au îndr�znit s�-l tr�deze în mod 
public, dar care au trecut mai departe cu dezgust la vederea r�nilor Bisericii Sale asemenea 
lecitului, ocolind s�rmanul b�rbat ce c�zuse în mâna tâlharilor. Ca �i copiii la�i �i necredincio�i 
care �i-au abandonat mama în mijlocul nop�ii la vederea ho�ilor �i a r�uf�c�torilor, au p�r�sit pe 
Mireasa ofensat�. I-a privit pe ace�ti oameni, uneori separa�i de adev�rata Vi��, mâncând din 
mijlocul copacilor cu fructele s�lbatice, alteori asemenea oilor r�t�cite l�sa�i ca prad� lupilor, 
condu�i de conduc�tori tic�lo�i, în anturaje rele �i refuzând s� intre în turma Bunului P�stor ce-�i 
d� via�a pentru oile sale. Ei �i-au preg�tit în van ad�post pe un nisip b�tut de vânt �i au fost 
determina�i s� nu-�i vad� ora�ul a�ezat pe vârful de neascuns, Casa Miresei sale, Biserica zidit� 
pe piatr� �i c�reia îi promisese c� va r�mâne pân� la sfâr�itul veacurilor. Ei �i-au construit casele 
pe nisip pe care le-au luat apele �i pe care le reconstruiau mereu �i în�untrul c�rora nu exista nici 
sacrificiu, nici altar, aveau sfârleze de vânt pe acoperi�uri �i doctrinele li se schimbau în func�ie 
de b�taia vântului, g�sindu-se mereu în opozi�ie unul cu cel�lalt. Niciodat� nu puteau s� ajung� 
la o în�elegere �i erau nelini�ti�i în permanen��, deseori distrugându-�i propriile lor drepturi �i 
aruncând ocar� asupra Pietrei din unghiul Bisericii, care întotdeauna a r�mas nezdruncinat�. 
 Deoarece nu era decât întuneric în gesturile acestor oameni, mul�i dintre ei în loc s�-�i 
direc�ioneze pa�ii spre Lumina din candela Casei Miresei Domnului, s-au r�t�cit cu ochii 
împrejurul gr�dinilor Bisericii, tr�indu-�i via�a doar inhalând parfumuri dulci, întinzând mâinile 
spre idoli precum umbrele �i aspirând la stele c�l�toare ce i-au condus spre izvoare f�r� ap�. 
Chiar �i aflându-se pe marginea abrupt� a pr�pastiei, ei au respins ajutorul vocii Mirelui care-i 
chema, de�i murind de foame i-au ridiculizat, i-au insultat �i i-au luat în râs pe acei servitori �i 
mesageri trimi�i s�-i invite la S�rb�toarea Nup�ial�. Au refuzat cu înd�r�tnicie s� intre în gr�din�, 
deoarece se temeau de spinii gardului cu toate c� nu aveau nici grâu cu care s�-�i potoleasc� 
foamea, nici vin s�-�i sting� setea, ci doar erau ame�i�i de mândrie �i orgoliu; fiind orbi�i de 
propriile lor false lumini, persistau în a sus�ine c� Biserica Cuvântului, devenit� carne, este 
invizibil�. Isus a v�zut totul, a suspinat �i s-a bucurat s� sufere pentru to�i care nu-l vedeau �i 
care nu-�i vor purta crucile lor în ora�ul construit pe stânca fondat� pe piatr� �i pentru care s-a 
oferit pe sine însu�i în sfânta Euharistie �i împotriva c�reia por�ile iadului nu vor putea birui. 
 Jucând un rol evident în aceste jalnice viziuni ale inimii lui Isus, l-am v�zut pe Satana 
tr�gând dup� sine �i strangulând o mul�ime de oameni elibera�i de sângele lui Cristos �i sfin�i�i 
prin ungerea sacramental�. Sfântul nostru Salvator a privit cu cea mai mare am�r�ciune 
ingratitudinea �i dec�derea celor dintâi cre�tini din toate timpurile chiar �i pân� la sfâr�itul lumii, 
iar în tot acest timp vocea ademenitorului repeta f�r� încetare: “Vei putea oare suferi o a�a 
nerecunosc�toare respingere? Apari�iile se succedau una pe cealalt� cu rapiditate intens� �i atât 
de greu ap�sau �i striveau sufletul lui Isus, încât sfânta sa umanitate ajunsese înc�rcat� de 
angoas�. Isus - Unsul Domnului - Fiul Omului s-a luptat �i a suferit grozav încât a c�zut în 
genunchi, cu pumnii strân�i ca �i cum ar fi fost anihilat de puterea suferin�ei. Atât de îngrozitoare 
era înfruntarea dintre voin�a divin� �i ignorarea de a suferi atâta pentru omenirea nep�s�toare, 
încât din fiecare por al corpului s�u sfânt �â�neau pic�turi de sânge ce c�deau prelingându-se pe 
p�mânt. În amara agonie a privit în jurul s�u ca �i cum ar fi tânjit dup� ajutor �i p�rea cum Raiul, 
p�mântul �i stelele de pe firmament participau ca martori la chinurile sale. 
 Isus, în p�timirea lui spiritual�, �i-a ridicat vocea �i a plâns de durere. Cei trei apostoli s-au 
trezit �i au dorit s� se apropie de el, îns� Petru i-a re�inut pe Ioan �i Iacob, spunându-le: “Sta�i 
aici! M� voi duce eu la el. Apoi l-am v�zut pe Petru alergând degrab� în grot�: “St�pâne!, a 
strigat el, “ce �i s-a întâmplat? Dar la vederea lui Isus plin de sânge �i aruncat la p�mânt sub 
ap�sarea fricii �i a durerii mortale, s-a dat înapoi, oprindu-se pentru o clip� cople�it de teroare. 
Isus nu i-a r�spuns �i s-a ar�tat incon�tient de prezen�a sa. Petru s-a reîntors la ceilal�i doi �i le-a 
spus c� Domnul nu i-a r�spuns decât gemând �i suspinând. Ei au devenit din ce în ce mai 
întrista�i, �i-au acoperit capetele �i s-au întins pe jos stând �i rugându-se. 
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 Eu m-am întors atunci la Mirele meu Ceresc �i la agonia lui îngrozitoare. Viziunile 
însp�imânt�toare privind nerecuno�tin�a oamenilor din viitor, a c�ror vin� el o lua asupra sa, 
continuau s� devin� din ce în ce mai vii �i înfrico��toare. De mai multe ori l-am auzit cum 
exclama: “O, Tat�l meu, este oare posibil s� suf�r pentru un neam atât de dispre�uitor? O, Tat�l 
meu, dac� acest pahar nu trebuie s� treac� f�r� s�-l beau, atunci s� se fac� voia ta! 
 Printre toate apari�iile Satana a p�strat un uimitor loc unor specii de p�cate reprezentate sub 
forme diferite. Uneori el a ap�rut sub forma unei gigantice figuri negre, alteori sub forma unui 
tigru, a unei vulpi, a unui lup, a unui dragon sau �arpe. Oricum nu a luat chiar chipul acestora 
doar numai una din caracteristicile lor îmbinate cu altele hidoase. Nici una din închipuirile 
însp�imânt�toare nu sem�na cu vreo creatur�, îns� erau simboluri ale dezgustului, discordiei, 
contradic�iei �i p�catului - într-un cuvânt întruchipau diabolicul în totalitate. Aceste chipuri 
satanice îndemnau, târau dup� ele �i sfâ�iau în buc��i înaintea ochilor lui Isus un num�r mare din 
oamenii pentru a c�ror mântuire el lua drumul dureros al Crucii. 
La început eu nu vedeam din când în când decât �arpele: curând �i-a f�cut apari�ia cu o coroan� 
pe cap. Aceast� reptil� odioas� era uria��, poseda în aparen�� o putere nelimitat� �i preceda 
legiuni nenum�rate de du�mani ai lui Isus dintre to�i oamenii �i toate na�iunile. Fiind înarma�i cu 
tot felul de arme distructive, ei se sfârtecau unii pe al�ii �i apoi î�i reînnoiau cu sup�rare cumplit� 
atacurile lor asupra Salvatorului nostru. Se dezv�luia într-adev�r o priveli�te crâncen�; c�ci 
aruncau asupra lui cele mai tem�toare crime, blestemându-l, lovindu-l, r�nindu-l �i sfâ�iindu-l. 
Armele lor, s�biile �i suli�ele zburau în aer întâlnindu-se �i reîntâlnindu-se continuu în toate 
direc�iile ca �i îmbl�ciele8 treier�torului într-un hambar imens; �i furia fiec�rei fiare p�rea 
direc�ionat� numai �i numai c�tre Isus - acel bob de grâu coborât pe p�mânt pentru a muri �i 
pentru a-i hr�ni pe oameni cu Pâinea Vie�ii pe vecie. 
 Astfel expus turb�rii bandelor diavole�ti dintre care unele îmi ap�reau formate din orbi, 
Isus era cu atât mai r�nit �i julit cu cât loviturile lor fuseser� reale. L-am v�zut �ov�ind dintr-o 
parte în alta, ridicându-se uneori �i alteori c�zând, în timp ce �arpele din mijlocul mul�imii 
conducea neîncetat spre Isus, lovea p�mântul cu coada �i strivea sau înghi�ea totul. Mi s-a 
dezv�luit c� apari�iile îi reprezentau pe to�i aceia care îl insult� �i îl batjocoresc pe Isus prezent 
cu adev�rat în Preasfânta Euharistie. I-am recunoscut pe cei care profaneaz� în orice chip 
Binecuvântatul Sacrament. V�d cu oroare toate injuriile aduse Domnului nostru, fie prin 
impruden��, fie prin lips� de respect sau omisiune în ceea ce-l prive�te; prin dispre�, abuz �i prin 
cele mai grele sacrilegii, prin închinare la idolii lume�ti, prin întunericul spiritual �i falsa 
în�elepciune, sau, în fine, prin gre�eal�, necredin��, fanatism, du�m�nie �i persecu�ie. Printre 
aceste persoane am v�zut pe mul�i care erau orbi, paraliza�i, surzi �i mu�i chiar �i copii - oameni 
orbi care nu v�d adev�rul, paralitici care nu pot înainta conform direc�iei lor pe drumul ce duce 
spre via�a etern�, surzi care refuz� s� asculte avertismentele �i amenin��rile, mu�i care nu �i-au 
folosit niciodat� vocea pentru ap�rare �i copii sminti�i pentru c� �i-au urmat p�rin�ii �i profesorii 
plini de iubire fa�� de lucruri lume�ti �i au uitat de Dumnezeu �i care se hr�nesc din luxul lumesc, 
beau cu în�elepciune eronat� �i se împotrivesc religiei. Între ultimii ale c�ror priviri m-au întristat 
nespus, deoarece Isus iubea atât de mult copiii, am v�zut mul�i slujitori lipsi�i de respect �i 
maltrata�i care nu l-au cinstit pe Domnul nostru la sfintele ceremonii la care au luat parte. Am 
observat cu durere c� mul�i preo�i, unii chiar f�lindu-se c� sunt plini de credin�� �i umilin��, îl 
batjocoreau pe Isus în adorabilul Sacrament. I-am v�zut pe mul�i care credeau �i înv��au doctrina 
Prezen�ei Reale, dar nu o îns�mân�au bine în inim�, uitând �i neglijând împ�r��ia, tronul �i locul 
�ederii lui Dumnezeu, Biserica, altarul, tabernacolul, potirul, chivotul, vasele �i ornamentele; 
într-un cuvânt tot ce se folose�te la aceast� adorare sau ceea ce-i înfrumuse�eaz� Casa Sfânt�. 
 O ignorare absolut� st�pânea pretutindeni, lucrurile se transformau în praf �i noroi, iar 
pream�rirea lui Dumnezeu devenea, dac� nu profanat� în sine, cel pu�in dezonorat�. Acest fapt se 
datora, nu s�r�ciei, ci indiferen�ei, trând�viei, preocup�rii min�ii cu probleme lume�ti �i deseori 
                                         
8 Unealt� agricol� format� dintr-un bât articulat prin curele cu o coad� lung� cu care se prelucreaz� cerealele sau 
p�st�ioasele pentru a separa boabele. 
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cauz� a egoismului �i mor�ii spirituale; c�ci am v�zut asemenea neglijare în bisericile în care 
preo�ii �i congrega�iile erau înst�rite sau cel pu�in care o duceau prea bine. Am v�zut multe 
ornamente p�mânte�ti f�r� gust �i nepotrivite ce le înlocuiser� pe cele ale unei epoci mai pioase. 
 Uneori am constatat c� �i celui mai s�rac om îi era mai degrab� preferabil s� intre în c�su�a 
sa decât s� p�trund� în Casa St�pânului cerului �i al p�mântului. Ah, cât de profund l-a întristat 
vr�jm��ia dintre persoane, pe El care s-a d�ruit pe sine însu�i pentru a le fi Hran�! Într-adev�r, 
nu-i nevoie s� fii bogat pentru a-l primi pe cel care r�spl�te�te însutit, chiar �i un pahar rece cu 
ap� dat celor înseta�i; cât de ru�inos este comportamentul nostru atunci când d�m de b�ut 
Domnului nostru sfânt, însetat de sufletele noastre, ap� murdar� în pahare noroioase! Ca urmare 
a acestei omisiuni i-am v�zut pe am�râ�ii scandaliza�i, pe adorabilul Sacrament profanat, 
bisericile pustiite �i pe preo�i dispre�ui�i. Aceste st�ri de necur��ie �i impruden�� s-au extins într-
atât pân� la sufletele statornice care �i-au l�sat tabernacolul inimilor nepreg�tit �i necur��at chiar 
în momentele în care Isus dorea s� intre ca �i atunci când au renun�at la tabernacolul de pe altar. 
 N-a� reu�i s� detaliez toate insultele aruncate asupra lui Cristos din preasfântul Sacrament 
nici dac� a� vorbi un an întreg. I-am v�zut pe autorii ofenselor, atacându-l în pâlcuri �i lovindu-l 
cu diferite obiecte. I-am v�zut pe cre�tinii nerespectuo�i din toate vremurile, pe preo�ii nep�s�tori 
�i profanatori, mul�imile de predicatori nedemni �i “c�ldu�i", solda�i netrebnici, profanatori ai 
veselelor sacre �i slujitori ai diavolului care foloseau sfânta Euharistie în cele mai 
însp�imânt�toare ritualuri de adorare satanic�. Printre aceste grupuri am observat �i un num�r 
mare de teologi care au alunecat spre erezie din cauza p�catelor, asaltându-l pe Isus în sfânta 
Tain� a Bisericii �i în�elându-l cu promisiuni �i cuvinte ispititoare, dar �i pe mul�i pentru care el 
�i-a v�rsat sângele. Ah! Aveam în fa�a ochilor o imagine îngrozitoare a Bisericii ca trup al lui 
Cristos; �i toate cetele de oameni care se îndep�rtau pe ei în�i�i de Casa Domnului, sfâ�iau �i 
rupeau buc��i de carne vie. Vai! I-a privit în cel mai înduio��tor mod �i s-a tânguit din pricina 
provoc�rii propriilor r�t�ciri. Pentru noi �i-a d�ruit el Persoana Divin� ca s� avem Hran� în 
sfântul Sacrament pentru a ne uni într-un singur trup - acela al Bisericii Mireasa lui - oameni 
desp�r�i�i unul de cel�lalt; �i acum s-a l�sat strivit chiar în m�dularele sale, c�ci opera sa de 
iubire �i anume sfânta Împ�rt��anie, prin care omenirea trebuia s� devin� una, constituie motiv 
de separare din cauza r�ut��ii unor înv���tori mincino�i. Am sesizat na�iuni întregi sustrase cu 
putere de la pieptul lui �i private de orice participare la bog��iile l�sate bisericii. În final, am 
descoperit c� to�i cei care r�t�ceau departe de Biseric�, se afundau în infinita infidelitate, 
supersti�ie, erezie �i fals� psihologie lumeasc�; ei d�deau frâu liber mâniei violente, ata�ându-se 
grupurilor largi pentru a ataca Biserica fiind îndemna�i de �arpele din mijlocul lor. Vai! Era ca �i 
cum Isus ar fi fost stârpit în mii de buc��i. 
 Atât de imens� era teroarea �i groaza mea, încât Mirele meu Ceresc a ap�rut �i plin de 
milostivire mi-a atins inima �i mi-a zis: Nimeni nu a mai v�zut toate acestea pân� acum �i inima 
ta s-ar fi nimicit de durere dac� nu �i-a� fi dat putere. 
 Sângele curgea cu pic�turi mari pe fa�a palid� a Salvatorului nostru, avea p�rul vâlvoi �i 
barba însângerat� �i încurcat�. Dup� viziunea pe care tocmai ce am descris-o, Isus a p�r�sit 
pe�tera �i s-a întors la ucenici; îns� mersul îi era din nou �ubred, înf��i�area-i sem�na cu aceea a 
unui b�rbat acoperit de r�ni �i ap�sat de o grea povar� sub care se poticnea la fiecare pas. 
Apropiindu-se de cei trei apostoli, nu i-a g�sit cu capetele acoperite �i, stând în genunchi precum 
oamenii acelei ��ri care se g�seau cuprin�i de regret, erau doritori de a se ruga. Adormiser� 
doborâ�i de oboseal� �i de necaz. Isus, tremurând �i gemând, s-a apropiat de ei �i i-a trezit. 
 Dar când l-au v�zut la lumina lunii, stând înaintea lor cu fa�a palid� �i plin� de sânge �i cu 
p�rul în dezordine, privirile lor obosite nu l-au recunoscut prima oar� deoarece ap�rea extrem de 
schimbat. �i-a împreunat mâinile �i le-a spus cu accente pline de regret c� a doua zi va fi dus la 
moarte - c� nu va trece o or� �i va fi prins �i dus în fa�a unui tribunal, va fi maltratat, dispre�uit, 
biciuit �i supus celei mai crude mor�i; la auzul acestor cuvinte, apostolii �i-au ridicat bra�ele 
asupra lui, sus�inându-l cu dragoste. I-a rugat s� le consoleze pe Mama sa �i pe Maria 
Magdalena. Nu au ripostat, deoarece nu �tiau ce s� zic�, c�ci atât de alarma�i erau din pricina 
înf��i��rii �i limbajului s�u încât credeau c� mintea îi r�t�ce�te. Dorind s� se înapoieze la grot� 
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nu a avut putere s� mearg�. I-am v�zut pe Ioan �i pe Iacob sus�inându-l �i întorcându-se dup� ce 
a intrat în�untru. Aceasta se întâmpla pe la orele unsprezece �i un sfert. 
 În timpul agoniei lui Isus am v�zut-o pe Fecioara sfânt� în casa Mariei, mama lui Marcu, 
cuprins� de am�r�ciune �i durere sufleteasc�. Se afla în gr�din� în compania Magdalenei �i a 
Mariei doborât� de mâhnire, cu trupu-i aplecat ca de închin�ciune. A le�inat de câteva ori, c�ci 
tr�ia în spirit diferite secven�e din agonia fiului ei. A trimis câ�iva mesageri pentru a cerceta 
starea lui Isus, dar agitat� fiind, nu a a�teptat întoarcerea lor, ci a plecat cu Magdalena �i 
Salomeea de-a lungul v�ii lui Iosafat. A mers cu capul acoperit de voal �i, deseori mâinile �i le 
întindea înspre muntele M�slinilor, c�ci îl vedea pe Isus udat de o transpira�ie sângerând� �i 
gesturile sale mimau dorin�a de a cuprinde chipul Fiului ei. Am urm�rit mi�c�rile interioare ale 
sufletului s�u c�tre Isus care, gândindu-se la ea, �i-a întors ochii înspre direc�ia în care se afla, 
tânjindu-i prezen�a. Am remarcat, de asemeni, comunicarea spiritual� dintre cei doi, 
r�sfrângându-se sub forma unor raze ce treceau printre ei. Pre�iosul nostru Domn s-a gândit �i la 
Magdalena, s-a înduio�at de fr�mântarea ei �i i-a îndemnat pe apostoli s-o consoleze; c�ci �tia c� 
iubirea ei pentru minunata lui persoan� era mai mare decât pentru oricare alt� persoan� în afar� 
de cea pentru binecuvântata Mam�, �tiind c� va suferi mult pentru binele lui �i c� niciodat� nu-l 
va ofensa. 
 În tot acest timp cei opt apostoli s-au reîntors la copacul din Ghetsemani �i, dup� ce au 
discutat pu�in între ei, au adormit. Erau agita�i, descuraja�i �i gata s� cad� în ispit�. C�utaser� un 
loc de refugiu în caz de pericol �i se întrebau nelini�ti�i: Ce vom face dac� îl vor omorî? Am l�sat 
toate pentru a-l urma. Suntem s�raci �i considera�i pleava societ��ii, ne-am d�ruit serviciului 
s�u în totalitate iar el este acum atât de imperfect �i cople�it de mâhnire încât nu ne poate oferi 
nici o consolare. Ceilal�i apostoli au pribegit mai întâi prin diferite direc�ii, dar când au auzit 
ultimele profe�ii îngrozitoare ale lui Isus, s-au înapoiat cu to�ii la Betfage. 
 L-am v�zut pe Isus rugându-se înc� în pe�ter�, opunându-se naturii sale umane, care refuza 
suferin�a, îns� abandonându-se voin�ei Tat�lui ve�nic. Abisul s-a deschis înaintea lui �i a avut o 
viziune a iadului. I-a v�zut pe Adam �i pe Eva, pe patriarhi, pe profe�i �i pe oamenii drep�i, pe 
p�rin�ii mamei sale �i pe Ioan Botez�torul, a�teptându-l în lumea de jos cu înfl�c�rare, încât 
privirea i s-a împuternicit �i inima-i iubitoare i s-a umplut de curaj. Moartea sa trebuia s� 
deschid� Raiul pentru ace�ti prizonieri - moartea lui avea s�-i scoat� din închisoare, tânjind dup� 
o speran�� arz�toare! Când Isus a privit cu adânc� emo�ie la sfin�ii din trecut, îngerii i-au 
prezentat toat� mul�imea de viitori sfin�i care, unindu-�i munca lor cu meritele P�timirii sale, 
erau prin el uni�i cu Tat�l etern. Aceast� viziune a constituit cea mai frumoas� �i cea mai 
consolatoare dintre toate revela�iile în care el a v�zut salvarea �i sfin�irea ce vor fi izvorul 
nesfâr�it de r�scump�rare deschis� de moartea sa. 
 Apostolii, discipolii, fecioarele �i femeile sfinte, martirii, duhovnicii, pustnicii, preo�ii �i 
episcopii �i o ceat� mare de femei �i b�rba�i cre�tini - într-un cuvânt, întreaga o�tire a sacrului i-a 
ap�rut înainte. Cu to�ii purtau pe cap coroane de triumf, iar florile acestor coroane se deosebeau 
în form�, culoare �i miros, dar �i în perfec�iune dup� suferin�a, truda �i izbânda ce le-au adus 
gloria ve�nic�. Întreaga via�� �i toate faptele, meritele �i puterea la fel ca �i m�re�ia triumfului lor 
proveneau numai �i numai din uniunea lor cu vrednicia lui Isus Cristos. 
 Influen�a reciproc� exercitat� de ace�ti sfin�i unii asupra altora �i maniera în care au b�ut de 
la unicul izvor - Ve�nicul Sacrament �i Patima Domnului nostru - au format o priveli�te 
impresionant� �i minunat�. Nimic nu a fost mai plin de profund� semnifica�ie în ceea ce-i 
prive�te - munca lor, martiriul, reu�itele, îmbr�c�mintea - toate s-au contopit în infinit� armonie 
�i unitate; iar aceast� unitate în diversitate a fost produs� de razele singurului Soare, de Pasiunea 
Domnului, de Cuvântul devenit Om în care este Via�a, Lumina oamenilor, care str�luce�te în 
întuneric, iar întunericul nu a cuprins-o. 
 Grupul viitorilor sfin�i a trecut prin fa�a sufletului Domnului nostru care era astfel pus între 
râvnicii patriarhi �i sufletele consacrate �i aceste dou� cete mergeau împreun�, completându-se 
una pe alta �i înconjurând inima iubitoare a Salvatorului nostru ca �i o coroan� a biruin�ei. 
Imaginea mi�c�toare �i consolatoare emana înt�rire �i mângâiere sufletului lui Isus. Ah! Î�i iubea 
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atât de mult fra�ii �i pe to�i oamenii încât pentru a împlini mântuirea, chiar �i numai a unui singur 
suflet ar fi acceptat cu bucurie toate suferin�ele la care acum era supus. Viziunile se refereau la 
viitor �i erau r�spândite la o anumit� în�l�ime de p�mânt. 
 Îns� aceste revela�ii alin�toare au disp�rut �i îngerii i-au prezentat apoi scenele P�timirii 
mult mai aproape de privirea sa. Am urm�rit fiecare tablou clar zugr�vit, început cu s�rutul lui 
Iuda �i pân� la ultimul cuvânt al lui Isus pe cruce; tot acum am mai rev�zut ceea ce vedeam în 
medita�iile mele despre Patim�. Tr�darea lui Iuda, fuga apostolilor, insultele aruncate asupra 
Domnului la Ana �i Caiafa, negarea lui Petru, judecarea în fa�a lui Pilat, batjocura lui Irod, 
biciuirea �i încoronarea cu spini, condamnarea la moarte, purtarea crucii, marama Veronic�i, 
crucificarea, insultele fariseilor, mâhnirea Mariei, a Mariei Magdalena �i a lui Ioan, str�pungerea 
coastei cu suli�a - într-un cuvânt fiecare secven�� a P�timirii i s-a ar�tat în cel mai minu�ios 
detaliu. A acceptat totul de bun�voie, supunându-se din iubire pentru om. A v�zut �i a sim�it, de 
asemenea, chinurile îndurate în acel moment de Mama sa, a c�rei contopire interioar� cu agonia 
lui a fost atât de profund� încât a c�zut în bra�ele înso�itorilor. 
 Când imaginile Patimii s-au epuizat, Isus a c�zut cu fa�a la p�mânt ca unul pe punctul de 
moarte; îngerii au disp�rut �i transpira�ia sângerând� a devenit mai abundent�. Întunericul 
domnea în pe�ter�, iar eu am z�rit un înger coborând spre Isus. Acest înger era mai înalt decât 
oricare altul �i aspectul lui era mult mai distinct �i impun�tor decât cel al unui om. Era îmbr�cat 
ca un preot, cu o pelerin� neagr� �i în mâini purta un vas mic de forma potirului folosit la ultima 
cin�. Pe potir se g�sea o form� oval�, de m�rimea unei fasole, ce degaja o lumin� ro�iatic�. 
Îngerul, f�r� s� ating� p�mântul cu picioarele, �i-a întins mâna dreapt� spre Isus, iar el s-a ridicat 
primind tainica hran� �i b�utur� din caliciul luminos. Apoi îngerul a disp�rut. 
 Isus, acceptând el de bun�voie potirul suferin�ei �i primind noi for�e, a mai r�mas câteva 
minute în grot� cufundat în medita�ie lini�tit� dup� care s-a întors s�-i mul�umeasc� Tat�lui 
Ceresc. Se afla înc� în adânc� ispitire a spiritului, dar eliberat în a�a m�sur� încât a fost capabil 
s� mearg� pân� la ucenici f�r� s�-�i clatine mersul sau s� se aplece sub povara durerilor. Chipul 
îi era înc� palid �i transfigurat, dar pasul îl avea hot�rât. �i-a �ters fa�a cu o pânz� �i �i-a aranjat 
p�rul ce-i c�dea pe umerii plini de sânge. 
 Atunci când Isus s-a apropiat de discipoli, i-a g�sit întin�i ca �i mai înainte, adormi�i �i cu 
capetele acoperite. Domnul nostru le-a spus c� nu era timpul de dormit �i c� trebuia s� se ridice 
pentru a se ruga: Ave�i grij� c� ora se apropie �i Fiul Omului va fi aruncat în mâinile 
tr�d�torilor. Ridica�i-v�, s� mergem! Vede�i c� se apropie cel ce m� va tr�da. I-ar fi fost mai 
bine aceluia s� nu se fi n�scut. Ei s-au dezmeticit, s-au ridicat alarma�i �i au privit în jur cu 
anxietate. Petru a replicat st�ruitor: Doamne îi voi chema �i pe ceilal�i pentru a te putea ap�ra. 
Dar Isus le-a ar�tat în vale pe partea cealalt� a râului Cedron o mul�ime de oameni înarma�i care 
se apropiau cu tor�e, precizându-le c� printre ei este unul care îl tr�dase. Vorbea calm, cerându-le 
s-o consoleze pe Mama lui. Ei au spus: Las�-ne s�-i întâmpin�m, îns� el a replicat: M� voi preda 
f�r� ezitare în mâinile du�manilor mei. A p�r�sit apoi Gr�dina M�slinilor împreun� cu cei trei 
ucenici mergând înaintea arca�ilor pe drumul ce ducea spre gr�dina Ghetsemani. 
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Capitolul II - Iuda �i oamenii lui 
 
 Iuda nu s-a a�teptat ca tr�darea lui s� aib� asemenea urm�ri. A fost ner�bd�tor s� ob�in� 
recompensa promis� �i s�-i mul�umeasc� pe farisei, aruncându-l pe Isus în mâinile lor, dar nu �i-
a calculat cât de departe vor ajunge lucrurile sau nu s-a gândit c� du�manii Înv���torului îl vor 
judeca �i îl vor crucifica; mintea lui era absorbit� doar de dorin�a de câ�tig �i unii farisei �i 
saduchei vicleni cu care stabilise unele leg�turi, l-au îndemnat continuu la tr�dare, lingu�indu-l. 
Era s�tul de via�a obositoare, pribeag� �i persecutat� pe care apostolii o duceau. Timp de câteva 
luni furase mereu pomenile care îi erau date în grij� �i în avari�ia lui se împotrivea risipei f�cute 
de Magdalena de fiecare dat� când turna ulei pre�ios pe picioarele Domului nostru, provocându-i 
astfel setea de a comite cea mai mare crim�. El întotdeauna a sperat c� Isus va stabili un regat 
temporal �i �i-a însu�it un post str�lucitor �i avantajos, dar a fost dezam�git �i s-a r�zgândit 
începând s�-�i strâng� avere. A observat c� suferin�ele �i persecu�iile cre�teau pentru Domnul 
nostru �i pentru cei ce-l urmau �i a c�utat s� se împrieteneasc� cu du�manii de temut ai 
Mântuitorului �i apostolilor, v�zând c� Isus nu devine rege, în timp ce demnitatea �i puterea 
marelui preot �i a tuturor acelora care apar�ineau serviciului s�u au avut o puternic� impresie 
asupra min�ii lui. 
 A început s� avanseze pas cu pas într-o rela�ie apropiat� cu spionii acestor oameni, care-l 
lingu�eau continuu �i îl asigurau c� un sfâr�it va gr�bi subit evolu�ia divinului nostru Domn. 
B�rbatul asculta din ce în ce mai înver�unat sugestiile criminalilor cu inimile du�m�noase �i nu 
f�cuse nimic în ultimele zile decât s� se duc� �i s� se întoarc� de la marii preo�i pentru a-i 
convinge s� ajung� la un acord. Îns� ei refuzau s� ac�ioneze �i îl tratau cu dispre�. Spuneau c� nu 
va fi suficient timp înainte de s�rb�toare �i c� se va crea agita�ie între oameni. Chiar �i Sinedriul 
a ascultat propunerile sale cu o oarecare aten�ie. 
 Dup� ce Iuda a primit binecuvântatul Sacrament în sufletul s�u nelegiuit, Satana l-a luat în 
st�pânire �i el a mers pentru a-�i îndeplini crima. În primul rând Iuda i-a c�utat pe aceia care mai 
înainte l-au ademenit �i s-a în�eles cu ei, iar ace�tia l-au acceptat cu o fals� prietenie. Al�ii li s-au 
al�turat, precum Ana �i Caiafa, îns� cel din urm� l-a tratat cu o clar� mândrie �i desconsiderare. 
To�i du�manii lui Cristos erau destul de indeci�i �i nu erau siguri de succes, dat fiind 
neîncrederea lor în Iuda. 
 Am v�zut împ�r��ia Iadului dezbinat în propria-i esen��; Satana dorea crima iudeilor �i 
tânjea cu ardoare dup� moartea lui Isus, Salvatorul sufletelor, Sfântul Înv���tor, Omul drept pe 
care îl dispre�uia atât de mult; dar, în acela�i timp, sim�ea o team� interioar� extraordinar� din 
cauza mor�ii victimei inocente care nu se ascundea de persecutorii s�i. L-am v�zut apoi pe de-o 
parte stimulând ura �i furia du�manilor lui Isus �i pe de alt� parte strecurându-le unora dintre ei 
gândul c� Iuda era însu�i diavolul, personaj vrednic de condamnat; sentin�a nu putea fi 
pronun�at� înainte de s�rb�toare, pentru c� nu se strângea un num�r suficient de martori lui Isus. 
 Fiecare a propus ceva diferit de altul, unii l-au interogat pe Iuda, spunându-i: Vom fi oare 
capabili s�-l lu�m? Nu are oameni înarma�i cu El? Iar tr�d�torul a r�spuns: Nu este singur, ci cu 
unsprezece ucenici. El este foarte trist, iar cei unsprezece sunt foarte frico�i. Le-a mai spus c� era 
momentul potrivit s� pun� mâna pe Isus, c�ci mai târziu probabil nu-i va mai sta în putere s� li-l 
dea pe Domnul �i poate c� nu se va mai întoarce niciodat� la Înv���tor, deoarece era foarte clar 
c� Isus �i ceilal�i apostoli au b�nuit ceva �i cu siguran�� c�-l vor omorî dac� se va înapoia la ei. 
Le-a spus c� dac� nu-l vor prinde, va sc�pa, se va întoarce cu o armat� a sa �i se va proclama 
singur rege. Aceste amenin��ri ale lui Iuda au avut efect, propunerile lui au fost luate în seam� �i 
�i-a primit premiul pentru tr�dare - treizeci argin�i. Argin�ii erau dreptunghiulari, cu g�uri în 
col�uri, strân�i împreun� ca ni�te inele sub forma unui lan� �i aveau o anume imprimare. 
 Iuda con�tientiza faptul c� era privit cu dispre� �i dezinteres, c�ci limbajul �i gesturile lor le 
tr�dau gândurile �i mândria i-a sugerat s� dea înapoi banii ca o jertf� pentru templu pentru a da 
impresia c� inten�iile sale fuseser� drepte �i dezinteresate. Îns� i-au refuzat propunerea deoarece 
pre�ul sângelui nu putea fi oferit în templu. Iuda a v�zut cât de mult îl dispre�uiau �i furia lui era 
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excesiv�. Nu se a�teptase s� culeag� fructele amare ale tr�d�rii chiar înainte de a o duce la 
îndeplinire, îns� mersese mult prea departe cu ace�ti oameni încât se afla sub puterea lor �i s� 
scape nu mai era posibil. L-au urm�rit cu mare aten�ie �i nu l-au sc�pau din vedere pân� când le-
a ar�tat exact ce pa�i urmau s� fie f�cu�i pentru a se asigura de prinderea persoanei lui Isus. Trei 
farisei l-au urmat în momentul coborârii în camera unde solda�ii templului (dintre care 
majoritatea erau iudei �i restul diferite na�iuni) erau aduna�i. Când totul a fost aranjat �i num�rul 
necesar de solda�i strâns, Iuda s-a gr�bit înspre sala cinei înso�it de un servitor al fariseilor pentru 
a se asigura dac� Isus a plecat sau nu. A fost de acord s� le trimit� un mesager cu informa�ia 
cerut�. 
 Cu pu�in înainte ca Iuda s�-�i fi primit pre�ul tr�d�rii, un fariseu a ie�it �i a trimis �apte 
sclavi s� aduc� lemne cu care s� preg�teasc� crucea pentru Salvatorul nostru în cazul în care 
avea s� fie judecat, deoarece în ziua urm�toare nu era timp suficient din pricina începerii 
s�rb�torilor Pa�telui. Ei au procurat lemnul de la trei kilometri distan��, de lâng� un zid înalt 
unde se g�sea o mare cantitate de lemn ce apar�inea templului �i l-au c�rat în spatele tribunalului 
lui Caiafa. Bucata important� a crucii apar�inea unui copac din valea lui Iosafat, lâng� râul 
Cedron �i care, c�zând de-a lungul curentului, fusese folosit ca pod. Atunci când Neemia a 
ascuns focul �i vasele sfinte în lacul din Betsaida, fusese aruncat odat� cu celelalte p�r�i de lemn 
- mai târziu au fost luate �i l�sate deoparte. Crucea era preg�tit� în mod diferit, fie de a luau în 
râs regalitatea lui Isus, fie din ceea ce b�rba�ii numeau întâmplare. Crucea era compus� din cinci 
buc��i de lemn, excluzând inscrip�ia. Am v�zut �i alte lucruri privitoare la cruce �i însemn�tatea 
diferitelor împrejur�ri mi s-a f�cut cunoscut�, îns� am uitat-o. 
 Iuda s-a întors �i a spus c� Isus nu mai era în sala cinei, dar cu siguran�� trebuia s� g�seasc� 
pe muntele M�slinilor, locul unde obi�nuia s� se roage. A cerut ca un num�r mic de oameni s�-l 
înso�easc� pentru c� apostolii ce erau cu el puteau s� b�nuiasc� ceva �i s� se revolte. Trei sute de 
oameni s-au oprit la por�i �i pe str�zile din Ofel, o parte din ora�ul din partea sudic� a templului 
�i de-a lungul v�ii din Milo pân� la casa lui Ana �i pân� la Muntele Sion pentru a trimite înt�riri 
în caz c� era nevoie, deoarece dup� cum spunea el to�i oamenii din clasa social� de jos a lui Ofel 
erau partizani cu Isus. Tr�d�torul i-a mai avertizat s� fie pruden�i c�ci Isus s-a ascuns de multe 
ori prin mijloace misterioase în mun�i �i s-a f�cut invizibil celor din jurul lor. Le-a recomandat pe 
lâng� acestea s� poarte cu ei un lan� �i s� se foloseasc� de forme magice pentru a-l împiedica s�-l 
rup�. Iudeii au ascultat toate sfaturile cu o indiferen�� dispre�uitoare �i i-au replicat: Imediat ce 
va fi în mâinile noastre, vom avea grij� s� nu ne scape. 
 Dup� aceea Iuda a început s�-�i încheie în�elegerile cu cei care îl înso�eau. A dorit s� intre 
în gr�din� înaintea lor, s�-l îmbr��i�eze �i s�-l s�rute pe Isus ca �i cum s-ar fi întors la el ca 
prieten �i ucenic �i apoi solda�ii s� pun� mâna pe el. Dorea s� se cread� c� au ajuns din 
întâmplare acolo �i, când solda�ii î�i vor face apari�ia el, ar putea fugi ca �i ceilal�i discipoli �i nu 
s-ar mai auzi niciodat� de el. S-a gândit de asemenea c� poate o agita�ie va urma când apostolii 
se vor ap�ra �i Isus va trece prin mijlocul inamicilor a�a cum o mai f�cuse deseori înainte. �i-a 
învins aceste gânduri mai ales atunci când mândria sa era r�nit� de maniera dispre�uitoare a 
iudeilor de a-l trata; îns� nu a regretat, deoarece îi apar�inea cu totul lui Satana. Dorea ca solda�ii 
s� nu poarte cu ei lan�uri �i funii, complicii lui disimulau c� sunt de acord cu toate dorin�ele lui, 
îns� în realitate îl considerau un tr�d�tor, în care nu se poate avea încredere �i care urma s� fie 
aruncat imediat ce f�cea ceea ce trebuia. Solda�ii primiser� ordine s� se �in� aproape de Iuda, s�-l 
urm�reasc� cu aten�ie �i s� nu scape pân� ce Isus nu era prins, fiindc� î�i primise recompensa �i 
le era fric� s� nu fug� cu banii, iar Isus s� dispar� sau un altul s� fie luat în locul lui. Garda de 
b�rba�i aleas� pentru a-l înso�i pe Iuda era compus� din dou�zeci de solda�i selectat� din armata 
Templului �i dintre al�i solda�i care se aflau sub ordinele Anei �i ale lui Caiafa. Erau îmbr�ca�i ca 
�i solda�ii romani, aveau c��ti cu creast� din metal �i purtau centuri atârnate în jurul coapsei, 
b�rbile lor erau lungi în timp ce osta�ii romani la Ierusalim aveau doar musta�� �i-�i b�rbiereau 
obrajii �i buza de sus. 
Aveau cu to�ii s�bii, unii erau înarma�i �i cu l�nci �i purtau cu ei �i bâte, lanterne �i tor�e; îns� 
când î�i f�ceau semne aprindeau doar una. La început se inten�ionase ca Iuda s� fie condus de o 
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escort� mult mai numeroas�, dar i-a aten�ionat c� un num�r mare de persoane ar fi foarte u�or 
remarcat, deoarece Muntele M�slinilor oferea o priveli�te a întregii v�i. Majoritatea osta�ilor au 
r�mas la Ofel �i santinele s-au oprit în toate p�r�ile pentru a reprima orice încercare de sc�pare a 
lui Isus. Tr�d�torul a fost urmat de cei dou�zeci de solda�i, îns� la o anumit� distan�� se �ineau pe 
urmele lor patru arca�i care nu erau decât v�tafi obi�nui�i, care c�rau corzi �i lan�uri, iar dup� 
ace�tia veneau cei �ase cu care Iuda �inuse leg�tura tot timpul. 
 Unul dintre ei era preot �i confident al Anei, un al doilea îi era devotat lui Caiafa, al treilea 
�i al patrulea erau farisei, iar ceilal�i doi erau saduchei �i adep�i ai lui Irod. Ace�ti �ase b�rba�i 
ocupau func�iile de curteni ai lui Ana �i ai lui Caiafa, spionând �i fiind cei mai mari du�mani ai 
lui Isus. 
 Solda�ii au r�mas în tov�r��ia lui Iuda pân� când au g�sit drumul care împ�r�ea gr�dina 
M�slinilor de gr�dina Ghetsemani, îns� acolo i-au interzis s� mearg� singur �i din acest moment 
�i-au schimbat modul total de a se comporta, tratându-l cu indolen�� �i severitate. 
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Capitolul III - Isus este arestat 
 
 Isus se afla cu cei trei apostoli pe drumul dintre Ghetsemani �i gr�dina M�slinilor atunci 
când Iuda �i oamenii lui �i-au f�cut apari�ia. O ceart� aprins� s-a iscat între Iuda �i solda�i pentru 
c� el dorea mai întâi s� se apropie �i s�-i vorbeasc� în �oapt� lui Isus ca �i cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat �i, dup� aceea ei s� se apropie �i s� pun� mâna pe el pentru a da impresia c� nu are nici 
o leg�tur� cu toat� întâmplarea. Îns� b�rba�ii i-au r�spuns jignitor: Nu, prietene, nu a�a! Nu vei 
sc�pa tu din mâinile noastre pân� ce nu-l vom avea pe galilean legat bine! �i v�zându-i pe cei 
opt discipoli care, când au auzit disputa, s-au gr�bit s�-l înso�easc� pe Isus, în ciuda opunerii lui 
Iuda, au chemat patru arca�i �i i-au l�sat s� priveasc� de la o mic� distan��. Imediat ce Isus �i 
apostolii au v�zut banda de b�rba�i înarma�i, Petru a dorit s�-i alunge cu ajutorul armelor, 
spunând: Doamne, ceilal�i opt sunt foarte aproape, las�-ne s�-i atac�m pe arca�i, dar Isus l-a 
îndemnat s�-�i p�streze calmul, s-a întors �i a înaintat câ�iva pa�i. În acest timp patru ucenici au 
intrat în gr�din�, întrebând ce se întâmpl�. Iuda era gata s� r�spund�, îns� solda�ii l-au întrerupt �i 
nu l-au l�sat s� vorbeasc�. Ace�ti patru discipoli erau Iacob cel mic, Filip, Toma �i Natanael; 
ultimul, care era b�iatul b�trânului Simeon, se al�turase împreun� cu al�ii apostolilor la 
Ghetsemani fiind probabil trimis de prietenii lui Isus s� afle care era situa�ia sau poate doar din 
simpl� curiozitate sau nelini�te. Ceilal�i r�t�ceau pe ici pe acolo, preg�ti�i s� fug� în caz de 
primejdie. 
 Isus i-a întâmpinat pe solda�i �i i-a întrebat pe un ton hot�rât �i deslu�it: Pe cine c�uta�i? 
Solda�ii i-au r�spuns: Pe Isus din Nazaret. Isus le-a r�spuns: Eu sunt. Imediat ce a pronun�at 
aceste cuvinte, ei au c�zut la p�mânt ca �i cum ar fi fost lovi�i de nebunie. Iuda, care st�tea lâng� 
ei, era mai agitat �i, ar�tându-se doritor s� se apropie, Isus i-a luat mâna �i i-a zis: Prietene, de ce 
ai venit? Iuda s-a bâlbâit, amintind ceva despre o afacere de-a lui. Isus i-a r�spuns în câteva 
cuvinte în�elesul: Ar fi fost mai bine pentru tine s� nu te fi n�scut, oricum nu-mi pot aminti 
cuvintele exact. În acela�i timp solda�ii s-au ridicat �i s-au apropiat din nou de Isus, dar au 
a�teptat semnul îmbr��i��rii cu care promisese Iuda c�-l va saluta pe Înv���tor pentru a-l 
recunoa�te. Petru �i ceilal�i apostoli l-au înconjurat pe Iuda �i l-au insultat cu un limbaj 
nem�surat, numindu-l ho� �i tr�d�tor; el a încercat s�-si domoleasc� furia prin tot felul de 
minciuni, dar s-a obosit degeaba deoarece solda�ii s-au oferit s�-l apere. 
 Isus a întrebat din nou: Pe cine c�uta�i? Ei au r�spuns: Pe Isus Nazarineanul. Isus le-a dat 
r�spuns: V-am spus c� eu sunt. Dac� pe mine m� c�uta�i, l�sa�i-i pe ace�tia s� se duc�. La auzul 
acestor cuvinte, solda�ii au c�zut pentru o clip� la p�mânt ca �i cuprin�i de convulsii similare 
epilepsiei, iar apostolii l-au încercuit pe Iuda pentru a doua oar�, exprimându-�i indignarea fa�� 
de viclenia sa. Isus s-a adresat solda�ilor: Ridica�i-v�! Ei s-au ridicat, dar aproape f�r� glas 
cuprin�i de fric�. Apoi i-au spus lui Iuda s� le dea semnalul dinainte stabilit, c�ci ordinul dat lor 
era acela de a-l prinde pe acela pe care Iuda îl va s�ruta. Iuda s-a apropiat de Isus �i l-a s�rutat, 
zicându-i: Te salut, Înv���torule! Isus l-a întrebat: Cum, Iuda, îl tr�dezi pe Fiul Omului cu un 
s�rut? Solda�ii l-au înconjurat pe Isus, iar arca�ii au pus mâna pe el. Iuda a dorit s-o întind�, dar 
ucenicii nu l-au l�sat s� plece, au alergat la solda�i �i s-au tânguit: St�pâne, s� lovim cu sabia? 
Petru, care era mult mai violent decât ceilal�i, a apucat sabia �i l-a lovit pe Malcus, servitorul 
marelui preot �i i-a t�iat urechea dreapt�; Malcus a c�zut la p�mânt �i o mare agita�ie s-a 
provocat. 
 Arca�ii l-au prins pe Isus �i au vrut s�-l lege; în timp ce Malcus �i restul solda�ilor st�teau 
în jurul lor. Când Petru l-a lovit pe al doilea, ceilal�i erau ocupa�i cu îndep�rtarea acelora dintre 
apostolii afla�i prea aproape �i în prinderea celor ce fugir�. Patru apostoli �i-au f�cut apari�ia mai 
în dep�rtare �i au privit cu spaim� scena dinaintea ochilor lor; îns� solda�ii înc� erau prea 
alarma�i de ultima înc�ierare, încât s�-�i mai fac� griji de ei în�i�i �i pe lâng� aceasta nu doreau 
s�-l lase pe Salvatorul nostru f�r� paz�. Iuda a disp�rut imediat ce i-a dat salutul tr�d�rii lui Isus, 
dar s-a întâlnit cu unii dintre discipoli care l-au asaltat cu repro�uri. �ase farisei i-au s�rit în 
ajutor �i a sc�pat în timp ce arca�ii îi legau mâinile lui Isus. 
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 Dup� ce Petru l-a lovit pe Malcus, Isus l-a avertizat: Pune sabia înapoi la locul ei c�ci to�i 
cei ce pun mâna pe sabie de sabie vor pieri. Crezi c� nu pot s�-i cer tat�lui meu mai mult de 12 
legiuni de îngeri �i ei s�-mi dea spre ap�rare? Cum altfel vrei s� se împlineasc� Scripturile? Apoi 
a mai zis: L�sa�i-m� s�-l vindec pe acest om �i, apropiindu-se de Malcus i-a atins urechea, s-a 
rugat �i l-a vindecat. Solda�ii care st�teau al�turi, ca de altfel �i arca�ii �i cei �ase farisei neatin�i 
de acest miracol, au continuat s�-l insulte pe Domnul nostru, spunându-le martorilor: Aceasta 
este o �iretenie a diavolului, puterile sale de vr�jitor au f�cut ca urechea s� par� t�iat� �i acum 
acelea�i puteri au dat impresia c� s-a vindecat. 
 Apoi Isus li s-a adresat: A�i venit dup� mine s� m� prinde�i ca dup� un tâlhar cu s�bii �i 
ciomege. Am stat zi de zi cu voi înv��ându-v� în Templu �i nu m-a�i prins, dar acesta este ceasul 
vostru �i puterea întunericului. 
 Fariseii au poruncit s� fie legat mult mai strâns �i i-au r�spuns într-un mod îndr�zne�: Ah! 
Nu ne po�i în�ela cu vr�jitoria ta! Isus le-a replicat, dar nu-mi amintesc cuvintele lui; to�i 
ucenicii au fugit. Cei patru arca�i �i cei �ase farisei nu au c�zut la p�mânt când au auzit cuvintele 
lui Isus pentru c�, asemenea lui Iuda care nu îngenunchease, se g�seau sub puterea lui Satana, în 
timp ce ceilal�i care au c�zut �i s-au ridicat au fost converti�i mai apoi �i au devenit cre�tini; ei 
doar l-au încercuit pe Isus, dar nu �i-au ridicat mâinile asupra lui. Malcus s-a convertit datorit� 
vindec�rii urechii �i, în timpul Patimii, îns�rcinarea lui a fost aceea de a le duce mesaje Mariei �i 
altor prieteni ai lui Isus. 
 Arca�ii, care îl legaser� pe Isus cu cea mai mare brutalitate, erau p�gânii unui neam din cel 
mai r�u, scunzi �i îndesa�i, activi �i cu tenul de culoare g�lbuie sem�nând cu sclavii egipteni care 
au picioarele bra�ele �i gâtul neacoperite. 
 I-au legat mâinile cât de strâns au putut, cu funii grele, fixându-i încheietura mâinii stângi 
sub cotul drept. Mijlocul i l-au înv�luit cu un fel de cing�toare cu ascu�i�uri de fier �i acesteia i-
au ata�at dou� curele de piele ce îi încruci�a pieptul ca �i ni�te patrafire. I-au legat patru frânghii 
de p�r�i diferite ale centurii �i de acestea îl târau din fiecare parte în cel mai inuman mod. Funiile 
erau noi; cred c� le cump�raser� fariseii atunci când s-au hot�rât prima dat� s�-l aresteze pe Isus. 
Ei au aprins tor�e nefolosite �i procesiunea începu. Cei zece solda�i au mers înainte, urmau 
arca�ii care �ineau frânghiile �i-l împingeau pe Isus, apoi fariseii �i al�i zece solda�i la urm�. 
 Ucenicii îi urmau la o mic� distan��, suspinând �i oftând. Ioan venea singur, mergând foarte 
aproape de solda�i, pân� când fariseii, v�zându-l, au ordonat g�rzilor s�-l aresteze. S-au supus 
imediat, îns� el a fugit, l�sându-�i în mâinile lor o hain� cu care era acoperit. S-a dezbr�cat de 
veston pentru a sc�pa mai u�or din mâinile du�manilor s�i �i nu �i-a p�strat pe el decât o 
îmbr�c�minte scurt� f�r� mâneci �i cordonul lung pe care-l purtau de obicei iudeii înf��urat în 
jurul gâtului, al capului �i al bra�elor. Arca�ii s-au comportat brutal cu Isus; au f�cut aceasta 
pentru a se pune bine cu cei �ase farisei c�ci �tiau prea bine c�-l urau �i-l detestau pe Domnul 
nostru. L-au dus pe cel mai pietros drum posibil, printre pietre t�ioase �i prin noroi; au tras de 
funii cât de tare puteau; îl loveau cu sfori înnodate ca �i un m�celar ce love�te animalul gata de 
sacrificare �i-�i completau tirania cu atât de ru�inoase �i josnice oc�ri încât nu le pot în�ira. Isus 
avea picioarele goale, purta pe lâng� haina de lân� f�r� cus�tur� �i o mantie peste hain�. Am uitat 
s� precizez c� arestul lui Isus s-a f�cut f�r� nici un fel de ordin sau vreo formalitate legal�. A fost 
tratat ca o persoan� f�r� valoare în fa�a legii. 
 Procesiunea s-a desf��urat în lini�te; ajungând la drumul ce întretaie gr�dina M�slinilor �i 
gr�dina Ghetsemani au luat-o la dreapta �i au ajuns imediat la un pod de peste râul Cedron. Când 
Isus s-a îndreptat spre Gr�dina M�slinilor împreun� cu apostolii, nu au luat-o pe acest pod, ci pe 
o c�rare ascuns� ce ducea prin valea lui Iosafat, spre un alt pod mai în sud. Acest pod, pe care 
solda�ii l-au dus pe Isus, era lung, întinzându-se nu doar peste râu, dar �i peste întreaga vale 
foarte extins� spre dreapta �i stânga albiei râului. L-am v�zut pe Domnul nostru c�zând de dou� 
ori înainte ca ei s� ajung� la pod, iar aceste c�deri au fost cauzate de modul barbar în care 
solda�ii îl împingeau; dar în momentul în care se aflau la jum�tatea drumului de pe pod �i-au dat 
drumul dispozi�iei inumane �i l-au împins cu a�a mare violen�� pe Isus în ap�, sf�tuindu-l pe un 
ton batjocoritor, s�-�i potoleasc� setea. Dac� Dumnezeu nu l-ar fi protejat, ar fi murit în urma 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 67 din 181 

acestei c�deri; s-a plecat prima dat� în genunchi, apoi pe fa��, ferindu-se prin aruncarea mâinilor 
înainte, care fiind legate strâns la început au fost desf�cute probabil, fie printr-un miracol, fie de 
solda�ii care i-au t�iat funiile înainte de a-l împinge în ap�. 
 Urmele picioarelor sale ale coatelor �i ale degetelor lui s-au imprimat în mod miraculos pe 
pietrele pe care s-a pr�bu�it �i aceste amprente au fost ulterior ar�tate cre�tinilor spre venerare. 
Rocile erau mai pu�in dure decât inimile necredincioase ale b�rba�ilor r�i ce-l înconjurau pe Isus 
�i adeveresc îngrozitorul moment al atingerii lor de c�tre Puterea Divin�. 
 Nu l-am observat pe Isus s� ia ceva pentru a-�i potoli setea ce-l consuma înc� de la 
începutul agoniei în gr�din�, dar a b�ut din apele Cedronului �i l-am auzit repetând aceste 
cuvinte din psalmul profetic: În setea lui va bea ap� din râu. (Psalmul 108) Arca�ii �ineau înc� 
capetele sforilor cu care Isus era legat, îns� era dificil s�-l târasc� afar� din ap� din pricina 
zidului de pe mal; s-au întors �i l-au tras prin râul Cedron �i pân� la ��rm, apoi l-au pus s� 
traverseze podul a doua oar� înso�indu-�i faptele cu insulte, blasfemii �i lovituri. Haina lung� de 
lân� care i s-a udat cu totul i se lipise de picioare, împiedicându-i fiecare mi�care �i punându-l în 
imposibilitatea de a merge, iar când a ajuns la cap�tul podului chiar a c�zut. L-au ridicat cu 
brutalitate, lovindu-l �i legându-i marginea hainei de curea, abuzând în acela�i timp în cel mai 
josnic mod. Nu era chiar miezul nop�ii când i-am surprins pe cei patru arca�i chinuindu-l pe Isus 
pe o c�rare îngust�, plin� de pietre buc��i de stânc�, scaie�i �i m�r�cini de pe partea opus� a 
râului Cedron. Cei �ase farisei violen�i au mers foarte aproape de Domnul nostru, îl împungeau 
cu be�e sub�iri �i, v�zând c� picioarele-i slabe �i sângerânde erau distruse de pietre �i m�r�cini�, 
au exclamat dispre�uitor: Precursorul lui Ioan Botez�torul cu siguran�� c� nu i-a preg�tit un 
drum bun pe aici; sau cuvintele lui Malahia: Privi�i, trimit îngerul meu înaintea fe�ei tale s� 
preg�teasc� c�ile mele, nu se potrivesc deloc acum. Fiecare remarc� batjocoritoare pronun�at� 
de ace�ti b�rba�i incitau pe arca�i la o mare r�utate. 
 Du�manii lui Isus au remarcat c� multe persoane se ar�tau în dep�rtare; nu erau decât 
apostolii ce se strânseser� împreun� la auzul arestului Înv���torului lor �i erau ner�bd�tori �i 
nelini�ti�i s� afle cum se va termina; apari�ia lor i-a tulburat pe farisei crezând c� vor încerca s�-l 
salveze pe Isus �i au trimis dup� înt�rirea g�rzilor. La o mic� dep�rtare de partea opus� înt�ririi 
sudice a templului ce ducea printr-un s�tuc numit Ofel c�tre muntele Sion unde se afla re�edin�a 
lui Ana �i a lui Caiafa am v�zut un grup de aproximativ 50 de solda�i care c�rau tor�e gata de a 
preveni orice situa�ie; comportamentul lor era cumplit. Ei strigau foarte tare pentru a-�i anun�a 
sosirea, dar �i pentru a-�i mul�umi camarazii pentru reu�ita expedi�iei. Acest fapt a cauzat o 
u�oar� confuzie printre solda�ii ce-l conduceau pe Isus, iar Malcus �i câ�iva oameni au profitat 
pentru a se dep�rta �i a merge pe muntele M�slinilor. 
 Când noua armat� de solda�i a p�r�sit ora�ul Ofel, i-am v�zut pe apostoli împr��tiindu-se: 
unii au luat-o pe un drum,al�ii pe un altul. Binecuvântata Fecioar� �i alte nou� sfinte femei pline 
de nelini�te �i-au îndreptat pa�ii spre valea lui Iosafat, înso�ite de Laz�r, Ioan, fiul lui Marcu, fiul 
Veronic�i �i fiul lui Simon. Cel din urm� se afla în Ghetsemani cu Natanael �i cu cei opt ucenici, 
dar a fugit imediat ce solda�ii î�i f�cur� apari�ia. Îi d�dea seam� Fecioarei despre tot ceea ce se 
întâmplase când armata sosit� i-a urmat pe cei ce-l purtau pe Isus, iar apoi a auzit vocifer�ri 
zgomotoase, dar �i luminile tor�elor pe care le duceau cu ei. Aceast� apari�ie a cople�it-o; a 
le�inat �i Ioan a condus-o în casa Mariei, mama lui Marcu. 
 Cei cincizeci de solda�i trimi�i s�-l înso�easc� pe Isus apar�ineau unui deta�ament format 
din trei sute de b�rba�i ce aveau îns�rcinarea de a p�zi por�ile �i împrejurimile ora�ului Ofel; c�ci 
Iuda tr�d�torul îi reamintise marelui preot c� locuitorii (care constituiau majoritatea clasa 
muncitoare �i care se ocupau cu aprovizionarea cu ap� �i lemne la Templu) se ata�aser� foarte 
mult de Isus �i probabil încercau s�-l salveze. În�el�torul era con�tient c� Isus îi consolase, îi 
înv��ase, îi înso�ise �i vindecase de boli pe mul�i dintre ace�ti s�raci muncitori; mai �tia �i c� Ofel 
era locul în care se oprise din c�l�toria sa din Betania spre Hebron când Ioan Botez�torul tocmai 
ce fusese executat. Iuda �tia, de asemenea, c� Domnul vindecase pe mul�i pietrari r�ni�i de 
c�derea turnului Siloe. Cea mai mare parte a locuitorilor ora�ului Ofel s-au convertit dup� 
moartea Domnului nostru �i s-au al�turat primei comunit��i cre�tine format� dup� Rusalii, iar 
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când cre�tinii s-au desp�r�it de iudei �i �i-au cl�dit noi locuin�e, le-au plasat în valea situat� între 
Muntele M�slinilor �i Ofel (ca �i sfântul �tefan) Ofel se afl� pe un deal la sudul templului 
înconjurat de ziduri cu locuitori foarte s�raci. Cred c� era mai mic decât Dulmen9. 
 Somnul oamenilor din Ofel a fost deranjat de zgomotul f�cut de solda�i; au ie�it cu to�ii din 
casele lor �i au alergat la intrarea în ora� pentru a se interesa de cauza g�l�giei, îns� solda�ii i-au 
tratat cu duritate, le-au poruncit s� se întoarc� acas� �i drept r�spuns la întreb�rile lor, le-au 
strigat: Tocmai ce l-am arestat pe Isus, profetul vostru fals - el cel care v-a dezam�git atât de 
mult; marii preo�i sunt gata s�-l judece �i îl vor r�stigni. Plângeri �i murmur s-au auzit din toate 
p�r�ile, s�rmanele femei cu copiii lor fugeau încolo �i-ncoace suspinând �i agitându-�i mâinile; 
�i-au reamintit de toate binefacerile Domnului �i au c�zut în genunchi, implorând mila Cerului. 
Îns� solda�ii i-au împins pe to�i la o parte lovindu-i �i obligându-i s� se întoarc� la casele lor, 
strigând: Ce alt� dovad� mai este necesar�? Oare comportamentul acestora nu arat� c� 
galileanul agit� mul�imea? Se comportau cu pruden�� de team� s� nu provoace o r�scoal� în Ofel 
�i astfel doreau doar s�-i îndep�rteze de locurile pe unde trebuia Isus s� treac�. 
 Atunci când solda�ii care-l conduceau pe Domnul nostru au ajuns aproape de por�ile 
ora�ului �i când au v�zut c� Isus c�zuse din nou încât nu mai reu�ea s� mearg� nici un pas, fiind 
mi�ca�i de suferin�a lui, �i-au spus unul c�tre altul: Privi�i-l pe bietul om! Este foarte ostenit �i nu 
se mai poate sus�ine din cauza greut��ii lan�urilor; dac� vrem s�-l prezent�m viu în fa�a marilor 
preo�i trebuie s�-i sl�bim corzile cu care îi sunt legate mâinile, astfel încât s� se poat� sprijini 
când cade. S-au oprit pentru un moment, nodurile au fost desf�cute �i un alt soldat milos i-a adus 
ni�te ap� de la o fântân� din apropiere. Isus i-a mul�umit, spunând �i de fântânile cu ap� vie din 
care beau aceia care cred în el, îns� aceste cuvinte i-au înr�it pe farisei, provocându-i insulte �i 
vorbe ustur�toare. I-am v�zut inima soldatului care i-a adus ap� �i a celui care i-a desf�cut lan�ul 
luminate dintr-o dat� de frumuse�e. Amândoi s-au convertit înainte de moartea Mântuitorului, 
al�turându-se apostolilor imediat. 
 Procesiunea a început iar, ajungând la por�ile Ofelului. �i aici Isus a fost primit cu 
am�r�ciunea acelora care îi purtau recuno�tin��, încât solda�ii cu greu au reu�it s�-i �in� departe 
pe cei ce-l în�bu�eau. Î�i împreunau mâinile, c�deau în genunchi, se agitau �i strigau: Elibera�i-l 
pe acest om, elibera�i-l! Te cuprindea într-adev�r durerea dac� te-ai fi uitat la Isus: fa�a alb�, 
desfigurat� �i r�nit�, p�rul ciufulit, hainele ude �i murdare; iar g�rzile îl târau �i-l loveau cu be�e 
ca pe un animal t�cut dus la înjunghiere. Astfel a fost condus prin mijlocul mul�imii, iar 
paraliticul vindecat, orbul c�ruia îi deschisese ochii �i mutul pe care îl f�cuse s� vorbeasc� 
implorau împreun� eliberarea sa, de�i în zadar. 
 Mul�i au fost trimi�i de c�tre Ana, Caiafa �i al�i du�mani ai lui Cristos s� participe la 
procesiune, s�-i ajute pe solda�i la v�t�marea victimei lor �i s�-i îndep�rteze pe nedori�ii locuitori 
din Ofel; majoritatea persoanelor numite în acest scop apar�inea clasei de jos a societ��ii �i cea 
mai degradat�. Or��elul Ofel se g�sea pe un deal �i mult lemn se putea g�si acolo gata s� fie 
folosit pentru construc�ii. Întregul alai a trebuit s� coboare dealul �i s� treac� printr-o u�� în 
perete. De-o parte a por�ii se vedea o cl�dire mare în�l�at� de Solomon �i de cealalt� parte 
bazinul din Betsaida. Trecând mai departe au urmat o direc�ie vestic� în josul unui drum numit 
Milo la cap�tul c�ruia se g�sea casa preotului Ana. Gardienii nu au încetat nici o clip� s� îl 
loveasc� pe Isus, justificându-�i comportamentul prin aceea c� mul�imile adunate în jurul 
procesiunii i-au obligat s� se manifeste astfel. Isus a c�zut de �apte ori pe drumul dintre mutele 
M�slinilor �i casa lui Ana. 
 Locuitorii or��elului Ofel nu s-au oprit din starea de groaz� �i sup�rare, iar la vederea 
Fecioarei Maria a femeilor sfinte �i a altor prieteni de pe valea Cedron din casa Mariei, mama lui 
Marcu au r�bufnit �i mai tare, urlând �i lamentându-se în timp ce o înconjuraser� �i aproape c� o 
purtau pe bra�e. Maria a încremenit din cauza mâhnirii �i nu �i-a deschis gura decât la sosirea lui 
Ioan, care le-a povestit tot ceea ce v�zuse de când Isus p�r�sise sala cinei; pu�in mai târziu a fost 

                                         
9 Dulmen este un or��el în Westphalia, unde sora Emmerich locuia în acel timp. 
 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 69 din 181 

dus� în casa Martei, aproape de casa lui Laz�r. Petru �i Ioan care-l urmaser� pe Isus de la 
distan�� au mers în grab� la unii servitori cu care marele preot se în�elesese dinainte, încercând a-
i îndupleca cât privea prezentarea Înv���torului în fa�a tribunalului. Ace�ti servitori s-au 
comportat ca ni�te mesageri �i tocmai ce li se ordonase s� mearg� în casele b�trânilor �i ai altor 
membrii ai Consiliului pentru a-i aduna la întâlnirea convocat�. Doreau s�-i lase pe apostoli 
în�untrul tribunalului, dar erau con�tien�i de dificultatea acestui lucru �i le-au dat �i lor robe ca �i 
ale lor �i i-au îns�rcinat s� poarte mesajul pe la to�i cei ce formau tribunalul lui Caiafa �i se 
amestecau f�r� s� fie recunoscu�i printre solda�i �i fal�i martori pentru c� to�i oamenii s� fie 
exclu�i. Ca �i Nicodim, Iosif din Arimateea �i al�i oameni bine inten�iona�i f�cea parte din acest 
consiliu, apostolii au încercat s�-i anun�e ceea ce trebuia f�cut în interiorul s�lii judec��ii, 
asigurându-se astfel de prezen�a acelor prieteni ai lui Isus pe care fariseii îi omiseser� inten�ionat. 
Între timp Iuda pribegea în sus �i-n jos abisurile adânci �i s�lbatice din sudul Ierusalimului, 
fiecare tr�s�tur� a sa denota disperare, iar diavolul îl urm�rea necontenit, umplându-i imagina�ia 
cu viziuni întunecate �i anulându-i orice moment de alinare. 
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Capitolul IV - Mijloacele folosite de du�manii lui Isus pentru a-�i 
dezv�lui planurile împotriva lui 
 
 Imediat ce Ana �i Caiafa au aflat de arestul lui Isus, au început imediat s�-�i planifice 
cursul persecut�rii. Confuzia s-a împr��tiat rapid în tot �inutul - camerele erau luminate, g�rzile 
puse la intrare �i mesagerii dispersa�i în fiecare parte a ora�ului pentru a convoca pe membrii 
consiliului, scribii �i to�i cei ce luau de obicei parte la judecat�. Mul�i dintre ei s-au adunat în 
casa lui Caiafa imediat ce în�elegerea tr�d�toare cu Iuda fu încheiat� �i au r�mas acolo a�teptând 
desf��urarea evenimentelor. 
 S-au strâns mul�i b�trâni �i, precum fariseii, saducheii �i irodienii se strângeau la Ierusalim 
pentru a s�rb�tori s�rb�toarea împreun�, s-au în�eles cu cei din consiliu pentru prinderea lui Isus, 
marele preot a profitat a�adar �i a trimis acum s� fie adu�i aceia pe care îi cuno�tea el c� sunt 
împotriva Domnului nostru, dorind s� participe ca martori ce aduc orice dovad� posibil� înaintea 
lui. Mândrii saduchei din Nazaret, Cafarnaum, Tirza, Gabara, Iotapata �i Silo pe care Isus de 
multe ori i-a condamnat înaintea oamenilor, erau acum înseta�i de r�zbunare. Au c�utat în toate 
hanurile persoane du�mane lui Isus, oferindu-le bani în schimbul m�rturiei contra vinovatului. 
Îns�, cu excep�ia câtorva calomnii ridicole care sfâr�eau �i ele prin a fi respinse la o atent� 
investigare, nimic concret nu a putut fi g�sit în afara acelor banale acuza�ii rostite atât de des în 
sinagog�. 
 Du�manii lui Isus s-au îndreptat numaidecât spre tribunalul lui Caiafa, înso�i�i de scribi �i 
de fariseii din Ierusalim, dar �i de mul�i negustori arunca�i afar� din templu de c�tre Domnul 
nostru, în timp ce-�i �ineau marfa acolo; chiar �i înv��a�ii mândri pe care i-a umilit înaintea 
oamenilor �i persoanele ce nu i-au iertat umilirile aduse atunci când la vârsta de doisprezece ani 
le-a dovedit c� gre�esc în disputele din templu. Mai era �i un num�r mare de p�c�to�i pe care a 
refuzat s�-i vindece, p�c�to�i dec�zu�i care-�i rec�p�taser� boala din cauza c�derii în p�cat, tineri 
din întreaga lume pe care nu i-a acceptat ca discipoli, persoane avare pe care i-au înfuriat, 
promi�ându-le bani, dar care au fost distribui�i ca poman�. Al�ii erau prieteni vindeca�i, care 
fuseser� dezam�gi�i în a�tept�rile lor de a mo�teni propriet��i, oameni deprava�i pe ale c�ror 
victime le convertise �i înc� alte personaje demne de dispre� care �i-au câ�tigat averile, 
satisf�cându-�i viciile cele mai mari. 
 To�i ace�ti mesageri ai lui Satana se îndreptau cu furie spre tot ce era sacru �i aruncau ur� 
spre sfântul Sfin�ilor. Erau mai degrab� înt�râta�i de inamicii Domnului nostru �i de aceea se 
strânseser� în pâlcuri în jurul palatului lui Caiafa pentru a-�i aduce acuza�iile false �i pentru a-l 
acoperi cu infamie pe acel Miel f�r� pat�, care a luat asupra sa p�catele lumii �i a acceptat crucea 
doar pentru a-l împ�ca pe om cu Dumnezeu. 
 În timp ce toate aceste fiin�e slabe se consultau în tot ceea ce era de f�cut, nelini�tea �i 
angoasa umplea inimile prietenilor lui Isus, c�ci ignorau complet misterul ce avea s� se 
împlineasc� �i r�t�ceau, oftând �i luând seama la diferitele zvonuri. Fiecare cuvânt pe care-l 
rosteau stârnea sentimente de suspiciune acelora c�rora le era adresat, iar dac� nu vorbeau, 
t�cerea lor era interpretat� gre�it. Multe persoane bine inten�ionate, dar neputincioase, c�deau în 
ispit�, se scandalizau �i-�i pierdeau credin�a; num�rul celor ce perseverau era într-adev�r foarte 
mic. Lucrurile erau la fel atunci ca �i acum; oamenii sunt dornici s�-l slujeasc� pe Dumnezeu, 
când nu întâlnesc nici un obstacol din partea celorlal�i, dar se ru�ineaz� cu Crucea când sunt 
nesocoti�i de cei apropia�i. Inimile unora au fost oricum atinse de r�bdarea �i blânde�ea ce radiau 
de la Domnul nostru aflat în mijlocul suferin�ei �i au mers al�turi de el t�cu�i �i tri�ti. 
 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 71 din 181 

Capitolul V - O privire asupra Ierusalimului 
 
 Cea mai mare parte a locuitorilor celui mai populat ora� din Ierusalim precum �i str�inii 
aduna�i acolo c�zuser� într-un somn adânc dup� oboseala din timpul zilei, s�vâr�ite fiind 
rug�ciunile obi�nuite �i preg�tirile pentru celebrarea s�rb�torii când, de îndat� ce arestul lui Isus 
fu anun�at, cu to�ii s-au trezit r�spunzând apelului marelui preot �i p�r�sindu-�i locuin�ele pentru 
a se al�tura Cur�ii. În unele locuri lumina lunii le permitea s� avanseze în siguran�� pe drumul lor 
întunecat �i sumbru, dar în alte p�r�i erau nevoi�i s� se foloseasc� de tor�e. Foarte pu�ine case î�i 
aveau ferestrele cu vederea spre strad� �i, în general, u�ile se g�seau înspre cur�ile interioare ce 
d�deau impresia unei �i mai întunecate str�zi la acea or�. Pa�ii tuturor se îndreptau spre Sion, iar 
un ascult�tor atent ar fi auzit pe unii dintre ei oprindu-se pe la prietenii lor �i trezindu-i - apoi 
gr�bindu-se �i oprindu-se din nou pentru a pune întreb�ri altora �i, în final, îndreptându-se iar în 
grab� înspre Sion. Comploti�ti �i servitori se deplasau în toate p�r�ile pentru a se informa despre 
ceea ce se întâmpl�, ducându-le de �tire celor ce r�mâneau acas�; iar z�voarele u�ilor se auzeau 
clar, c�ci mul�i oameni erau alarma�i �i se temeau de o r�scoal� �i multe exclama�ii �i p�reri se 
auzeau precum: Laz�r �i surorile lui vor afla în curând cine este omul acesta c�ruia ei i-au 
acordat atâta încredere; Joana Chusa, Suzana, Maria, mama lui Marcu �i Salomeea vor regreta 
impruden�a comportamentului lor, dar va fi prea târziu. Serafia, so�ia lui Sirah va fi nevoit� s�-i 
cear� iertare so�ului ei pentru c� atât de des i-a repro�at complicitatea cu galileanul. Camarazii 
acestor fanatici, ace�ti incitan�i ai rebelilor au pretins c� sunt plini de compasiune fa�� de to�i 
aceia care priveau lucrurile altfel �i acum nu vor �ti unde s�-�i ascund� fe�ele. Acei neciopli�i 
care se pretindeau mult prea buni fa�� de al�ii �i-au primit r�splata c�ci sunt to�i implica�i de 
partea galileanului. Este o situa�ie mult mai delicat� decât se credea la început. M� întreb cum 
vor sc�pa Nicodim �i Iosif din Arimateea; Marele Preot s-a îndoit de ei pentru o vreme au �inut 
partea lui Laz�r, dar sunt extrem de vicleni. Totul va fi adus la lumin� acum. 
 Astfel de discursuri au fost rostite de persoanele furioase nu numai împotriva apostolilor lui 
Isus, dar �i împotriva femeilor sfinte care îi îndepliniser� dorin�ele �i care î�i exprimaser� public 
�i f�r� fric� venerarea lor pentru înv���tura sa, dar �i credin�a lor în misiunea sa divin�. 
 În ciuda faptului c� unele persoane vorbeau cu mult dispre� despre Isus �i despre cei care-l 
urmaser�, erau �i al�ii care gândeau diferit, dar se temeau �i, cuprin�i de regret î�i c�utau prieteni 
printre cei care nu le împov�rau inimile �i înaintea c�rora puteau f�r� rezerve s�-�i dezv�luie 
sentimentele; îns� num�rul acelora suficient de îndr�zne�i în a-�i declara admira�ia pentru Isus 
era sc�zut. 
 Totu�i, doar în p�r�ile Ierusalimului se întâmplau incidente de felul acesta - în locurile în 
care mesagerii marelui preot sau ai fariseilor convocau membrii consiliului �i chemau to�i 
martorii. Mi s-a ar�tat cum sentimentele de ur� �i furie izbucneau în diferite p�r�i ale ora�ului sub 
forma unor fl�c�ri ce traversau str�zile, unindu-se cu cei pe care-i întâlneau �i urmând calea 
Sionului, crescând în fiece moment �i, în final, oprindu-se lâng� tribunalul lui Caiafa unde 
r�mâneau formând un vârtej de foc. 
 Solda�ii romani nu luau parte la ceea ce se întâmpla nu în�elegeau sentimentele înver�unate 
ale poporului îns� santinelele le erau înt�rite cohortele ridicate �i erau foarte aten�i; se obi�nuia 
desigur aceasta în perioada solemnit��ii Pa�telui luând în considerare num�rul mare de str�ini 
care se aflau împreun� atunci. Fariseii evitau cu orice pre� santinelele de a nu fi întreba�i ceva �i 
de a nu se pâng�ri intrând în contact cu ei; Marii Preo�i au trimis solie lui Pilat expunându-�i 
motivele a�ez�rii solda�ilor în jurul lui Ofel �i al Sionului; îns� el le-a interpretat gre�it inten�iile, 
atât de reci erau rela�iile între romani �i iudei. Nu a putut s� doarm�, ci s-a plimbat aproape toat� 
noaptea, ascultând diverse rapoarte �i trimi�ând ordine dup� cele auzite; so�ia lui dormea, dar 
somnul îi fu deranjat de co�maruri însp�imânt�toare, ce o f�ceau s� suspine �i s� geam�. 
 În nici o alt� parte a Ierusalimului arestul lui Isus nu a produs o mai puternic� sup�rare ca 
în Ofel, ai c�rui locuitor în mare parte, erau zilieri, iar restul angaja�i în Templu. Ve�tile veneau 
pe nea�teptate; pentru un timp, s-au îndoit în privin�a raportului �i pendulau între fric� �i 
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speran��, dar la vederea Înv���torului lor, Binef�c�torului, Consolatorului târât pe strad� agitat, 
v�t�mat �i maltratat în toate felurile posibile, s-au umplut de teroare �i sup�rarea lor cre�tea pe 
m�sur� ce o vedeau �i pe Mama sa r�t�cind de la o strad� la alta, înso�it� de femeile sfinte �i 
dorind s� ob�in� vreun semn de la Divinul ei Fiu. Aceste femei sfinte erau obligate des s� se 
ascund� de fric� s� nu fie v�zute de du�manii lui Isus; totu�i, chiar �i cu precau�iile luate, se 
întâmpla s� fie insultate �i socotite femei de reputa�ie proast�, st�rile suflete�ti le erau jignite 
profund, auzind cuvintele r�ut�cioase �i expresiile în�l��toare ale iudeilor cruzi �i foarte rar se 
întâmpla ca un cuvânt de bun�tate sau mil� s� le ating� auzul. De�i erau cuprinse de o total� 
oboseal�, se sus�ineau una pe cealalt�, punându-�i pe cap v�luri sub�iri. Când, în sfâr�it, �i-au 
g�sit locul în refugiul lor, au auzit o b�taie brusc� în u�� �i au ascultat cu respira�ia oprit� - 
cioc�nitura s-a repetat încet pentru a da certitudinea c� nu era un du�man, dar au deschis u�a cu 
aten�ie, temându-se de vreun vicle�ug. Le-a ap�rut un prieten, ele au ie�it împreun� �i au mers un 
timp, apoi s-au întors înapoi la ad�post - înc� mult mai îndurera�i ca înainte. 
 Majoritatea apostolilor, cople�i�i de groaz�, r�t�ceau de-a lungul v�ilor ce înconjurau 
Ierusalimul �i, la un moment dat, s-au aciuat în pe�terile din josul Muntelui M�slinilor. 
Întâlnindu-se unii cu al�ii, au început s� vorbeasc� pe ton tremur�tor �i în �oapt� ca s� nu fie 
auzi�i. Prima dat� s-au oprit într-o pe�ter� �i apoi în alta dup� aceea au c�utat s� se întoarc� 
înapoi în ora� în timp ce unii dintre au coborât Muntele, �i-au aruncat privirile nelini�tite asupra 
tor�elor �i a luminilor pe care le vedeau lic�rind dinspre Sion, au ascultat fiecare sunet îndep�rtat, 
au încercat o mie de ipoteze �i apoi s-au întors în vale, sperând s� capete anumite informa�ii. 
 Str�zile din apropierea tribunalului lui Caiafa erau puternic luminate de l�mpi �i f�clii, îns� 
deoarece mul�imea se împr��tiase în toate p�r�ile zgomotul �i confuzia continuau s� creasc�. 
Aceste sunete discordante se amestecau cu cele ale animalelor pironite pe zidurile Ierusalimului, 
dar �i cu beh�itul jalnic al mieilor. Dar era ceva mult mai ating�tor în beh�itul acestor miei, care 
urmau s� fie sacrifica�i ziua urm�toare în Templu - acel Miel care avea s� fie oferit ca jertf� 
isp��itoare nu �i-a deschis gura ca �i oaia în mâinile m�celarului sau înaintea celui care o tunde; 
�i acel miel era Mielul lui Dumnezeu - Cel f�r� Pat� - Adev�ratul miel Pascal - Isus Cristos 
însu�i. 
 Cerul era întunecat, înnourat �i amenin��tor, luna era ro�ie �i acoperit� cu umbre plumburii; 
ar�ta ca �i cum se temea s�-�i g�seasc� plin�tatea, c�ci Creatorul ei era gata s� moar�. 
 Dup� aceea am aruncat o privire în afara ora�ului �i, aproape de poarta sudic�, l-am z�rit pe 
tr�d�torul Iuda Iscarioteanul, r�t�cind singur �i chinuit de torturile unei con�tiin�e vinovate; se 
temea chiar �i de propria-i umbr� �i mul�i diavoli îl urm�reau, dorind s�-i transforme dorin�ele de 
c�in�� în tragic� disperare. Sute de diavoli se împr��tiau peste tot, ispitind oamenii s� comit� un 
p�cat �i apoi altul. Era ca �i cum por�ile iadului se deschiseser� �i Satana, înfuriat î�i sporea 
energiile pentru ca înmul�i nelegiuirile pe care Mielul f�r� pat� le luase asupra lui însu�i. Îngerii 
pendulau între bucurie �i mâhnire; doreau cu înfl�c�rare s� se prosterneze înaintea tronului lui 
Dumnezeu �i s� cear� permisiunea de a-l ajuta pe Isus; dar în acela�i timp se umpleau de uimire 
�i nu puteau decât s� adore acel miracol al Divinei Drept��i �i al Îndur�rii divine care existase în 
Rai dintotdeauna �i era gata acum s� se împlineasc�; c�ci îngerii cred ca �i noi în Dumnezeu 
Tat�l Atotputernic, Creatorul Cerului �i al P�mântului �i în Isus Cristos, fiul s�u unic, Domnul 
nostru, care s-a z�mislit de la Duhul Sfânt, s-a n�scut din Fecioara Maria �i care din aceast� 
noapte �i-a început suferin�a sub Pon�iu Pilat, iar a doua zi va fi crucificat; va muri �i va fi 
îngropat, se va coborî la iad, va învia a treia zi, se va în�l�a la cer �i va sta la dreapta Tat�lui 
Atotputernicul �i va veni s� judece pe vii �i pe mor�i; ei cred, de asemenea, în Duhul Sfânt, 
Sfânta Biseric� Catolic�, împ�rt��irea sfin�ilor, iertarea p�catelor, în învierea mor�ilor �i în via�a 
etern�. 
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Capitolul VI - Isus înaintea lui Ana 
 
 Era spre miezul nop�ii când Isus a ajuns la re�edin�a lui Ana �i a fost condus numaidecât de 
c�tre g�rzi într-un hol foarte larg, unde Ana, înconjurat de 28 de consilieri, st�tea pe un fel de 
platform� în�l�at�, pu�in deasupra nivelului podelei �i pozi�ionat� în partea opus� intr�rii. Ana era 
bucuros la gândul c� Isus, Domnul nostru, era adus înaintea lui �i îi a�tepta venirea cu cea mai 
mare ner�bdare. Expresia înf��i��rii lui ar�ta cea mai mare repulsie, nu doar din pricina veseliei 
diavole�ti, dar �i de viclenia �i f���rnicia inimii. El conducea un tribunal instituit cu scopul 
examin�rii persoanelor acuzate de înv��area doctrinelor false; �i, dac� erau condamnate acolo, 
mergeau dup� aceea înaintea Marelui Preot. 
 Isus st�tea în fa�a lui Ana. P�rea obosit, p�rea un s�lbatic; îmbr�c�mintea îi era murdar� de 
noroi, mâinile-i erau înc�tu�ate, a�tepta cu capul plecat �i f�r� s� vorbeasc� vreun cuvânt. Ana se 
prezenta ca un b�rbat b�trân bolnav, amuzat �i slab, cu barba dezordonat�. Mândria �i arogan�a îl 
cople�eau �i zâmbea ironic, pref�cându-se c� nu �tie nimic �i uimit s� afle c� prizonierul adus 
înaintea lui nu era altul decât Isus din Nazaret. Este posibil ca tu s� fii Isus din Nazaret? Unde-�i 
sunt ucenicii, înso�itorii t�i numero�i? Unde este împ�r��ia ta? M� tem c� evenimentele nu s-au 
întâmplat a�a cum te a�teptai. Autorit��ile presupun c� �i-au dat seama c� a venit timpul s� pun� 
punct comportamentului t�u nerespectuos fa�� de Dumnezeu, fa�� de preo�i �i fa�� de înc�lcarea 
Sabatului. Ce discipoli ai acum? Unde au disp�rut cu to�ii? E�ti t�cut! Vorbe�te, intrigantule! 
Vorbe�te, provocator al rebelilor! Nu ai mâncat tu Mielul Pascal într-un mod ilegal, la timpul �i 
locul nepotrivit? Nu vrei oare s� introduci noi doctrine? Cine �i-a dat �ie drept s� predici? Unde 
ai studiat? Spune, care sunt principiile religiei tale? 
 Isus �i-a ridicat capul greu, l-a privit pe Ana �i a zis: Am vorbit oamenilor deschis; am 
înv��at mereu în Sinagog� �i în Templu, f�r� nici un fel de influen�� din partea iudeilor, iar în 
secret nu am vorbit nimic. De ce m� întreba�i pe mine? Întreba�i-i pe cei care m-au ascultat; iat�, 
ei �tiu toate câte le-am spus. 
 La auzul acestui r�spuns, chipul lui Ana s-a umplut de furie �i indignare. Un servitor de 
al�turi a observat aceasta �i l-a plesnit imediat pe Domnul nostru peste fa�� cu m�nu�a de metal, 
exclamând în acela�i timp: A�a r�spunzi tu Marelui Preot? Atât de tare a fost izbit Isus, încât a 
c�zut �i i-a curs sânge pe podea. Râsete, insulte �i cuvinte amare au r�sunat în sal�. Suta�ii l-au 
ridicat cu brutalitate, iar el a r�spuns cu blânde�e: Dac� am vorbit r�u, d�-mi m�rturie despre 
r�ul spus; dar dac� am vorbit bine, de ce m� love�ti? 
 Ana devenea tot mai înfuriat observând atitudinea calm� a lui Isus �i, întorcându-se c�tre 
martori, le-a dat de în�eles c� dore�te ca ei s�-�i aduc� acuza�iile împotriva lui. Au început s� 
vorbeasc� to�i deodat�: S-a numit pe sine rege, a spus c� Dumnezeu este Tat�l s�u, c� fariseii 
sunt o genera�ie adulter�. Provoac� dezordine printre oameni, îi vindec� pe bolnavi prin puterea 
diavolului în zi de Sabat. Locuitorii din Ofel i s-au al�turat cu pu�in timp în urm� �i i s-au 
adresat cu numele de Salvator sau Profet. El permite s� fie numit Fiu al lui Dumnezeu, spune c� 
e trimis de Dumnezeu, prezice distrugerea Ierusalimului, m�nânc� cu p�c�to�ii, cu p�gânii �i cu 
publicanii �i se împrietene�te cu femeile de desfrânate. Cu pu�in timp în urm� i-a zis unui b�rbat 
care i-a dat pu�in� ap� s� bea la por�ile din Ofel, c�-i va da apa vie�ii ve�nice, iar dup� ce va 
bea din ea, nu va mai înseta niciodat�. Am�ge�te oamenii prin cuvinte ce atrag suspiciunea. 
 Toate aceste acuza�ii s-au auzit în gura mare în acela�i timp; unii dintre martori au stat 
înaintea lui Isus �i-l insultau, în timp ce vorbeau, gesticulau batjocoritor, al�ii au ajuns �i pân� la 
a-l lovi, spunând: Vorbe�te, de ce nu r�spunzi? Ana �i cei de lâng� el au ad�ugat pe lâng� b�taia 
de joc �i insulta, exclamând la fiecare pauz�: Asta este doctrina ta? Nu po�i r�spunde? 
Porunce�te, ordon�! Mare rege! Om trimis de Domnul, arat�-ne dovezi ale misiunii tale! 
 Cine e�ti tu? a continuat Ana pe un ton de aspru dispre�. De cine e�ti trimis? E�ti fiul unui 
tâmplar ciudat sau e�ti Ilie, cel care a fost purtat sus în cer într-un car de foc? Se spune c� înc� 
tr�ie�te �i am în�eles c� te po�i face invizibil atunci când vrei. Sau poate e�ti profetul Malahia ale 
c�rui cuvinte le pronun�i atât de des. Unii zic c� un înger a fost tat�l lui, care de asemenea este în 
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via��. Un impostor ca tine nu poate avea o oportunitate mai potrivit� decât s� conving� oamenii, 
dându-se drept profet. Spune-mi f�r� nici un alt preambul c�rui ordin de rege îi apar�ii? E�ti mai 
mare decât Solomon - cel pu�in a�a ai pretins tu �i nu te a�tepta s� fii crezut. Nu te îngrijora, nu-�i 
voi mai refuza titlul �i sceptrul pe care le meri�i atât de mult. 
 Ana a cerut bucata de pergament pe care a scris o în�iruire de cuvinte cu litere mari, iar 
fiecare cuvânt însemna o acuza�ie diferit� adus� împotriva Domnului nostru. Apoi a rulat-o, a 
a�ezat-o într-un mic tub scobit, fixându-l cu aten�ie la cap�tul unei trestii, pe care i-a ar�tat-o lui 
Isus rostind în acela�i timp cu un surâs batjocoritor: Privi�i sceptrul regelui vostru; î�i poart� 
numele �i toate onorurile ce trebuie s� �i se aduc�, dar �i dreptul la tron. Duce�i-l Marelui Preot 
pentru a i se adeveri adev�rata demnitate �i trata�i-l dup� cum i se cuvine. Lega�i-i mâinile �i 
prezenta�i-l Marelui Preot! 
 Bra�ele lui Isus, care fuseser� eliberate, au fost iar��i legate deasupra pieptului în a�a 
manier� încât s� poat� �ine a�a-zisul sceptru ce cuprindea acuza�iile lui Ana; a fost condus la 
Curtea lui Caiafa printre �ipete, fluier�turi �i lovituri aruncate asupra sa de c�tre mul�imea 
brutal�. Casa lui Ana se afla la 300 de pa�i dep�rtare de cea a lui Caiafa; acolo se vedeau ziduri 
înalte �i case obi�nuite pe fiecare parte a drumului luminat de felinare �i lanterne populat �i de 
iudei care discutau aprins. Solda�ii cu greu î�i puteau face loc prin mul�ime �i cei care se 
comportaser� ru�inos cu Isus în curtea lui Ana au insistat cu insultele lor infame tot drumul pân� 
la Caiafa. Am v�zut cum cei care au manifestat o conduit� urât� fa�� de Isus au primit bani de la 
oameni înarma�i ce apar�ineau tribunalului, dar îi vedeam împingându-i în afara drumului pe cei 
ce-l priveau cu comp�timire. Cei dintâi erau primi�i în curtea lui Caiafa. 
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Capitolul VII - Tribunalul lui Caiafa 
 
 Persoanele care doreau s� intre în tribunalul lui Caiafa trebuiau s� treac� printr-o curte 
larg� ce putea fi numit� curtea exterioar�; de aici, se intra într-o curte interioar� extins� de-a 
lungul întregii cl�diri. Lungimea casei era mult mai mare decât l��imea, iar în fa�� avea un fel de 
hol deschis, înconjurat din trei p�r�i de coloane nu foarte înalte. Coloanele celei de-a treia parte 
erau mai înalte �i în spatele lor se g�sea camera unde st�teau membrii Sinedriului a�eza�i pe un 
fel de platforme rotunde, în�l�ate pu�in deasupra nivelului podelei. Cea rezervat� Marelui Preot 
era mai ridicat� fa�� de cele ale celorlal�i; cel judecat st�tea în centrul cercului format de aceste 
locuri. Martorii �i acuzatorii îl împrejmuiau pe prizonier. Erau trei u�i în spatele judec�torilor ce 
duceau spre alt� odaie plin�, de asemeni, cu scaune. În aceast� camer� se desf��urau consulta�iile 
particulare. Intr�rile erau de jur împrejur ca �i în spatele cl�dirii. Cei care p�r�seau camera pe la 
u�a din dreapta puteau vedea în stânga cur�ii poarta ce ducea spre o închisoare subteran� s�pat� 
sub camer�. Se g�seau multe închisori subterane acolo �i într-una din ele au fost închi�i Petru �i 
Ioan o noapte întreag�, dup� ce l-au vindecat pe �chiopul în Templu în ziua de dup� Rusalii. �i 
casa �i cur�ile erau luminate de felinare �i l�mpi se f�ceau s� par� c� este ziu�. Un foc mare ardea 
în mijlocul balconului pe marginea c�ruia se vedeau tuburi scobite asemenea unor hornuri pentru 
fum, iar în jurul focului st�teau solda�i servitori, umili �i spectatori ai clasei joase pl�ti�i pentru a-
�i prezenta falsa lor m�rturie. Câteva femei st�teau acolo pentru a turna un fel de b�utur� ro�ie 
solda�ilor �i pentru a coace pr�jituri pentru care primeau o mic� compensa�ie. Majoritatea 
judec�torilor se a�ezaser� deja în jurul lui Caiafa, al�ii veneau repede; tinda era aproape plin� de 
martori atât sinceri, cât �i mincino�i, în timp ce alte persoane inten�ionaser� s� intre doritoare de 
a-�i satisface curiozitatea, dar fuseser� împiedicate. Petru �i Ioan au intrat prin curtea exterioar� 
îmbr�ca�i în c�l�tori cu pu�in timp înainte ca Isus s� fie dus în�untru, iar Ioan a reu�it s� p�trund� 
în curtea interioar� prin intermediul unui servitor pe care-l cuno�tea. U�a s-a închis o dat� cu 
intrarea lui, de aceea Petru a r�mas afar�. A implorat-o pe servitoare s�-i deschid�, îns� aceasta l-
a refuzat �i pe el �i pe Ioan, dar Iosif �i Nicodim i-au luat în�untru cu ei pentru a nu r�mâne afar�. 
Cei doi apostoli au înapoiat apoi hainele pe care le împrumutaser�, s-au oprit într-un col� în care 
îi puteau vedea pe judec�tori �i de unde puteau auzi tot ceea ce se spunea. Pe Caiafa l-au 
observat stând în centrul platformei în�l�ate �i 70 dintre membrii Sinedriului erau a�eza�i în jurul 
lui, în timp ce func�ionarii publici, scribii �i b�trânii se g�seau pe de-o parte �i de alta, iar 
martorii mincino�i înaintea lor. Solda�ii î�i g�seau locul de la baza platformei pân� la u�a holului 
prin care Isus trebuia s� intre. Înf��i�area lui Caiafa era extrem de mândr�, îns� seriozitatea lui 
era înso�it� de negre�ite semne de furie �i inten�ii cumplite. Purta o mantie lung� de un ro�u pal, 
brodat� cu flori �i împodobit� cu margini aurite; era legat� la umeri �i piept, iar pe lâng� acestea 
era plin� de ornamente cu agrafe de aur. Pe cap avea o coroan� înalt�, înfrumuse�at� cu panglici 
ata�ate p�r�ile laterale, desf�cute ce f�ceau s� semene mai degrab� cu mitra unui episcop. El �i cu 
cei de fa�� au a�teptat ceva timp �i atât de nelini�tit se ar�ta încât s-a ridicat de câteva ori, a ie�it 
în curtea exterioar� îmbr�cat în magnificele-i haine �i a întrebat furios de venirea lui Isus 
Nazarineanul. Când a z�rit mul�imea apropiindu-se, s-a reîntors la locul lui. 
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Capitolul VIII - Isus înaintea lui Caiafa 
 
 Isus a fost adus în curte �i mul�imea l-a primit cu murmur �i �uier�turi. Trecând pe lâng� 
Petru �i Ioan, i-a privit, dar f�r� s�-�i întoarc� capul de team� s� nu-i descopere. De-abia ce intr� 
în camera de judecat�, c� imediat Caiafa a strigat cu glas tare: Vino, în sfâr�it, tu, du�man al lui 
Dumnezeu, tu, blasfemiatorule, care deranjezi lini�tea acestei nop�i sfinte! Mesajul ce con�inea 
acuza�iile Anei �i ce era ata�at a�a-zisului sceptru din mâinile lui Isus a fost deschis �i citit. 
 Caiafa i s-a adresat lui Isus cu cele mai insult�toare cuvinte, iar arca�ii l-au lovit �i l-au 
insultat pe Domnul nostru, strigând: R�spunde o dat�! Vorbe�te! E�ti surd? Caiafa, al c�rui 
temperament era foarte mândru �i arogant, a devenit �i mai înr�it decât fusese Ana �i l-a întrebat 
o mul�ime de întreb�ri una dup� alta, dar El st�tea înaintea lui în t�cere �i cu privirea spre 
p�mânt. Solda�ii îl for�au s� r�spund�, lovindu-l deseori; un copil r�ut�cios i-a b�gat degetul 
mare în gur�, rugându-l dispre�uitor s�-l mu�te. Martorii au fost chema�i pu�in timp dup� aceea. 
Cei care s-au prezentat primii au fost persoanele clasei joase, ale c�ror acuza�ii erau incoerente �i 
inconsistente, ca �i cele aduse înaintea cur�ii lui Ana, neputându-se demonstra nimic cu ele; 
Caiafa s-a îndreptat spre martorii principali, fariseii �i saducheii, care se adunaser� din toate 
p�r�ile ��rii. Se for�au s� vorbeasc� calm, îns� fe�ele �i gesturile lor tr�dau invidia �i ura din 
inimile lor �i repetau iar �i iar acelea�i acuza�ii la care le r�spunsese de atâtea ori: c� a vindecat 
pe cei bolnavi �i a alungat demoni cu ajutorul diavolilor, c� a înc�lcat Sabatul, c� a provocat 
mul�imea, c� i-a numit pe farisei un neam de n�pârci �i adulteri, c� a prezis distrugerea 
Ierusalimului, c� s-a înso�it cu vame�ii �i p�c�to�ii, c� a adunat poporul �i s-a numit rege, profet 
�i Fiu al lui Dumnezeu. Au m�rturisit c� vorbea necontenit de împ�r��ia lui, c� a interzis divor�ul, 
afirmând chiar c� reprezint� Pâinea Vie�ii �i spunând c� cine nu va mânca din trupul s�u �i nu va 
bea din sângele s�u, nu va avea via�� ve�nic�. 
 Astfel au interpretat �i au prezentat într-o lumin� fals� cuvintele rostite de Isus, toate 
înv���turile date �i parabolele ce ilustraser� aceste înv���turi f�când s� par� nelegiuiri. Dar ace�ti 
martori nu puteau ajunge la acord, c�ci unul spunea: S-a numit pe sine rege �i un al doilea îl 
contrazicea, zicând: Nu le permite oamenilor s�-l numeasc� a�a; cu toate c� imediat ce 
inten�ionau s�-l proclame rege, disp�rea. Un altul striga: S-a numit pe sine Fiu al lui Dumnezeu, 
dar acesta fu întrerupt de un al patrulea, care exclama: Nu, el se pretinde Fiul lui Dumnezeu doar 
pentru c� face voia Tat�lui Ceresc. Unii dintre martori au afirmat c� i-ar fi vindecat, dar c� boala 
lor se întorsese �i c� presupusele lui vindec�ri erau doar vr�jitorii. Au vorbit, de altfel, �i despre 
vindecarea paraliticului la piscina din Betsaida, dar au r�st�lm�cit evenimentele, astfel încât s� le 
eviden�ieze ca fiind ni�te crime, îns� chiar �i în astfel de situa�ie s-au contrazis unii pe al�ii. 
Fariseii din Seforis, cu care a avut odat� o discu�ie pe tema divor�ului, l-au acuzat c� înva�� 
doctrine false �i un tân�r din Nazaret, c�ruia i-a interzis s� devin� discipolul lui, se sim�ea 
îndrept��it acum s� pledeze împotriva lui. 
 P�rea imposibil s� se dovedeasc� vreo fapt�, iar cei prezen�i s-au mul�umit doar s�-l insulte 
pe Isus decât s� demonstreze veridicitatea afirma�iilor lor. În timp ce se contestau între ei, Caiafa 
�i o parte a consiliului s-au angajat ei în�i�i în a-l interoga pe Isus, batjocorindu-l când 
r�spundea: Ce fel de rege e�ti tu? D�-ne dovezi ale puterii tale! Cheam� legiunile de îngeri 
despre care vorbeai în Gr�dina M�slinilor! Ce-ai f�cut cu banii primi�i de la v�duve �i de la 
credulii sedu�i de mincinoasa ta înv���tur�? R�spunde o dat�! Vorbe�te! E�ti surd? Ar fi fost 
mai cuminte din partea ta dac� ai fi t�cut când erai în mijlocul acelei adun�turi de pro�ti: acolo 
vorbeai mult prea mult. 
 Toate întreb�rile erau înso�ite de palme din partea servitorilor tribunalului �i, dac� Domnul 
nostru n-ar fi fost sus�inut de Sus, n-ar fi rezistat unui asemenea comportament. Unii dintre 
martori doreau s� arate c� era un fiu bastard, dar al�ii declarau c� avea ca mam� o fecioar� 
pioas�, care apar�inea Templului �i mai apoi au observat pe logodnicul ei un b�rbat care se temea 
de Dumnezeu. Martorii l-au oc�rât pe Isus �i pe ucenicii s�i c� nu �i-au oferit jertfa în Templu: 
Este adev�rat c� nu l-am v�zut niciodat� pe Isus ori pe apostolii s�i oferind vreun sacrificiu în 
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Templu cu excep�ia mielului pascal; dar �i Iosif �i Ana obi�nuiau s� d�ruiasc� deseori jertf� 
pentru copilul Isus. Oricum chiar �i aceast� acuza�ie p�rea banal�, esenienii10 nu aduceau 
niciodat� sacrificiu �i nimeni nu gândea nici cel mai mic r�u împotriva lor. Du�manii înr�i�i 
continuau s�-l acuze pe Isus pe seama faptului c-ar fi fost vreun vraci, iar confuzia provocat� 
printre martori se datora tocmai acestei vr�jitorii. 
 Mai erau unii care afirmau c� Isus mâncase din mielul pascal chiar cu o zi înainte, fapt ce 
era împotriva legii �i c� în anul precedent s�vâr�ise unele schimb�ri în s�rb�torirea acestei 
ceremonii. Atât de contradictorii s-au dovedit a fi m�rturiile lor, încât Caiafa �i alia�ii s�i au 
g�sit, spre marea sa dezam�gire �i mânie, c� în nici o acuza�ie nu se ajungea la vreun acord. 
Nicodim �i Iosif din Arimateea au fost chema�i �i, fiind întreba�i de ce i-au permis s� m�nânce în 
ziua interzis� într-una din camerele ce le apar�ineau, ei au dovedit cum în timpuri vechi 
galileenilor le era permis s� se osp�teze cu o zi înainte fa�� de iudei. Au mai ad�ugat c� fiecare 
parte a ceremoniei fusese s�vâr�it� potrivit legii �i c� participaser� la cin� persoane ce apar�ineau 
Templului. Cei de fa�� au r�mas perplec�i auzind acestea, iar Nicodim a provocat o �i mai mare 
agita�ie printre du�manii lui Isus, specificând pasaje din arhive ce dovedeau dreptul galileenilor 
�i argumentând cum c� privilegiul respectiv era garantat. Motivul îl constituia faptul c� 
sacrificiul nu ar fi fost s�vâr�it în zi de Sabat, decât dac� imensa mul�ime care se strângea 
împreun� pentru acel scop ar fi celebrat ceremonia în aceea�i zi �i, de�i galileenii nu au profitat 
mereu de acest drept, existen�a lui înc� a fost demonstrat� incontestabil de Nicodim; furia 
fariseilor a crescut atât de mult din pricina remarcii f�cute, încât membrii Consiliului s-au sim�it 
extrem de ofensa�i, observând marea contradic�ie dintre declara�iile martorilor �i logica legii 
scrise, dar a scos în eviden�� c� întreaga ac�iune fusese condus� de r�utate �i invidie, singurele 
motive ce i-au înr�it pe acuzatori �i i-au adus în pragul preg�tirii celei mai solemne s�rb�tori a 
anului. L-au privit pe Nicodim cu indignare �i, neputând s�-l contrazic�, au continuat s�-i întrebe 
pe martori într-un mod �i mai precipitat �i imprudent. În cele din urm�, doi dintre martori au 
spus: Acest om a zis: Voi distruge acest templu construit de mâna omului �i în trei zile îl voi 
recl�di; în orice caz, chiar �i ace�tia nu �i-au potrivit spusele, c�ci unul s-a referit c� el va cl�di 
un nou Templu �i c� mâncase Mielul în alt loc neobi�nuit, deoarece dorea distrugerea vechiului 
Templu, pe când cel�lalt a spus: Nu a�a: locul unde a mâncat el Mielul a fost construit de mâini 
omene�ti, prin urmare nu putea s� se refere la asta. 
 Mânia lui Caiafa era de nedescris; modul crud în care era tratat Isus, divina lui r�bdare �i 
contrazicerea martorilor ajunseser� s� impresioneze pe mul�i dintre cei prezen�i, iar câteva 
suspine se auzeau �i inimile unora erau atinse încât nu puteau p�stra t�cerea con�tiin�ei lor. Zece 
dintre solda�i au p�r�sit curtea sub pretextul indispozi�iei, îns�, în realitate, se sim�eau cople�i�i 
de propriile lor sentimente. Trecând prin fa�a locului unde st�teau Petru �i Ioan, au strigat: 
Lini�tea lui Isus din Nazaret în momentele acestea de cruzime este suprauman�; ar fi nevoie de o 
inim� de fier: e de mirare cum de p�mântul nu se deschide pentru a-i înghi�i pe ace�ti nemernici. 
Dar spune�i-ne, unde s� mergem? Cei doi apostoli nu s-au încrezut în solda�i, b�nuind doar c� 
încercau s�-i tr�deze, sau poate le era numai fric� s� nu fie recunoscu�i de cei din jur �i denun�a�i 
ca fiind discipolii lui Isus, c�ci r�spunseser� pe un ton trist: Dac� adev�rul te cheam�, urmeaz�-l 
�i totul va veni la timpul lui. 
 Solda�ii au ie�it imediat din camer� �i au l�sat Ierusalimul în urma lor. Au întâlnit persoane 
la periferia ora�ului care i-au trimis spre pe�terile din sudul Ierusalimului, pe partea opus� 
Muntelui Sion, unde mul�i dintre apostoli se refugiaser�. Ace�tia din urm� au fost prima dat� 
agita�i, v�zând cum str�inii intrau în ascunz�toarea lor, dar solda�ii le-au spulberat frica �i le-au 
dat de �tire despre suferin�ele lui Isus. 
 Caiafa �i-a ie�it din fire, perturbat �i înfuriat de spusele contradictorii ale ultimilor martori 
�i, ridicându-se de pe locul pe care st�tea, s-a apropiat de Isus, adresându-i-se: Nu r�spunzi nimic 

                                         
10 Probabil provine din ebr. �enum „cei mode�ti“ sau ha��aim „cei t�cu�i“; membru al unui grup religios ebraic 
autonom din antichitate (sec. II î.Chr - II d.Chr). Esenienii erau considera�i o sect� a iudaismului a c�rei doctrin� 
asociat� cu o via�� ascetic� în comun precede întrucâtva cre�tinismul. 
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la tot ce spun ace�tia împotriva ta? Isus nu �i-a ridicat nici capul �i nici nu l-a privit pe Marele 
Preot c�ruia furia îi crescuse enorm; �i arca�ii realizând acest lucru l-au prins de p�r pe Isus, i-au 
tras capul înapoi �i l-au lovit sub b�rbie, îns� el a continuat s�-�i �in� privirea în jos. Caiafa �i-a 
în�l�at mâinile �i a exclamat pe un ton înr�it: Te conjur, pe Dumnezeul cel Viu, s� ne spui dac� 
e�ti tu Cristos, Mesia, fiul Dumnezeului cel Viu? Un moment de pauz� solemn� a urmat. Apoi 
Isus a replicat cu o voce maiestuoas� �i suprauman�: Tu ai spus-o. Ba mai mult, v� spun c� de 
acum înainte îl ve�i vedea pe Fiul Omului stând la dreapta puterii Tat�lui �i venind pe norii 
cerului. În timp ce Isus pronun�a aceste cuvinte, o lumin� mi s-a p�rut c�-l înconjoar�; Raiul s-a 
deschis deasupra Lui. L-am v�zut pe Tat�l Ve�nic, dar nici un cuvânt nu poate descrie imaginea 
ce mi-a fost dat� s-o v�d despre el. I-am v�zut de altfel �i pe îngeri �i rug�ciunile ce tocmai se 
ridicau spre tronul lui Dumnezeu. 
 În acela�i moment am sim�it abisul pr�p�stios al iadului precum �i un meteorit arz�tor la 
picioarele lui Caiafa; era înconjurat de diavoli îngrozitori; doar o u�oar� cea�� îl separa de 
negrele v�p�i. Am putut s� v�d mânia diavoleasc� ce îi inunda inima �i întreaga cas� p�rea un 
infern. Imediat ce Domnul nostru a pronun�at cuvintele solemne Eu sunt Cristos, fiul 
Dumnezeului cel Viu, iadul parc� s-ar fi zguduit dintr-o parte-ntr-alta �i apoi p�rea c� focul se 
extinde �i c�-i cuprinde pe to�i din cas� cu sentimente ur� amplificat� fa�� de Domnul. Toate 
lucrurile mi se arat� mereu sub forma unui obiect palpabil care nu le ofer� dificultate de 
în�elegere �i le imprim� clar �i silit în minte, c�ci nou� în�ine, fiind fiin�e vizibile, lucrurile ni se 
prezint� mult mai u�or prin intermediul sim�urilor. Disperarea �i furia produse de spusele lui Isus 
în iad mi-au fost ar�tate ca sute de înf��i��ri în diferite locuri. Mi-amintesc s� fi v�zut printre 
multele lucruri înfrico��toare un num�r mic de obiecte negre, ca ni�te câini cu gheare, ce 
mergeau pe labele dinapoi; �tiau la acel moment ce fel de p�cat indica aceast� apari�ie, dar nu-mi 
amintesc acum. Aceste fantome oribile le-am v�zut intrând în corpul celor mai mul�i tic�lo�i sau 
stând deasupra umerilor sau capetelor lor. Am v�zut de altfel spectre teribile ie�ind din 
mormintele din partea Sionului; cred c� erau spirite diavole�ti. Am v�zut în vecin�tatea 
templului �i multe alte apari�ii ce întruchipau prizonieri împov�ra�i cu lan�uri: nu �tiu dac� erau 
demoni sau suflete condamnate s� r�mân� pe p�mânt, se îndreptau spre Limbul ce s-a deschis la 
condamnarea la moarte a Domnului nostru Cristos. 
 Este extrem de dificil s� explic aceste întâmpl�ri de team� ca cei ce nu cunosc astfel de 
lucruri s� se scandalizeze, în schimb clarv�z�torii le simt �i �tiu c� �i se ridic� p�rul în vârful 
capului. Presupun c� Ioan a v�zut �i el unele dintre apari�ii, c�ci l-am auzit vorbind despre ele 
într-un târziu. To�i cei care nu au avut inima dec�zut� s-au sim�it teribil de îngrozi�i din cauza 
acestor incidente, dar persoanele neînduplecate au r�mas insensibile, înc� ba mai mult ura �i 
sup�rarea le-au crescut împotriva lui Isus. 
 Caiafa s-a ridicat �i, îndemnat de Satana, a luat cap�tul mantiei sale, a g�urit-o cu cu�itul �i 
a rupt-o de la un cap�t la altul, spunând în acela�i timp cu voce tare: “A blestemat, ce ne mai 
trebuie al�i martori? Privi�i, a�i auzit blasfemia! Ce crede�i? To�i cei prezen�i s-au ridicat �i au 
exclamat cu r�utate uluitoare: “Este vinovat �i trebuie s� pl�teasc� cu moartea! 
 De-a lungul întregii scene diavolii se g�seau într-o însp�imânt�toare stare de fream�t; se 
p�rea c� puseser� st�pânire nu numai pe du�manii lui Isus, ci �i pe tovar��ii �i pe cei la�i care-i 
urmau pe ace�tia. Puterile întunericului parc� triumfau înaintea luminii �i, chiar �i cei ale c�ror 
inimi mai p�straser� o lic�rire de lumin�, s-au umplut de o asemenea spaim� încât, acoperindu-�i 
capetele, s-au îndep�rtat numaidecât. Martorii care apar�ineau clasei de sus erau mai pu�in 
îndârji�i decât ceilal�i; con�tiin�ele le erau chinuite de remu�care �i au urmat exemplul celor 
aminti�i mai sus, p�r�sind camera de îndat�, în timp ce restul mul�imii s-a a�ezat în jurul focului 
unde au mâncat �i au b�ut dup� ce �i-au primit plata pentru serviciile depuse. Marele Preot s-a 
adresat apoi suta�ilor cu aceste cuvinte: Îl dau pe rege în mâinile voastre; înapoia�i-i onorurile 
ce i se cuvin. Dup� aceste cuvinte s-a retras împreun� cu membrii Sinedriului în camera din 
spatele tribunalului ce nu putea fi v�zut� din hol. 
 Chiar �i în cea mai amarnic� durere a inimii sale, Ioan se gândea la Mama lui Isus; se 
temea ca nu cumva vestea groaznic� despre condamnarea Fiului ei s� i se comunice brusc sau 
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poate unii du�mani s�-i dea informa�iile într-un mod necru��tor. El l-a privit astfel pe Isus, 
�optindu-i: Doamne, tu �tii de ce te p�r�sesc! �i a plecat repede pentru a o întâlni pe Fecioara 
Binecuvântat� ca �i cum ar fi fost trimis chiar de însu�i Isus. Petru era cople�it de nelini�te �i 
regret care, înt�rite de oboseal�, l-au deprimat; din aceast� cauz�, deoarece era o diminea�� 
friguroas�, s-a îndreptat spre focul unde mul�i oameni obi�nui�i se înc�lzeau. A f�cut tot posibilul 
s�-�i ascund� chipul de ei, c�ci nu se hot�ra s� mearg� acas� �i s�-l p�r�seasc� pe iubitul s�u 
Înv���tor. 
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Capitolul IX - Insultele primite de Isus în curtea lui Caiafa 
 
 Imediat ce Caiafa �i ceilal�i membrii ai Consiliului au p�r�sit tribunalul, o mul�ime de 
eretici, cei mai tic�lo�i dintre oameni, l-au încercuit pe Isus precum un roi înfuriat de viespii �i au 
început s� arunce insulte asupra sa. Chiar �i în timpul judec�rii, când ace�ti martori vorbeau, 
arca�ii �i al�i câ�iva nu-�i puteau st�pâni înclina�iile crude �i-l tr�geau de p�r �i de barb�, îl 
scuipau, îl loveau cu pumnii, îl r�neau cu bâte ascu�ite �i chiar îi înfigeau ace în corp; dup� ce 
Caiafa a p�r�sit sala, ei nu au pus cap�t barbariei. Prima dat� i-au pus pe cap o coroan� f�cut� din 
paie �i din cojile copacilor �i apoi i-au luat-o, salutându-l �i insultându-l în acela�i timp, spunând: 
“Privi�i-l pe Fiul lui David purtând coroana Tat�lui s�u. Unul mai mare ca Solomon. Acesta este 
regele care preg�te�te o nunt� pentru Fiul s�u. Astfel ridiculizau ei adev�ruri ve�nice pe care el 
le predicase sub forma parabolelor acelora pentru care el venise din Cer pentru a-i salva; �i, în 
timp ce repetau cuvinte sfid�toare, continuau s�-l loveasc� cu bâtele �i cu pumnii �i s�-l scuipe în 
fa��. Urm�toarea coroan� pe care i-au pus-o pe cap a fost una din trestie; i-au dat jos mantia �i 
apoi i-au aruncat peste umeri o hain� neagr�, care de abia îi ajungea la genunchi; în jurul gâtului 
au atârnat un lan� greu de fier cu câte un inel la fiecare cap�t de care erau prinse piroane ascu�ite 
ce îi zgâriau �i r�neau genunchii când mergea. Din nou i-au legat mâinile, i-au dat s� �in� o 
trestie �i i-au acoperit fa�a divin� cu scuip�turi. Îi aruncaser� deja cu noroi în p�r �i pe vechea 
hain�. I-au acoperit ochii cu o cârp� murdar�, strigând: Profe�e�te-ne, Cristoase, cine este cel 
care te-a lovit? Nu a r�spuns nici un cuvânt �i se ruga în inima lui pentru ei. 
 Dup� mai multe insulte, i-au dezlegat lan�ul ce-i atârna de gât, l-au târât în camera în care 
consiliul se adunase �i cu bâtele îl for�au s� intre, vociferând: Mi�c�, Rege al Paia�elor! Arat�-te 
Consiliului cu însemnul onorurilor regale cu care te-am înzestrat. Un num�r mare de judec�tori, 
cu Caiafa în frunte, se aflau înc� în camer�, au privit cu scârb� �i aprobare scena ru�inoas� la 
care erau martori, privind cu pl�cere sacrele ceremonii transformate în derâdere. Necru��toarele 
g�rzi l-au acoperit cu noroi �i l-au scuipat �i, în b�taie de joc, au exclamat: Primi�i ungerea 
profetic� - ungerea regal�. Apoi au luat în râs ceremoniile de botez �i fapta umil� a Magdalenei 
în a goli vasul cu parfum pe capul lui: Cum îndr�zne�ti s� apari înaintea lui Caiafa în asemenea 
stare? Tu i-ai cur��at pe al�ii �i nu te po�i cur��a pe tine însu�i? Te vom sp�la noi în curând. Au 
preg�tit un vas cu ap� murdar� pe care i-au turnat-o pe fa�� �i pe umeri, în timp ce i se închinau, 
spunând: Privi�i pre�ioasa ungere, privi�i parfumul care valoreaz� 300 de monede; ai fost 
botezat în piscina Betsaida. Prin aceast� atitudine au avut inten�ia s� ridiculizeze actul de respect 
�i venera�ie din partea Magdalenei, atunci când îi turnase ulei pre�ios pe cap în casa fariseului. 
Prin intermediul acestor cuvinte ironice, privind botezul lui în piscina din Betsaida, au eviden�iat, 
de�i neinten�ionat, asem�narea dintre Isus �i Mielul Pascal, c�ci mieii erau sp�la�i mai întâi în 
bazinul de lâng� poarta Probatica �i apoi du�i în piscina din Betsaida, unde erau supu�i unei alte 
purific�ri înainte de a fi prezenta�i în templu pentru sacrificare. Du�manii lui Isus au f�cut aluzie 
la acel om r�mas infirm timp de treizeci de ani �i care fusese vindecat de c�tre Isus la piscin�, 
c�ci l-am v�zut sp�lat sau botezat acolo (spun fie sp�lat, fie botezat deoarece nu-mi amintesc 
exact circumstan�ele) 
 L-au târât apoi pe Isus prin sal� înaintea tuturor membrilor consiliului, care continuau s� i 
se adreseze pe un ton repro�abil �i insult�tor. Fiecare chip ap�rea diabolic �i mânios, iar totul 
împrejur era în întuneric, confuzie �i groaz�. Domnul nostru s-a luminat chiar din momentul în 
care a declarat c� este Fiul lui Dumnezeu. Mul�i dintre cei din adunare au în�eles gre�it acest fapt 
�i s-au umplut de spaim�, observând c� nici furia �i nici cuvintele umilitoare nu f�ceau ca 
expresia în�l��toare a privirii lui Isus s� dispar�. 
 Aureola de lumin� ce str�lucea în jurul lui din clipa în care s-a numit pe sine Cristos, Fiul 
lui Dumnezeu cel Viu, nu servea decât s�-i provoace �i mai tare pe du�manii lui Isus �i, deoarece 
nici m�car nu-l puteau privi, cred c� au aruncat cu noroi pe el pentru a face s�-i dispar� 
str�lucirea. 
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Capitolul X - Lep�darea lui Petru 
 
 Atunci când Isus a pronun�at cuvintele: Tu ai spus �i Marele preot �i-a smuls hainele, 
întreaga sal� a r�sunat de �ipete. Petru �i Ioan, care au suferit intens în timpul scenei respective, 
neputând interveni în vreun chip, nu au mai rezistat s� fie martorii celor întâmplate. Astfel, Petru 
s-a ridicat pentru a p�r�si camera, urmat mai târziu de Ioan. Cel din urm� s-a îndreptat spre casa 
Martei unde se afla Fecioara Maria �i cu femeile sfinte; Petru nu s-a decis s�-l p�r�seasc� pe 
Înv���tor, c�ci dragostea sa pentru el era prea mare. Inima îi ardea �i suspina amarnic, de�i 
încerca s�-�i ascund� lacrimile. Îi era imposibil s� r�mân� în tribunal, c�ci emo�ia puternic� la 
vederea suferin�elor Mântuitorului drag l-ar fi tr�dat; pentru aceasta a intrat în vestibul �i s-a 
apropiat de foc în jurul c�ruia solda�i �i oameni din popor st�teau �i vorbeau în cel mai crunt �i 
dezgust�tor mod chiar �i despre ceea ce îi f�cuser� ei în�i�i lui Isus. Petru t�cea, dar lini�tea �i 
teama sa i-au f�cut pe paznici s�-l b�nuiasc�. Port�reasa s-a apropiat de el, l-a privit atent� �i i-a 
spus: �i tu erai cu Isus galileanul. Aceste cuvinte l-au speriat �i l-au agitat pe Petru, a început s� 
tremure, gândindu-se la ce i s-ar fi putut întâmpla dac� ar fi recunoscut adev�rul �i a r�spuns: 
Femeie, nu-l cunosc! s-a ridicat �i a p�r�sit locul. Imediat a cântat coco�ul undeva în afara 
ora�ului. Nu-mi amintesc s�-l fi auzit, dar am sim�it cum cânta. A ie�it afar� �i o alt� servitoare 
le-a spus celor de lâng� ea: Acest om era �i el cu Isus, iar persoanele de fa�� l-au întrebat imediat 
pe Petru dac� femeia vorbea adev�rul: Nu cumva �i tu umblai cu el? Nu cumva e�ti �i tu unul 
dintre discipolii s�i? Petru a devenit �i mai agitat decât înainte �i a repetat: Nu! Nu sunt! Nu-l 
cunosc pe acest om! 
 A p�r�sit curtea interioar�, p�trunzând în cea exterioar�; suspina �i era atât de nelini�tit �i 
întristat încât nu realiza înc� cuvintele pe care tocmai ce le rostise. În curtea exterioar� mult� 
lume se perinda �i majoritatea se urcase pe zid pentru a asculta ce se vorbea în�untru, unde le era 
interzis s� intre. Câ�iva dintre discipoli se aflau �i ei acolo deoarece nu au putut r�mâne închi�i în 
pe�tera Hinon din cauza preocup�rii pentru Isus. Au ajuns la Petru �i, cu lacrimi în ochi, l-au 
întrebat despre Înv���torul lor îns� acesta, p�truns de mânie �i fric�, din cauza propriei sale 
tr�d�ri i-a sf�tuit s� plece, c�ci era riscant s� r�mân�. A continuat s�-�i domoleasc� mânia 
violent� în timp ce se gr�beau s� p�r�seasc� ora�ul. I-am recunoscut printre ace�ti ucenici (în 
num�r de �aisprezece) pe Bartolomeu, Natanael, Saturn, Iuda, Barsaba, Simon (care a devenit 
ulterior episcopul Ierusalimului) pe Zaheu �i Manaem, b�rbatul n�scut orb �i vindecat de 
Domnul nostru. 
 Petru nu s-a putut ad�posti nic�ieri �i afec�iunea sa pentru Isus l-a determinat s� se întoarc� 
în curtea interioar� în care îi era permis s� intre, deoarece Iosif din Arimateea �i Nicodim îl 
luaser� în�untru mai devreme. Nu a reintrat în vestibul, dar a luat-o spre dreapta �i a mers c�tre 
camera rotund� din spatele tribunalului de unde putea auzi fiecare insult� �i infamie din partea 
nemilo�ilor du�mani. Petru s-a apropiat u�or de u�� �i, de�i perfect con�tient c� to�i îl b�nuiau ca 
fiind tovar��ul lui Isus, nu a putut r�mâne afar�; iubirea lui pentru Înv���torul s�u l-a împins în 
camer�, a înaintat �i imediat a ajuns în mijlocul mul�imii care-�i a�intea privirile crude asupra 
chinurilor victimei lor. La un moment dat l-au târât cu furie înainte �i înapoi cu coroana de spini 
pe cap; Isus l-a privit pe apostolul Petru o privire plin� de regret, dar în acela�i timp sever� �i 
care i-a atins inima, îns� deoarece el era înc� atât de speriat i s-a p�rut pentru o clip� c� i-a auzit 
pe cei de fa��, întrebându-se: Cine este omul acela? dup� care a ie�it din nou în curte �i, v�zând 
c� persoanele din vestibul îl priveau, s-a apropiat din nou de foc �i a r�mas acolo pentru un timp. 
Unele persoane i-au observat înf��i�area preocupat�, au început s� arunce ocar� asupra lui Isus, 
iar unul dintre ei l-a întrebat: E�ti �i tu unul dintre discipolii s�i?Da! �i tu e�ti galilean c�ci 
accentul t�u te tr�deaz�! Când Petru s-a ridicat cu inten�ia de a p�r�si camera, un frate de-al lui 
Malcus s-a apropiat de el �i i s-a adresat: Nu te-am v�zut �i pe tine în gr�din� cu El? Nu tu i-ai 
t�iat urechea fratelui meu? 
 Petru a sim�it c� îl înconjoar� teroarea; a început s� blesteme �i s� înjure: Nu-l cunosc pe 
omul acela! �i a fugit afar� din vestibul în curtea interioar�; coco�ul a cântat din nou �i Isus, care 
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în acel moment trecea prin fa�a lui, l-a privit cu afec�iune �i suspin. Aceast� privire a Domnului 
nostru i-a p�truns adâncul inimii; �i-a amintit cuvintele spuse de Isus: Mai înainte s� cânte 
coco�ul de dou� ori, tu te vei lep�da de mine de trei ori. Uitase toate promisiunile �i declara�iile 
de iubire dedicate lui Isus, faptul c� ar muri pentru el mai degrab� s�-l renege, uitase avertizarea 
primit� de c�tre Domnul nostru - îns� când Isus s-a uitat la el a sim�it enormitatea gre�elii lui �i 
inima i s-a frânt de durere. Îl tr�dase pe Domnul nostru, lep�dându-se de el chiar atunci când era 
chinuit, insultat, trimis în mâinile unor judec�tori nedrep�i - în timp ce el, Domnul lui suferea în 
lini�te �i r�bdare. Sentimentele lui de remu�care nu se pot exprima; s-a reîntors în curtea 
exterioar�, �i-a acoperit chipul �i a plâns amarnic; frica de a nu fi recunoscut s-a spulberat, era 
gata de s�-�i recunoasc� în fa�a lumii întregi vina �i p�catul. 
 Care om ar îndr�zni s� afirme c� ar fi ar�tat mai mult curaj decât Petru dac�, sub impulsul 
unui temperament agitat �i arz�tor, ar fi fost expus unui asemenea pericol, unor astfel de necazuri 
�i întrist�ri, dintr-o dat� cuprins de fric� �i mâhnire complet descurajat �i epuizat de suferin�ele 
nop�ii triste? Domnul nostru l-a l�sat pe acest apostol pe propriile sale puteri. Cât de slab a fost! 
Ca �i to�i ceilal�i a uitat cuvintele: Veghea�i �i ruga�i-v� ca s� nu intra�i în ispit�! 
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Capitolul XI - Maria în casa lui Caiafa 
 
 Sfânta Fecioar� a fost unit� cu Divinul ei Fiu printr-o comuniune interioar� permanent�; a 
fost interesat� întru totul de ceea ce i se întâmpla - suferea cu el �i îl urma în rug�ciunea continu� 
pentru uciga�ii lui. Îns� sentimentele sale materne au determinat-o s�-l implore pe Atotputernicul 
Dumnezeu s�-i salveze Fiul de la asemenea torturi îngrozitoare. A dorit cu ardoare s� se întoarc� 
la el; când Ioan, care p�r�sise tribunalul imediat dup� ce strig�tul Este vinovat de moarte s-a 
auzit, a ajuns la casa lui Laz�r s-a caute pe Maria �i s�-i povesteasc� scena însp�imânt�toare la 
care fusese martor. Fecioara, precum �i Magdalena �i celelalte femei sfinte l-au rugat s� le duc� 
în locul unde Isus suferea. Ioan, care-l p�r�sise pe Salvatorul nostru doar pentru a o consola pe 
cea pe care o iubea lâng� Dulcele Înv���tor, a acceptat cererea lor �i le-a condus pe str�zile 
luminate doar de lun� �i aglomerate de oamenii care se gr�beau spre casele lor. Sfintele femei 
erau acoperite îns� suspinele nest�pânite i-au f�cut pe mul�i dintre trec�tori s� le observe, iar 
sentimentele lor erau tulburate de cuvinte grosolane despre arestul lui Isus. Fecioara Maria, care 
vedea în inima ei îngrozitoarele chinuri îndurate de dragul ei fiu, continua s� p�streze toate 
acestea în�untru; ca �i el, Maria suferea în t�cere, le�inând de multe ori. Unii discipoli de-ai lui 
Isus, întor�i de la odaia lui Caiafa, au v�zut-o c�zut� în bra�ele sfintelor femei �i, atin�i de mil�, 
s-au oprit cuprin�i de compasiune �i au salutat-o: Ave! Nefericit� Mam�! Bucur�-te, Mama cea 
mai sfânt� din Israel, cea mai chinuit� dintre toate mamele! Maria �i-a ridicat capul, le-a 
mul�umit �i �i-a continuat trista c�l�torie. 
 Când s-au apropiat de casa lui Caiafa, suspinul lor s-a adâncit la vederea unui grup de 
oameni care se aflau sub un cort �i preg�teau crucea pentru r�stignirea Domnului nostru. 
Du�manii lui Isus d�duser� ordin ca s�-i fie preg�tit� crucea dup� arest, c�ci l-ar fi executat chiar 
�i f�r� sentin�� încercând s�-l conving� �i pe Pilat s�-l pedepseasc�. Romanii preg�tiser� deja 
crucea �i a celorlal�i doi tâlhari, iar muncitorii care aveau grij� de cea a lui Isus erau foarte 
deranja�i de obliga�ia de a lucra în timpul nop�ii; nu �i-au ascuns sup�rarea �i au rostit cele mai 
josnice înjur�turi �i blesteme care au str�puns inima Blândei Mame a lui Isus; dar ea s-a rugat 
pentru aceste creaturi oarbe, c�ci f�r� s�-�i dea seama, îl blestemau chiar pe Salvatorul care era 
gata s�-�i dea via�a pentru sc�parea lor. 
 Maria, Ioan �i femeile au traversat curtea exterioar� pân� au ajuns în cea interioar�. Inima 
sfintei Maria se g�sea împreun� cu cea a Divinului ei Fiu �i dorea cu ardoare ca u�a s� se 
deschid� pentru a-l putea îmbr��i�a din nou, deoarece �tia c� doar acea u�� o desp�r�ea de 
închisoarea ce-l �inea prizonier pe Isus. Petru s-a repezit spre u�a larg deschis� �i, frângându-�i 
mâinile cu fa�a acoperit� de mantie, a suspinat amarnic. I-a recunoscut în lumina tor�elor pe Ioan 
�i pe Fecioar�, dar întâlnirea cu ei nu a f�cut decât s�-i aduc� aminte de remu�carea cumplit� 
trezit� de privirea lui Isus. Maria s-a apropiat de el �i i-a spus: Simone, spune-mi, te rog fierbinte 
ce i se întâmpl� lui Isus, fiul meu? Cuvintele i-au p�truns adânc sufletul; nici m�car nu o putea 
privi, s-a întors �i a început din nou s�-�i frece mâinile. Maria s-a îndreptat spre el �i l-a întrebat 
cu o voce tremurând�: Simon, fiul lui Ioan, de ce nu-mi r�spunzi? Petru a exclamat pe un ton 
deprimat: Mam�! O, Mam�, nu-mi vorbi! Fiul t�u sufer� mai mult decât pot s� exprim în 
cuvinte! Nu-mi vorbi! L-au condamnat la moarte, iar eu l-am renegat de trei ori! Ioan ar fi dorit 
s�-l mai întrebe �i alte lucruri, îns� Petru a fugit afar� din curte �i nu s-a oprit nici o clip� pân� ce 
nu a ajuns la pe�tera de pe Muntele M�slinilor - grota pe ale c�rei pietre au r�mas imprimate în 
mod miraculos mâinile Salvatorului nostru. Am impresia c� este grota în care Adam s-a refugiat 
pentru a-�i plânge c�derea. 
 Binecuvântata fecioar� s-a îndurerat profund la auzul suferin�ei n�prasnice a inimii 
Preaiubitoare a Dumnezeiescului ei Fiu, suferin�a de a se g�si negat de discipolii s�i, primii care 
l-au recunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu cel viu; era incapabil� s�-�i sus�in� corpul �i a c�zut pe 
u�a din piatr� pe care au r�mas urmele picioarelor �i ale mâinilor ei pân� în ziua de azi. Am 
v�zut pietrele p�strate undeva, îns� nu-mi pot aminti precis unde. U�a nu a fost închis�, c�ci 
mul�imea se împr��tia, iar când Maria �i-a revenit a dorit s� fie dus� cât mai aproape de 
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Minunatul s�u fiu. Astfel, Ioan a condus-o pe ea �i pe celelalte femei în fa�a închisorii; îns� 
aceast� mam� iubitoare a dorit s�-l aud� cu urechile ei pe Isus. Îi asculta nu numai suspinele, dar 
�i limbajul brutal din jurul lui. Era imposibil s� r�mân� în curtea interioar� f�r� s� atrag� aten�ia. 
Magdalena î�i st�pânea cu greu durerea �i, de�i Fecioara Maria men�inea o stare de calm 
uimitoare, printr-o gra�ie special� de la Dumnezeu, totu�i era recunoscut� �i auzea cuvinte 
resping�toare precum: Nu este asta mama galileanului? Fiul ei va fi cu siguran�� executat, dar 
nu înainte de s�rb�toare doar dac� este într-adev�r cel mai mare dintre criminali. 
 Fecioara Sfânt� a p�r�sit curtea �i a mers la focul din vestibul unde câteva persoane înc� se 
g�seau acolo. În momentul în care a p��it pe locul unde Isus rostise c� este Fiul lui Dumnezeu �i 
unde iudeii strigaser� sentin�a La moarte cu el!, a c�zut, iar Ioan �i femeile sfinte au purtat-o mai 
degrab� ca un mort decât ca o persoan� vie. Cei ce priveau nu au spus nimic, au p�rut uimi�i �i s-
au ar�tat t�cu�i ca �i cum ar fi trecut o fiin�� cereasc� prin fa�a lor. 
 Au trecut din nou prin locul unde crucea era preg�tit�; lucr�torilor p�rea c� le este mai 
dificil s� termine lucrarea decât judec�torilor s� dea sentin�a �i erau obliga�i s� aduc� lemn 
proasp�t în fiecare moment, c�ci unele buc��i nu se potriveau �i altele se despicau. Totul a durat 
pân� ce diversele tipuri de lemn au fost astfel fixate pe cruce dup� dorin�a Providen�ei. Am v�zut 
îngerii silindu-i pe ace�ti oameni s�-�i reînceap� munca �i nu i-au l�sat s� se odihneasc� pân� ce 
nu s-a înf�ptuit ceea ce trebuia s� se întâmple; îns� reamintirea mea în aceast� viziune este 
neclar�. 
 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 85 din 181 

Capitolul XII - Isus este întemni�at în închisoarea subteran� 
 
 Dup� ce iudeii �i-au epuizat faptele barbare, l-au închis pe Isus într-o închisoare acoperit� 
de o bolt� ale c�rei ruine mai exist� �i ast�zi. Doar doi dintre solda�i au r�mas cu el �i au fost mai 
târziu înlocui�i de al�i doi. Isus era îmbr�cat cu aceea�i manta murdar� �i acoperit cu scuipat �i 
praf aruncate asupra lui, c�ci nu-l l�saser� s� ia pe el hainele sale, legându-l la mâini. 
 Atunci când Domnul nostru a intrat în acea închisoare, s-a rugat cu mare fervoare Tat�lui 
Ceresc s� primeasc� tot ceea ce suferise deja �i ceea ce avea s� p�timeasc� înc�, nu numai pentru 
cei ce-l pedepseau, ci �i ca jertf� de isp��ire pentru to�i oamenii din timpurile viitoare, care ar fi 
putut suferi acelea�i chinuri ca ale lui �i care puteau c�dea în ispit� sau dezn�dejde. 
 Du�manii Domnului nostru nu i-au permis nici un moment de alinare în închisoarea 
întunecat�, dar i-au legat mâinile de stâlpul din mijlocul celulei �i nu i-au îng�duit s� se aplece 
peste acesta de�i era epuizat din cauza comport�rii josnice a c�l�ilor, a lan�urilor �i a 
numeroaselor c�deri, încât cu greu se mai putea sus�ine pe picioarele umflate �i r�nite. Nici un 
minut nu au încetat s�-l insulte, iar când primii b�rba�i au obosit a sta de straj�, al�ii au venit s�-i 
înlocuiasc�. 
 Este imposibil s� descriu în cuvinte cât a suferit Sfântul Sfin�ilor din pricina acelor fiin�e 
f�r� mil�, c�ci imaginile v�zute m-au afectat atât de mult, încât m-am îmboln�vit tare �i am 
crezut c� nu voi mai supravie�ui. Trebuie s� ne fie ru�ine de sl�biciunea �i susceptibilitatea 
noastr�, care ne fac incapabili s� ascult�m cu calm descrierile sau s� vorbim f�r� repulsie despre 
suferin�ele pe care Domnul nostru le-a îndurat atât de lini�tit �i cu r�bdare pentru a ne salva. 
Groaza pe care o sim�im este la fel de mare ca �i aceea a unui criminal for�at s�-�i pun� mâna pe 
rana f�cut� de el însu�i asupra victimei lui. Isus le-a suportat pe toate f�r� s�-�i deschid� gura, în 
timp ce omul un simplu p�c�tos, s�vâr�ea nelegiuiri împotriva unuia care era în acela�i timp 
Fratele, Salvatorul �i Dumnezeul s�u. �i eu sunt, de asemenea, o mare p�c�toas� �i gre�elile mele 
îi cauzeaz� o mare suferin��. În ziua judec��ii când toate lucrurile ascunse vor ie�i la lumin�, vom 
vedea partea pe care fiecare a primit-o în durerile îndurate de Fiul lui Dumnezeu; vom vedea 
atunci cât de mult i-am provocat chinurile, p�c�tuind atât de des, c�ci nelegiuirile sunt un fel de 
consim��mânt �i o participare la torturile pricinuite lui Isus de c�tre du�manii cruzi de atunci. 
Dac� cumva punem sub semnul îndoielii acest fapt, ar trebui s� repet�m cu o mai mare îndârjire 
cuvintele pe care le g�sim în c�r�ile de rug�ciune: Doamne, îng�duie-mi mai degrab� s� mor, 
decât s� te jignesc prin p�cat! 
 Isus a continuat s� se roage pentru cei ce-l asupreau, iar ei, s�turându-se s�-l oblige a sta 
drept l-au l�sat s� se aplece peste stâlp pentru a se odihni �i o lumin� str�lucitoare s-a ar�tat în 
jurul s�u. Începea s� se crape de ziu� - Ziua patimilor, ziua R�scump�r�rii noastre - �i o raz� 
slab� de soare a p�truns în întunecata deschiz�tur� a închisorii, c�zând pe Mielul sfânt �i nep�tat 
care a luat asupra sa p�catele lumii. Isus s-a îndreptat spre raza de lumin�, �i-a în�l�at mâinile 
înc�tu�ate spre cer �i, în cel mai ating�tor mod, a mul�umit Tat�lui pentru începutul acelei noi zi 
atât de râvnit� de profe�i, pentru care el însu�i a suspinat arz�tor chiar din momentul na�terii sale 
�i despre care le spusese apostolilor: Am un botez cu care m� voi boteza �i cât sunt de nelini�tit 
pân� ce se va întâmpla aceasta! M-am rugat împreun� cu el, îns� nu pot da cuvintele rug�ciunii 
sale, c�ci eram atât de cople�it� �i uimit� s� aud c�-i mul�ume�te Tat�lui pentru teribilele 
suferin�e deja îndurate pentru mine, dar �i pentru toate cele ce le va îndura înc� �i mai mari. Nu 
reu�eam decât s� repet o dat� �i înc� o dat� cu fervoare crescând�: Doamne, te implor, d�-mi mie 
aceste suferin�e. Îmi apar�in: le merit ca pedeaps� pentru p�cate! Fusesem înv�luit� de 
sentimentele lui de iubire �i sacrificiu, iar acea raz� de lumin� ce p�trunsese în închisoare ar fi 
putut fi comparat� cu vizita unui judec�tor care dorea s� se împace cu un criminalul a c�rui 
sentin�� deja pronun�at� avea s� se execute. 
 C�l�ii a�ipiser�, dar s-au trezit pentru un moment �i l-au privit cu surprindere; n-au spus 
nimic, îns� li s-a p�rut c� v�d ceva uimitor �i în acela�i timp însp�imânt�tor. Divinul nostru 
Domn a fost închis aproximativ o or�. În timp ce Isus se g�sea în acea carcer� subteran�, Iuda 
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r�t�cind în valea Hinom de sus în jos ca un nebun, �i-a îndreptat pa�ii spre casa lui Caiafa cu cele 
treizeci de monede de argint, recompensa tr�d�rii lui Isus atârnându-i de cing�toare. Totul 
împrejur era lini�te, s-a îndreptat spre ni�te oameni ce str�juiau �i li s-a adresat nespecificând 
cine este �i întrebând ce se va întâmpla cu galileanul. A fost condamnat la moarte �i cu siguran�� 
va fi crucificat! a primit ca r�spuns. Iuda a mers de colo-colo pentru a auzi diferitele conversa�ii 
referitoare la Isus. Unii povesteau despre comportamentul nemilos al solda�ilor, al�ii comentau 
asupra judec��ii solemne din ziua dinaintea marelui consiliu. În vreme ce tr�d�torul asculta 
p�rerile în toate p�r�ile, s-a luminat; membrii tribunalului �i-au început preg�tirile �i Iuda s-a 
ascuns în spatele unei cl�diri pentru a nu fi v�zut, la fel ca �i Cain, a c�utat s� nu se arate ochilor 
oamenilor, în timp ce disperarea punea u�or posesie pe sufletul s�u. Locul în care s-a refugiat nu 
a fost altul decât acela în care muncitorii preg�tiser� lemnul pentru crucea Domnului; totul era 
gata �i b�rba�ii dormeau lâng� cruce. El s-a umplut de groaz� când a v�zut obiectul mor�ii crude 
la care el însu�i îl condamnase pe Înv���torul �i Maestrul s�u, în schimbul unui pre� atât de 
neînsemnat. A fugit ca turbat în stare de agonie �i, în final, s-a pitit într-o pe�ter� din apropiere 
unde s-a hot�rât s� a�tepte judecata care avea s� aib� loc de diminea��. 
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Capitolul XIII - Diminea�a judec��ii 
 
 Caiafa, Ana, b�trânii �i scribii s-au adunat dis-de-diminea�� în marele hol al tribunalului 
pentru a �ine o judecat� legal�, c�ci întâlnirile în timpul nop�ii nu erau conforme legii �i astfel de 
reuniuni nu puteau fi dezb�tute decât sub îndrumarea unor audien�e preg�titoare. Majoritatea 
membrilor dormiser� în casa lui Caiafa unde le fuseser� preg�tite paturi, îns� unii dintre ei 
plecaser� acas�, cum ar fi Nicodim �i Iosif din Arimateea �i se întorseser� în zorii zilei. Multe 
persoane s-au prezentat la întâlnire �i participan�ii �i-au început procesul în cel mai rapid mod 
posibil. Ar fi dorit ca Isus s� fie condamnat la moarte f�r� vreo amânare a sentin�ei, dar Nicodim, 
Iosif �i al�ii s-au opus dorin�ei lor propunând ca hot�rârea s� se anuleze pân� dup� s�rb�toare, ca 
nu cumva s� se creeze r�scoal� în popor, aducând ca explica�ie faptul c� nici un criminal n-ar 
trebui condamnat la moarte, pur �i simplu, f�r� s� fie g�sit vinovat; au mai ad�ugat �i c� în cazul 
de fa�� to�i martorii s-au contrazis între ei. Marele Preot �i înso�itorii lui s-au înver�unat foarte 
tare �i le-au spus lui Nicodim �i lui Iosif c� nu-i surprinde exprimarea nemul�umirii lor cu privire 
la ceea ce se întâmpla, c�ci ei în�i�i erau ucenici de-ai galileanului �i ai doctrinelor lui �i le era 
fric� s� nu fie pedepsi�i �i ei. Acesta a mers chiar mai departe, încercând s�-i exclud� din consiliu 
pe to�i aceia care se dovedeau a fi p�rtinitori cu Isus. Învinui�ii �i-au sp�lat mâinile în semn de 
protest �i, p�r�sind camera, s-au îndreptat spre templu �i din acea zi nu �i-au mai ocupat 
niciodat� locurile în sinedriu. Caiafa a ordonat g�rzilor s�-l aduc� pe Isus înc� o dat� �i s� 
preg�teasc� cele necesare pentru prezentarea lui înaintea lui Pilat imediat dup� proces. Trimi�ii 
mai Marelui Preot s-au gr�bit spre închisoare �i cu obi�nuita lor brutalitate i-au legat mâinile, i-
au smuls mantia veche ce îi fusese atârnat� pe umeri, i-au aruncat o hain� murdar� �i, ag��ându-i 
frânghii în jurul taliei, l-au târât afar� din închisoare. Înf��i�area lui Isus care trecea prin mijlocul 
mul�imii adunate deja în fa�a casei a fost aceea a unei victime duse la sacrificare; chipul s�u se 
transformase �i se desfigurase complet, îmbr�c�mintea sa era murdar� �i rupt�; suferin�ele lui, 
departe de a stârni compasiune în inimile împietrite ale iudeilor, au aprins �i mai tare dezgustul �i 
ura. Mila p�rea într-adev�r un sentiment necunoscut în piepturile lor neînduplecate. 
 Caiafa nu a încercat nici o clip� s�-�i înfrâneze mânia, ci s-a adresat Domnului nostru cu 
aceste cuvinte: Dac� tu e�ti Cristos, spune-ne deschis, iar Isus �i-a ridicat capul �i a r�spuns cu 
mare demnitate �i calmitate: Dac� v� voi spune, nu m� ve�i crede; dac� v� voi întreba eu pe voi, 
nu-mi ve�i r�spunde sau nu m� ve�i l�sa s� plec. Dar de acum înainte Fiul omului va sta la 
dreapta puterii Tat�lui. Marii preo�i s-au uitat unii la al�ii �i i-au cerut l�muriri, râzând 
dispre�uitor: E�ti tu, deci, Fiul lui Dumnezeu? Isus le-a r�spuns cu vocea adev�rului etern: Tu 
spui c� sunt! La aceste cuvinte au exclamat cu to�ii: Ce ne mai trebuie m�rturie? C�ci noi în�ine 
am auzit asta din gura lui. 
 S-au ridicat deodat� cu to�ii încruntându-se ca �i cum ar fi dorit s� arunce asupra lui Isus 
cele mai murdare porecle; îl considerau un tâlhar de origine josnic� care aspira s� fie numit 
Mesia �i pretindea s� stea la dreapta lui Dumnezeu. Le-au poruncit str�jerilor s�-i lege mâinile �i 
picioarele �i s�-i înconjoare un lan� în jurul gâtului (acest gest se întâmpla numai criminalilor 
condamna�i la moarte) �i apoi s-au preg�tit s�-l conduc� în sala de judecat� a lui Pilat, unde un 
mesager fusese deja trimis în grab� pentru a-l ruga s� preg�teasc� toate cele necesare osândirii 
urgente a unui criminal. 
 Preo�ilor evrei le-a displ�cut faptul c� erau nevoi�i s� se foloseasc� de guvernatorul roman 
pentru a-i da sentin�a la moarte lui Isus, dar acest lucru era necesar, c�ci nu aveau dreptul s� îi 
condamne pe criminali decât pe baza actelor ce �ineau de religie �i templu. Doreau s� 
demonstreze c� Isus era un du�man al împ�ratului, iar aceast� acuza�ie �inea de jurisdic�ia lui 
Pilat. Solda�ii st�teau to�i în fa�a casei, înconjura�i de o mul�ime de vr�jma�i de-ai lui Isus dar �i 
de mul�i curio�i. În fruntea procesiunii p��eau înal�ii prela�i împreun� cu o parte a membrilor 
consiliului, dup� care venea Isus condus de arca�i �i p�zit de solda�i, în urma c�rora gloata 
încheia plutonul. Pentru a ajunge la locuin�a lui Pilat, trebuia s� se coboare muntele Sion �i s� se 
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traverseze partea inferioar� a ora�ului �i mul�i preo�i dintre cei care au luat parte la �edin��, au 
mers direct la templu, spre a face preg�tirile pentru s�rb�toare. 
 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 89 din 181 

Capitolul XIV - Disperarea lui Iuda 
 
 În timp ce iudeii îl conduceau pe Isus la guvernator, Iuda, tr�d�torul, r�t�cea pretutindeni, 
ascultând conversa�iile mul�imii ce-i urmau �i era lovit de cuvintele spuse de oameni: Îl duc în 
fa�a lui Pilat; Marii Preo�i l-au condamnat pe galilean la moarte. Va fi crucificat �i î�i vor 
s�vâr�i crima lor. Deja a fost cumplit pedepsit, dar r�bdarea sa este uimitoare �i nu r�spunde 
nimic; singurele lui cuvinte sunt acelea c� este Mesia �i c� va �edea la dreapta lui Dumnezeu. Îl 
vor r�stigni pe baza acestor afirma�ii. Nu le spusese oare c�-l vor condamna la moarte? 
Tic�losul care l-a vândut era unul dintre ucenicii lui care, cu pu�in timp înainte, mâncase Mielul 
Pascal împreun� cu el. Pentru nimic în lume n-a� fi vrut s� am de-a face cu astfel de situa�ie; 
oricât de vinovat ar fi galileanul, nu �i-ar vinde sub nici un chip prietenii pentru bani. Unui 
asemenea discipol i s-ar cuveni moartea cu mult mai mult. 
 Atunci angoasa, disperarea �i remu�carea au pus st�pânire pe mintea lui Iuda. Satana l-a 
îndemnat imediat s� dispar�. A fugit ca �i cum sute de furii i-ar fi mânat c�lcâiele, punga ce o 
avea atârnat� de brâu îl lovea în fuga lui �i-l împingea înainte ca o ghear� diavoleasc�; dar el a 
apucat-o cu mâna pentru a-i opri loviturile. Gonea cât putea de tare, dar…unde? Nicidecum 
înspre mul�ime, c�ci s-ar fi aruncat la picioarele lui Isus, Salvatorul milostiv pentru a-i implora 
iertarea �i a-i cere s� moar� al�turi de el - nu pentru a-�i m�rturisi gre�eala înaintea lui 
Dumnezeu, ci pentru a îngropa el însu�i înaintea lumii crima �i pre�ul tr�d�rii sale. A ajuns în 
templu unde câ�iva membrii din consiliu se adunaser� dup� judecarea lui Isus. S-au privit unii pe 
al�ii cu mirare, apoi �i-au ridicat chipurile trufa�e, zâmbindu-i ironic lui Iuda. Cel din urm�, cu 
un gest nebun, a scos cele treizeci de monede de argint de la brâu �i, �inându-le înaintea lor în 
mâna dreapt�, a exclamat cu accent de adânc� disperare: Lua�i-v� înapoi argintul - c�ci m-a�i 
corupt s� vând un om drept; lua�i-v� înapoi argintul! Elibera�i-l pe Isus; în�elegerea noastr� a 
luat sfâr�it. �tiu c� am p�c�tuit grav, �tiu c� am tr�dat sânge nevinovat!  
 Preo�ii, de fric� s� nu se murd�reasc� de atingerea recompensei tr�d�torului, nu au pus 
mâna pe argintul azvârlit, ci i-au r�spuns pe un ton dispre�uitor: Ce avem noi de-a face cu 
p�catul t�u? Dac� zici c� ai denun�at sânge inocent, este problema ta; noi �tim pentru ce am 
pl�tit. �i-ai primit banii, deci nu mai spune nimic. I s-au adresat cu cea mai josnic� atitudine ca 
atunci când cineva vrea s� scape de o persoan� problematic�, dup� care s-au ridicat �i au plecat. 
Aceste cuvinte l-au umplut pe Iuda de o asemenea ur� �i mânie, încât a devenit frenetic: p�rul i 
se r�v��ise, a sfâ�iat în dou� traista cu cele treizeci de monede, le-a aruncat pe jos în templu �i a 
luat-o la goan� spre periferia ora�ului. 
 L-am v�zut din nou gr�bindu-se încolo �i-ncoace, ca un damnat prin valea Hinonului: 
Satana se afla lâng� el, sub forma unei umbre hidoase, �optindu-i la ureche toate blestemele pe 
care profe�ii le aruncaser� asupra v�ii unde iudeii î�i sacrificau copiii idolilor, dorind s�-l duc� la 
disperare. 
 Se p�rea c� toate prevestirile rele se îndreptau împotriva lui prin aceste cuvinte: Voi merge 
înainte �i vor vedea corpurile neînsufle�ite ale celor ce au p�c�tuit împotriva mea al c�ror foc nu 
se va stinge niciodat�. Atunci diavolul i-a murmurat: Câine, unde este Abel, fratele t�u? Ce-ai 
f�cut? Sângele lui strig� pentru r�zbunare: ai aruncat blestem asupra p�mântului, pribeag s� fii 
pentru totdeauna. Când a ajuns la râul Cedron �i a v�zut Muntele M�slinilor, s-a înfiorat, s-a 
întors cu spatele �i a auzit iar cuvintele vibrându-i la ureche: Prietene, încotro mergi? Iuda, cu un 
s�rut îl tr�dezi tu pe Fiul Omului? Oroarea i-a umplut sufletul, mintea a început s�-i r�t�ceasc� �i 
demonul i-a �optit din nou: Pe aici a trecut David râul Cedron când a fugit din Absalom. 
Absalom a pus cap�t vie�ii sale spânzurându-se. Despre tine spune David: M-au r�spl�tit cu r�u 
pentru binele f�cut; cu ur� în schimbul dragostei. Fie ca diavolul s� stea la dreapta lui �i când va 
fi judecat fie ca el s� fie acela care s� ias� de acolo condamnat. Fie ca zilele sale s� se termine 
repede. Fie ca p�catul tat�lui s�u nu fie uitat în fa�a Domnului �i s� nu lase ca p�catul mamei sale 
s� fie sp�lat, pentru c� nu �i-a amintit s� arate mil�, ci l-a persecutat pe s�rmanul om, pe cer�etori 
�i pe cel r�nit l-a dat mor�ii. A iubit urgia �i blestemul. S�-l urm�reasc� asemenea unei haine ce-l 
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acoper� �i ca o curea care-l strânge tot timpul. Învins de aceste gânduri teribile, Iuda s-a gr�bit �i 
a ajuns pe un munte. Era un loc sterp, plin de gunoaie �i de resturi omene�ti în putrefac�ie; sunete 
nedeslu�ite din ora� îi r�sunau în ureche �i diavolul îi repeta mereu: Acum sunt pe punctul de a-l 
duce la moarte, c�ci tu l-ai vândut. Nu �tiai spusele legii: Acela care va vinde sufletul unuia 
dintre fra�ii s�i �i prime�te bani pe el s� fie l�sat s� moar�? Pune cap�t mizeriei tale, 
nefericitule; pune cap�t mizeriei tale. Învins de disperare, Iuda �i-a scos cing�toarea �i s-a 
spânzurat de un copac ce cre�tea în cr�p�tura unei stânci iar dup� moarte corpul s�u a plesnit, iar 
r�m��i�ele sale s-au împr��tiat în toate p�r�ile. 
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Capitolul XV - Isus este dus înaintea lui Pilat 
 
 Du�manii r�zbun�tori ai Salvatorului nostru l-au condus prin cea mai populat� zon� a 
ora�ului spre curtea lui Pilat. Procesiunea �i-a urmat drumul agale în partea nordic� a Muntelui 
Sion trecând apoi prin regiunea estic� a templului numit� Acre spre palatul �i tribunalul lui Pilat 
din Pont care erau situate pe partea nord-vestic� a templului, cu fa�a înspre o pia�� mare. Caiafa, 
Ana �i mul�i al�i �efi ai consiliului au mers înainte îmbr�ca�i în ve�minte de s�rb�toare fiind 
urma�i de o mul�ime de scribi �i de numero�i iudei, printre care se aflau �i martori mincino�i �i 
farisei p�c�to�i care prezentaser� cea mai grav� acuz� asupra lui Isus. Domnul nostru îi urma la o 
mic� distan�� încercuit de un grup de solda�i �i dus de c�l�i. Mul�imea îl asuprea din toate p�r�ile, 
rostind cele mai însp�imânt�toare injurii �i blesteme, în timp ce alte persoane se gr�beau 
împingându-se �i înghesuindu-se unii pe al�ii. Isus a fost despuiat de tot, mai pu�in de mantia de 
dedesubt care fusese murd�rit� de praful aruncat asupra lui; un lan� lung îi atârna de gât �i îi 
lovea genunchii în mers, mâinile îi erau legate ca �i în ziua de dinainte �i c�l�ii îl târau de funiile 
ag��ate de talie. Mai degrab� se cl�tina decât mergea, fiind de multe ori gata s� se pr�bu�easc� �i 
p�rea de nerecunoscut din pricina suferin�elor din timpul nop�ii - era palid, cu ochii adânci�i, cu 
fa�a supt� �i sângerând� înc�, iar persecutorii continuau s�-l tortureze în fiecare moment tot mai 
mult. Au adunat pe to�i oamenii poporului pentru a-�i bate joc de intrarea sa triumfal� de Rusalii 
în ora�. L-au luat în râs �i cu gesturi ridicole îl numeau rege, punând pe drum pietre, buc��i de 
lemn �i zdren�e pr�fuite. Îl luau în batjocur� printr-o sumedenie de discursuri sarcastice, în 
timpul pretinsei treceri solemne. 
 În col�ul unei cl�diri din apropierea casei lui Caiafa, îndurerata Maic� a lui Isus, împreun� 
cu Ioan �i Magdalena îl urm�reau cu privirea. Sufletul ei era mai mult ca niciodat� unit cu al 
Fiului preaiubit �i, impulsionat� de dragoste, a încercat ca în orice moment s� se apropie de el. A 
r�mas la cenaclu pentru un timp dup� vizita de la miezul nop�ii din tribunalul lui Caiafa, epuizat� 
�i f�r� glas din cauza suspinelor; îns� când Isus a fost târât afar� din închisoare pentru 
prezentarea înaintea judec�torilor, s-a ridicat, �i-a îndep�rtat voalul �i mantaua spunându-le lui 
Ioan �i Magdalenei: S�-l urm�m pe Fiul meu în curtea lui Pilat; trebuie s�-l înso�esc din nou. S-
au îndreptat spre un loc prin care procesiunea trebuia s� treac� �i au a�teptat. Maria �tia c� fiul ei 
suferea groaznic, îns� niciodat� nu a putut concepe condi�ia jalnic� �i înfior�toare la care era 
supus de c�tre vr�jma�ii s�i. Ea �i l-a închipuit de multe ori p�timind imens, dar luminat �i înt�rit 
de sfin�enie dragoste �i r�bdare. Acum tristul adev�r se împlinea. Preo�ii, cei mai înver�una�i 
vr�jma�i ai Fiului cel sfânt, au precedat procesiunea. Erau îmbr�ca�i în ve�minte frumoase �i, în 
loc s� apar� str�lucitori în faptul c� se numeau preo�i ai P�storului cel mare, se transformaser� în 
slujitori ai lui Satana, c�ci nici unul dintre ei nu puteau s�-�i priveasc� înf��i�area nedemn� �i 
pasiunile diavole�ti cu care sufletele le erau pline - în�el�ciune, viclenii infernale �i nelini�te 
furioas� de a duce mai departe cea mai îngrozitoare dintre crime: moartea Domnului �i 
R�scump�r�torului nostru, unicul fiu al lui Dumnezeu. Au urmat apoi martorii mincino�i, 
acuzatorii perfizi, înconjura�i de poporul care vocifera. 
 �i ultimul dintre to�i - El însu�i - Isus, Fiul Omului, împov�rat de lan�uri, neputincios de a 
se sus�ine, dar �i împins cu bestialitate de c�tre du�manii s�i diabolici, primind lovituri de la unii, 
pumni de la al�ii �i de la ceilal�i oameni aduna�i în jur, blesteme, înjur�turi. Ar fi fost absolut de 
nerecunoscut, chiar �i pentru privirea mamei sale dezbr�cat �i acoperit doar de o bucat� de 
ve�mânt, dac� nu s-ar fi deosebit prin comportamentul calm fa�� de cel al asupritorilor infami. El 
era singurul care, în mijlocul persecu�iilor �i suferin�elor, emana lini�te �i supunere �i departe de 
el dorin�a de a r�spunde loviturilor cu altele; niciodat� nu �i-a ridicat mâna, ci doar pentru a-l 
implora pe Tat�l Etern s�-i ierte pe potrivnicii s�i. 
 Pe m�sur� ce se apropia de el, Mamei sale sfinte îi era imposibil s� se st�pâneasc� �i 
exclama cu voce tremurând�: Vai! Acela este fiul meu? A, da! V�d c� este copilul meu cel prea 
adorat! O, Isuse, Isuse al meu! În clipa în care cortegiul s-a întâlnit cu drumul mamei, Isus s-a 
oglindit în privirea ei cu cea mai profund� expresie de iubire �i compasiune; aceast� întâlnire a 
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fost prea puternic� pentru inima însângerat� a Mariei, încât a le�inat, iar Magdalena �i Ioan au 
dorit s-o duc� înapoi acas�. Ea s-a ridicat repede �i l-a înso�it pe iubitul ei Fiu pân� la casa lui 
Pilat. 
 Locuitorii ora�ului Ofel se strânseser� cu to�ii într-un spa�iu în aer liber pentru a-l observa 
�i ei pe Isus, dar nu cu scopul de a-i acorda pu�in� alinare, ci ca s� adauge un surplus de durere în 
paharul plin de am�r�ciune. Au aruncat asupra sa acea întristare n�prasnic� pe care o simt 
persoanele abandonate de c�tre prieteni tocmai în momentul nenorocirii. Isus îi ajutase mult pe 
ace�tia, îns� ei imediat cum l-au v�zut în asemenea stare de necaz �i degradare, l-au abandonat �i 
credin�a li s-a cutremurat. Nu au mai crezut în el ca rege, ca profet, ca Mesia �i ca Fiu al lui 
Dumnezeu. Fariseii i-au luat în derâdere, f�când glume pe seama lor �i pe faptul c� îl admiraser� 
înainte pe Isus. Privi�i-l pe regele vostru! strigau aduce�i-i omagii; nu v� mai folose�te s�-i 
aduce�i prinosuri acum când este gata s� fie încoronat pe tron? Toate miracolele cu care se 
f�lea s-au sfâr�it; marele preot a pus cap�t vr�jitoriilor �i în�el�ciunilor lui. 
 De�i ace�ti bie�i oameni �i-au amintit de minunile �i vindec�rile miraculoase pe care le 
s�vâr�ise chiar sub ochii lor de�i au primit ajutor de la Isus, cu toate acestea credin�a le-a fost 
zdruncinat�, v�zându-l luat în râs �i ar�tat cu, socoti�i venerabili în Ierusalim. Unii dintre ei s-au 
îndep�rtat neîncrez�tori, în timp ce al�ii au r�mas doritori de a se al�tura mul�imii, dar au fost 
preveni�i de c�tre g�rzile fariseilor s� renun�e la r�scoal� sau dezordine. 
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Capitolul XVI - Descrierea palatului guvernatorului �i a cl�dirilor 
învecinate 
 
 Palatul guvernatorului roman, Pilat, era construit în partea de nord-vest a muntelui pe care 
se situa templul �i, pentru a intra în incinta lui, oamenii urcau un rând de trepte din marmur�. Se 
ridica deasupra unei lungi suprafe�e înconjurat� de colonade, sub care negustorii î�i vindeau 
diferitele m�rfuri. Un parapet �i o intrare pe p�r�ile de nord, sud, est �i vest stricau uniformitatea 
acestei pie�e, numit� forum �i construit� pe p�mânt mai înalt decât str�zile adiacente care lunecau 
din acel loc. Palatul lui Pilat nu era aproape, ci o curte mare îl separa de forum; accesul în 
aceast� curte se f�cea la est, printr-o cupol�, spre u�a numit� Probatica, pe drumul de pe muntele 
M�slinilor. Intrarea sudic� se putea face printr-o alt� cupol� ce ducea spre Sion în vecin�tatea 
fort�re�ei din Acre. 
 Scara din marmur� pe care urcau persoanele care mergeau spre palatul guvernatorului 
ducea la o teras� de pe care Pilat d�duse audien�e preo�ilor �i fariseilor atunci când �i-au 
prezentat acuza�iile lor împotriva lui Isus. Au stat cu to�ii înaintea lui �i au refuzat s� înainteze 
mai mult de scaunele din piatr�. O persoan� care vorbea tare de pe teras� putea fi auzit� u�or de 
aceia care st�teau în forum. 
 În spatele palatului existau multe alte terase dar �i gr�dini �i o cas� ca la �ar�. Gr�dinile se 
g�seau între palatul guvernatorului �i locuin�a so�iei sale Claudia Procles. Un �an� larg separa 
aceste cl�diri de muntele pe care se afla iar de aici se vedeau casele locuite de aceia care slujeau 
la templu. Palatul lui Irod cel b�trân se în�l�a pe partea estic�; în curtea interioar� a acestuia 
fuseser� masacra�i copiii nevinova�i. În momentul de fa�� aspectul acestor dou� cl�diri este pu�in 
schimbat c�ci intr�rile au fost modificate. Patru dintre str�zile principale încep dinspre ora� �i 
conduc spre o direc�ie sudic� trei ducând înspre forum �i spre palatul lui Pilat �i cea de-a patra 
spre curtea prin care oamenii mergeau spre Betsur. Frumoasa cas� a lui Laz�r �i a Martei putea 
de asemeni fi v�zut� u�or pe aceast� strad�. 
 Una dintre str�zi era foarte apropiat� de templu �i pleca de la poarta Probatica. Piscina 
Probatica era aproape de poart� spre dreapta �i în acest bazin se sp�lau oile pentru prima oar� 
înainte de a fi duse la templu în timp ce a doua �i cea mai solemn� sp�lare avea loc în piscina de 
la Betsaida de lâng� intrarea sudic� din templu. Pe cea de-a doua strad� se g�sea casa sfintei Ana 
mama fecioarei Maria în care locuia atunci când obi�nuia s� mearg� sus la templu pentru a oferi 
vreun sacrificiu. Cred c� în aceast� cas� s-a celebrat logodna dintre sfântul Iosif �i sfânta fecioar� 
Maria. 
 Forumul despre care am amintit deja era construit pe p�mânt mai înalt decât str�zile 
învecinate. Pe muntele Sion în direc�ia opus� vechiului castel al regelui David se ridica o cl�dire 
similar� forumului în timp ce spre partea de sud-est putea fi v�zut cenaclul �i pu�in spre nord 
tribunalul lui Ana �i al lui Caiafa. Castelul regelui David era o fort�rea�� pustiit�, plin� de cur�i, 
camere goale �i grajduri, de obicei închiriate c�l�torilor. S-a aflat mult� vreme în ruin�, cu mult 
înainte de na�terea Domnului nostru. I-am v�zut pe magi cu alaiul lor numeros intrând în castel 
înainte s� se îndrepte spre Ierusalim. 
 Când m� aflam în medita�ie am v�zut ruinele castelelor �i templelor de alt� dat�, le-am 
v�zut neîngrijite �i date uit�rii �i, gândindu-m� la modul în care sunt folosite acum, foarte diferit 
fa�� de dorin�a celor care le-au construit, mintea mi se îndreapt� spre evenimentele zilelor noastre 
când multe dintre frumoasele edificii create de c�tre str�mo�ii no�tri, râvnici �i cucernici, sunt, de 
asemeni, distruse, def�imate ori folosite pentru scopuri profane, imorale. Mica biseric� a 
m�n�stirii noastre, în care Domnul nostru a binevoit s� s�l��luiasc�, f�r� a �ine seama de 
neputin�a omeneasc� �i, care mie mi se p�rea a fi un paradis p�mântesc, este acum �i f�r� 
acoperi� �i f�r� ferestre, iar toate monumentele au disp�rut sau au fost transportate în alte p�r�i. 
Oare cu m�n�stirea noastr� drag�, ce se va întâmpla peste un timp? Acea m�n�stire unde eu am 
fost foarte fericit� în chilia cu scaunul rupt mai mult decât ar fi fost un rege pe tronul s�u, c�ci de 
la fereastra ei vedeam o anumit� por�iune a bisericii în care st�tea p�strat sfântul Sacrament. În 
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câ�iva ani poate nimeni nu va mai �ti c� a existat vreodat� - nimeni nu va �ti c� sute de suflete 
d�ruite lui Dumnezeu au locuit acolo, suflete care �i-au petrecut zilele implorând mil� pentru 
p�c�to�i. Dumnezeu, îns� le va cunoa�te pe toate. El nu uit� niciodat� - trecutul �i viitorul sunt la 
fel de prezente pentru el, cel care mi-a dezv�luit fapte întâmplate cu atât de mult timp în urm� �i 
fapte de la judecata de pe urm�, când va trebui s� se dea socoteal� pentru tot �i când fiecare vin� 
va fi pl�tit�; El î�i va aminti �i binele �i r�ul s�vâr�ite în locuri de demult uitate. Nu exist� 
excep�ii cât prive�te oamenii sau locurile, pentru Dumnezeu, ochii s�i v�d totul, chiar �i podgoria 
lui Nabot. 
 Se spune c� m�n�stirea noastr� a fost ini�ial înfiin�at� de dou� m�icu�e s�race, ale c�ror 
avu�ii constau într-un vas cu ulei �i un sac cu fasole. În ziua de pe urm� Dumnezeu le va 
recompensa pentru modul în care �i-au folosit talan�ii primi�i �i pentru buna recolt� strâns� �i 
prezentat� lui. Se mai spune c� suflete s�rmane r�mân pedepsite în purgatoriu, deoarece nu au 
restituit câteva monede furate, ceea ce nou� nu ni se pare o fapt� atât de grav�. Fie ca Dumnezeu 
s� aib� mile de acele suflete care au abuzat de proprietatea celui nevoia� sau chiar de cea a 
Bisericii. 
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Capitolul XVII - Isus este dus înaintea lui Pilat 
 
 Era pe la ora opt diminea�a, potrivit metodei noastre m�sura timpul, când cortegiul a ajuns 
la palatul lui Pilat. Ana, Caiafa �i �efii sinedriului s-au oprit între forum �i pretoriu, stând a�eza�i 
pe scaune de piatr�. G�rzile violente l-au târât pe Isus pân� la sc�rile care duceau la scaunul de 
judecat� al lui Pilat. Acesta din urm� st�tea relaxat pe un scaun confortabil, pe teras� �i, pe o 
m�su�� cu trei picioare, erau puse insigna �i alte lucruri. Era înconjurat de înv��a�i �i de solda�i 
îmbr�ca�i în uniform� roman�. Iudeii �i preo�ii nu au înaintat în pretoriu, de fric� s� nu se 
pâng�reasc�, ci au r�mas afar�. 
 Imediat ce Pilat a observat mul�imea g�l�gioas� intrând, �i a v�zut cât de ru�inos î�i 
trateaz� cruzii iudei prizonierul, s-a ridicat �i li s-a adresat pe acela�i ton dispre�uitor cu care un 
general victorios ar fi vorbit împotriva unui �ef înfrânt al unui sat neînsemnat: Pentru ce a�i venit 
atât de devreme? Pentru ce v-a�i comportat astfel cu acest condamnat? Nu v� pute�i ab�ine de a 
maltrata �i de a executa înainte de judecat�? Nu au r�spuns nimic, dar au strigat c�tre solda�i: 
Aduce�i-l, aduce�i-l s� fie judecat! �i apoi, întorcându-se c�tre Pilat, au spus: Ascult�-ne 
acuza�iile împotriva acestui r�uf�c�tor, c�ci nu putem p�trunde în tribunal pentru a nu ne 
def�ima. Nici nu au terminat de rostit acestea, c� s-a �i auzit o voce din mul�ime ce apar�inea 
unui om de statur� impun�toare, care a exclamat: Ave�i dreptate, s� nu intra�i în pretoriu, 
deoarece a fost sfin�it de sângele copiilor nevinova�i! Decât o singur� persoan� are dreptul s� 
intre �i numai acel om este unicul, c�ci doar el însu�i este pur asemenea nevinova�ilor uci�i aici! 
B�rbatul care a pronun�at acele cuvinte cu glas tare �i care apoi a disp�rut în mul�ime era un om 
bogat pe nume Zadoc, veri�or primar al lui Obed, so�ul Veronic�i; doi dintre copiii s�i fuseser� 
omorâ�i la na�terea Mântuitorului nostru. Din acel moment însp�imânt�tor, Zadoc renun�ase la 
lume �i, împreun� cu so�ia sa, au urmat legile esenienilor. Îl v�zuse deja o dat� pe 
R�scump�r�torul în casa lui Laz�r �i acolo l-a auzit vorbind, iar felul barbar în care Isus era 
purtat prin fa�a lui Pilat, i-a reamintit de tot ceea ce a suferit el însu�i atunci când sub proprii lui 
ochi îi erau sacrifica�i copila�ii, l-a determinat s� dea m�rturie public� despre credin�a sa pentru 
nevinov��ia lui Isus. Pilat reu�ise în mod arogant s�-i provoace pe asupritorii Domnului nostru 
care se sim�iser� sili�i s� �in� seama de cuvintele str�inului cu umil� atitudine. 
 G�rzile agresive l-au tras dup� ei pe Domnul nostru pân� sus la scar� �i l-au l�sat la cap�tul 
terasei, în timp ce Pilat conversa cu preo�ii iudei. Guvernatorul roman auzise des vorbindu-se 
despre Isus, de�i niciodat� nu-l v�zuse �i acum era complet uimit de calmitatea omului adus 
înaintea lui, într-o a�a stare demn� de comp�timire. Comportamentul inuman al preo�ilor �i 
b�trânilor poporului l-a f�cut s�-�i piard� r�bdarea �i i-a asigurat de la bun început c� nu-l va 
condamna f�r� acuza�ii sus�inute de dovezi satisf�c�toare: Ce învinov��iri aduce�i împotriva 
acestui om? a întrebat el, adresându-se dispre�uitor preo�ilor. Dac� n-ar fi fost un nelegiuit nu l-
am fi adus înaintea ta! au r�spuns sup�ra�i preo�ii. Lua�i-l �i judeca�i-l conform legii voastre! �tii 
prea bine c� nu ne este permis s� condamn�m pe cineva la moarte! au ripostat agita�i ace�tia. 
Du�manii lui Isus erau furio�i - doreau ca judecata s� se termine �i ca victima s� fie executat� cât 
mai repede posibil pentru a putea s�rb�tori �i pentru a sacrifica mielul Pascal, f�r� îns� s� �tie, 
mizerabilii, c� cel pe care l-au târât în fa�a judec�torului idolatru (în casa c�ruia nu au intrat de 
team� s� nu se murd�reasc� înaintea victimei lor) el singur era adev�ratul Miel Pascal. 
 În cele din urm� Pilat le-a ordonat s� î�i prezinte învinuirile. Trei acuza�ii au fost expuse �i 
zece martori s-au prezentat s� confirme veridicitatea acestor culpe. Scopul urm�rit era acela de a-
l determina pe guvernator s� cread� c� Isus participa ca lider într-o conspira�ie împotriva 
împ�ratului; în acest fel avea s�-l osândeasc� la moarte ca fiind revoltat. Ei în�i�i nu aveau nici o 
putere în asemenea situa�ie având permisiunea s� judece doar ofensele fa�� de religie. L-au 
acuzat mai întâi c� atrage poporul, c� instig� pe r�zvr�ti�i �i c� reprezint� o amenin�are pentru 
lini�tea �i pacea public�. Pentru a dovedi învinuirile enumerate au prezentat martori fal�i, care au 
mai ad�ugat c� a nesocotit Sabatul �i c� în acea zi a vindecat mul�i bolnavi. În acest moment 
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Pilat i-a întrerupt pe un ton zeflemitor: Este evident c� nici unul dintre voi nu a fost bolnav - 
dac� vi s-ar fi întâmplat, nu v-a�i fi plâns de vindecare în zi de Sabat!  
 Ademene�te oamenii �i îi înva�� cele mai ignorante doctrine! A sus�inut chiar c� nici o 
persoan� nu poate ajunge la via�a ve�nic� dac� nu m�nânc� din trupul lui �i nu bea din sângele 
lui! Interesul lui Pilat s-a amplificat, v�zând ura îndârjit� din cuvintele �i exprimat� pe fe�ele lor; 
aruncându-le o privire r�ut�cioas�, s-a întors de la ei, spunând: Cu siguran�� c� dori�i s� urma�i 
înv���turile sale �i s� ave�i via�a etern�, c�ci sunte�i înseta�i de trupul �i de sângele lui! 
 Iudeii �i-au adus apoi cea de-a doua acuza�ie împotriva lui Isus �i anume c� interzice 
oamenilor s� pl�teasc� tribut împ�ratului. Aceste vorbe au stârnit indignarea lui Pilat, c�ci era de 
datoria lui s� aib� grij� ca toate taxele s� se pl�teasc� �i a exclamat mânios: Minciun�! Trebuie 
s� �tiu mai multe despre aceasta decât voi! Du�manii Domnului s-au sim�it obliga�i s� treac� la 
cea de-a treia acuza�ie �i au formulat-o astfel: Cu toate c� na�terea lui nu se cunoa�te, omul 
acesta face parte dintr-un neam mare. El prezice blesteme asupra Ierusalimului �i poveste�te 
parabole cu dou� în�elesuri referitoare la un rege care preg�te�te nunt� pentru fiul s�u. 
Mul�imea pe care a strâns-o pe munte a dorit s�-l numeasc� împ�rat, dar s-a întâmplat mai 
devreme decât se a�teptase; nu era înc� timpul s� se împlineasc� planurile sale; pentru aceasta 
a fugit �i s-a ascuns. În ultima perioad� s-a ar�tat de multe ori: chiar într-una din zilele trecute 
a intrat în Ierusalim în fruntea unei mul�imi zgomotoase ce a rupt lini�tea cu aclama�ii: Osana 
fiului lui David!!Binecuvântat� s� fie împ�r��ia Tat�lui nostru David, care începe acum! Îi 
constrânge pe ucenicii s�i s�-i închine onoruri regale �i le spune c� este Cristosul, Unsul lui 
Dumnezeu, Mesia, regele promis iudeilor �i urm�re�te ca to�i s� i se adreseze cu titluri domne�ti. 
Apoi s-a dat m�rturie despre toate acestea. Cea de pe urm� acuza�ie - aceea c� Isus s-a numit pe 
sine rege - l-a atins pe Pilat; a devenit gânditor, a p�r�sit terasa �i, aruncându-i o privire foarte 
atent� lui Isus, s-a retras în camera al�turat� �i le-a ordonat solda�ilor s�-l aduc� doar pe Isus la 
el. Guvernatorul nu p�rea numai supersti�ios, dar �i extrem de �ov�itor �i susceptibil. Auzise 
deseori în timpul lec�iilor de educa�ie p�gân� c� se vorbea despre copiii zeilor, care locuiser� 
înainte pe p�mânt; �tia foarte bine c� preo�ii iudei preziseser� de demult c� trebuia s� vin� unul 
în mijlocul lor numit Unsul Domnului, Salvatorul �i Eliberatorul din sclavie, iar mul�i din popor 
credeau cu t�rie c� avea s� se întâmple a�a. �i-a reamintit de altfel �i c� magii de la r�s�rit se 
opriser� la Irod, predecesorul suveranului din prezent, s�-�i prezinte omagiile unui rege nou-
n�scut �i, ca urmare, Irod a poruncit m�celul copiilor nevinova�i. Auzise de multe ori ceea ce se 
spunea despre Mesia �i despre regele iudeilor, ba chiar le-a examinat cu o oarecare curiozitate, în 
care fiind p�gân nu s-a încrezut defel. Dac� le-ar fi considerat valabile, poate ar fi fost de acord 
cu Irozii �i cu iudeii care a�teptau un rege puternic �i victorios. Cu o a�a imagine, încercarea 
iudeilor de a acuza un biet individ nenorocit pe care l-au adus înaintea lui pe motiv c� s-a numit 
pe sine rege �i Mesia, i s-a p�rut, desigur, absurd�; dar, pentru c� vr�jma�ii lui Isus i-au descris 
acuza�iile în lumina tr�d�rii împ�ratului, s-a cuvenit s�-l interogheze în particular. 
 E�ti tu regele iudeilor? l-a întrebat Pilat, fixându-l cu privirea, incapabil s�-�i re�in� 
mirarea fa�� de expresia divin� a înf��i��rii sale. 
 Isus i-a dat r�spuns: O spui tu de la tine însu�i sau al�ii �i-au spus-o despre mine? 
 Pilat s-a sim�it jignit c� Isus a crezut c� el ar fi putut lua în seam� asemenea lucruri �i i-a 
r�spuns: Sunt eu iudeu? Poporul t�u �i mai marii preo�ilor te-au dat pe mâna mea pentru a te 
condamna la moarte. Ce-ai f�cut?  
 Isus a replicat solemn: Regatul meu nu este din aceast� lume. Dac� ar fi fost de aici, 
slujitorii mei ar fi luptat s� nu fiu trimis pe mâna iudeilor; dar împ�r��ia mea nu este de aici. 
 Replica lui Isus l-a mi�cat oarecum pe Pilat �i i-a zis mult mai serios: Atunci, e�ti rege? 
 Isus i-a r�spuns: Tu spui c� sunt rege. Pentru aceasta m-am n�scut �i pentru aceasta am 
venit în lume, ca s� dau m�rturie despre adev�r. Oricine caut� adev�rul, ascult� glasul meu. 
 Pilat l-a privit �i, ridicându-se de la locul s�u, a spus: Adev�rul! Ce este adev�rul? 
 Apoi au mai vorbit câteva momente �i Pilat s-a întors pe teras�. R�spunsurile �i 
comportamentul lui Isus nu le putea în�elege, dar v�zu clar c� sus�inerea sa de a avea 
descenden�� regal� nu se potrivea cu cea a împ�ratului, c�ci Isus nu pretindea drepturi nici unui 
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regat p�mântesc, în timp ce suveranului nu-i p�sa de nimic dincolo de aceast� lume. Astfel li s-a 
adresat din nou marilor �efi de sinagog�: Eu nu g�sesc nimic împotriva acestui om! Du�manii 
înfuria�i au rostit multe alte acuza�ii contra lui Isus. Dar el a r�mas t�cut, rugându-se pentru ei �i 
nu a reac�ionat în nici un chip atunci când Pilat i s-a adresat: Nu r�spunzi nimic? Nu vezi de câte 
învinuiri te acuz�? Pontiful a r�mas tare mirat �i a spus: Observ c� toate declara�iile sunt false. 
Acuzatorii, a c�ror furie cre�tea, au început s� �ipe: Nu-l g�se�ti vinovat? Nu este o nelegiuire s� 
provoci poporul pentru r�zvr�tire? S� împr��tii norme �i principii mincinoase, nu numai prin 
p�r�ile astea, ci �i prin Galileea? 
 Amintirea Galileii l-a f�cut pe Pilat s� z�boveasc� o clip� �i a întrebat: Este acesta un 
galileean �i un supus al lui Irod? A primit ca r�spuns: A�a este! P�rin�ii lui tr�iesc la Nazaret �i 
locuin�a lui este la Cafarnaum. 
 Din moment ce lucrurile stau a�a, duce�i-l înaintea lui Irod; a venit aici pentru festival �i îl 
poate judeca imediat, de vreme ce este galileean! a afirmat Pilat. Isus fu degrab� scos afar� din 
sala tribunalului, iar Pilat a trimis un ofi�er la Irod pentru a-l informa c� Isus din Nazaret, care îi 
era slujitor, se îndrepta spre el pentru a fi condamnat. Pilat a ac�ionat astfel din dou� motive: în 
primul rând, evita s� dea sentin�a �i se sim�ea impacientat, iar în al doilea rând era bucuros de a-l 
surprinde pe Irod, cu care avusese o neîn�elegere, cunoscându-i curiozitatea de a-l întâlni pe Isus. 
 Vr�jma�ii Domnului nostru au devenit ca turba�i din cauz� c� Pilat i-a nesocotit în a�a chip 
chiar în de fa�� cu mul�imea �i au l�sat s� le izbucneasc� furia nebuneasc�. L-au legat pe Isus din 
nou �i l-au condus, înjurându-l �i blestemându-l prin mul�ime spre palatul lui Irod, situat nu 
departe de forum. Câ�iva solda�i romani au înso�it cortegiul. 
 În timpul procesului, Claudia Procles, so�ia lui Pilat, îi trimisese frecvente mesaje prin care 
îl anun�a c� ar dori st�ruitor s�-i vorbeasc�; iar când Isus a fost trimis la Irod, ea a ie�it la balcon 
�i a privit cu fric�, suspine �i groaz� comportamentul du�manilor cruzi. 
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Capitolul XVIII - Originea c�ii crucii 
 
 În timpul întregii scene prezentate mai sus, mama lui Isus, cu Magdalena �i Ioan au stat 
ascun�i în forum: am�r�ciunea i-a cuprins din cauza a tot ce vedeau �i auzeau. Când Isus a fost 
dus în fa�a lui Irod, Ioan le-a dus pe cele dou� femei prin locurile sfin�ite de pa�ii lui. Au privit 
din nou casa lui Ana, cea a lui Caiafa, Ofelul, Ghetsemani �i Gr�dina M�slinilor; s-au oprit �i au 
adorat fiecare col� în care el a c�zut sau unde a suferit; au oftat încet la gândul suferin�ei prin care 
trecea. Binecuvântata Fecioar� îngenunchea des �i s�ruta p�mântul c�lcat de fiul ei, în timp ce 
Magdalena î�i frângea mâinile cu profund� durere, iar Ioan, neputându-�i opri lacrimile, le 
consola �i le sus�inea pe femei înainte. În acest mod s-a practicat pentru prima dat� devo�iunea 
fa�� de Calea Crucii; astfel s-au desf��urat Misterele Pasiunii lui Isus, chiar înainte ca ele s� se 
împlineasc�; Fecioara Maria, modelul purit��ii, a fost cea dintâi care a ar�tat profund� venera�ie, 
pe care Biserica o simte fa�� de dragul nostru Domn. Cât de duios �i de încurajator este a o urma 
pe Imaculata Mam�, care trece �i ud� locurile sfinte cu lacrimile ei. Dar, ah! Cine poate descrie 
sabia ascu�it� de durere ce îi str�punge sufletul pl�pând? Ea l-a purtat pe Salvatorul lumii în 
sânul ei, l-a hr�nit, l-a conceput pe adev�ratul Cuvânt al lui Dumnezeu, aflat în Dumnezeu pentru 
toat� eternitatea, ea, în a c�rei inim� plin� de gra�ie, Cristos a binevoit s�-�i g�seasc� s�la� nou� 
luni; Maria l-a sim�it în�untrul ei înainte s� apar� printre oameni pentru a împ�r�i binecuvânt�rile 
salv�rii �i înainte de a predica cere�tile înv���turi; a suferit împreun� cu Isus, împ�rt��indu-i nu 
doar Drumul Calvarului, dar �i dorin�a fierbinte de a-i întoarce de la moarte pe cei c�zu�i. 
 În acest mod minunat Sfânta �i cea mai curat� Fecioar� a pus bazele devo�iunii numite 
Calea Crucii; astfel, la fiecare sta�iune marcat� de chinurile Fiului ei a strâns în inima ei merite 
inepuizabile ale P�timirii pe care le-a considerat ca pietre pre�ioase sau ca ni�te flori frumos 
mirositoare gata s� fie prezentate Tat�lui Etern în folosul tuturor credincio�ilor. Mâhnirea 
Magdalenei a fost atât de adânc� încât p�rea o persoan� care î�i pierduse min�ile. Iubirea divin� 
�i nelimitat� pe care o sim�ea pentru Domnul nostru a determinat-o s� îngenuncheze la picioarele 
lui �i s�-�i arunce înaintea lui sentimentele din inima ei (a�a cum odat� i-a turnat ulei parfumat pe 
cap când st�tea la mas�); chiar în momentul în care î�i urma impulsul, o pr�pastie neagr� i s-a 
p�rut c� intervine între ea �i Domnul. Regretul sim�it pentru gre�elile proprii era imens �i 
recuno�tin�a nu era atât de mare, iar dorin�a de a-i oferi la picioare dovezi de dragoste �i 
mul�umire a fost în�bu�it� de imaginea lui Isus tr�dat, transfigurat �i gata s� moar� pentru 
r�scump�rarea p�catelor ei, luate asupra lui însu�i; aceast� viziune a umplut-o de groaz� �i inima 
i s-a frânt de sentimente de iubire, regret �i recuno�tin��. Nerecuno�tin�a acelora pentru care Isus 
î�i d�dea via�a, a amplificat am�r�ciunea sa înzecit �i fiecare pas, cuvânt sau mi�care ar�tau 
agonia sufletului ei. Inima lui Ioan era plin� de dragoste �i suferin��, dar el nu spunea nimic. O 
consola pe Mama Înv���torului iubit de-a lungul primului pelerinaj pe drumul crucii, dând 
exemplu de devo�iune, de atunci practicat� cu înfl�c�rare de c�tre to�i membrii Bisericii cre�tine. 
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Capitolul XIX - Pilat �i so�ia lui 
 
 În timp ce iudeii îl duceau pe Isus la Irod, l-am v�zut pe Pilat mergând la so�ia lui, Claudia 
Procles. Aceasta dorea mult s�-l vad� �i s-au întâlnit într-o c�su�� din gr�din�, pe una din terasele 
din spatele palatului. Claudia p�rea tulburat� mult, mai ales din cauza fricii. Era o femeie înalt� 
�i atr�g�toare, de�i extrem de palid�. P�rul ei era împletit �i împodobit, acoperit de un v�l lung, 
ce-i c�dea peste umeri. Purta cercei, colier, rochia gra�ioas� era strâns� laolalt� �i prins� de o 
clam�. Pilat �i Claudia au conversat o perioad� lung� de timp, iar ea l-a rugat st�ruitor s� nu-i 
fac� r�u lui Isus, acel profet, acel sfânt al sfin�ilor, povestindu-i visurile sau viziunile neobi�nuite 
pe care le avusese despre el în noaptea precedent�. 
 În timp ce vorbea eu vedeam o mare parte dintre cele mai uimitoare visuri. În primul rând 
principalele evenimente din via�a Domnului nostru - bunavestire, na�terea, adorarea p�storilor �i 
a magilor, profe�ia lui Simion �i a Anei, fuga în Egipt, uciderea copiilor nevinova�i, ispitirea lui 
Isus în de�ert. I s-au ar�tat de asemenea în vis cele mai ating�toare fapte din via�a public� a lui 
Isus, care îi ap�rea mereu înconjurat de lumin� str�lucitoare, iar du�manii r�i �i nemilo�i luau 
forma celor mai oribile �i dezgust�toare ar�t�ri. I-a surprins apoi suferin�ele, r�bdarea �i 
dragostea inepuizabil�, dar �i sup�rarea mamei lui �i abandonarea sa des�vâr�it�. 
 Viziunile au umplut-o pe so�ia lui Pilat de cea mai mare nelini�te �i team�, c�ci erau 
înso�ite �i de simboluri ce au f�cut-o s� le în�eleag� semnifica�ia �i st�rile sale interioare sensibile 
s-au zdruncinat la vederea unor scene atât de oribile. A suferit întreaga noapte; uneori erau 
întunecate, dar alteori clare �i distincte; �i când s-a luminat a fost trezit� de zgomotul gloatei, 
care-l târa pe Isus pentru a fi osândit; a aruncat o privire spre procesiune �i instantaneu a v�zut 
victima în mijlocul mul�imii, lovit, chinuit �i atât de inuman tratat încât ar�ta de necunoscut; el, 
care nu era altcineva decât acea fiin�� victorioas� �i luminat� care-i ap�ruse înainte în viziunile 
din noaptea trecut�. A fost puternic atins� �i imediat a trimis dup� Pilat dându-i cuno�tin�� despre 
cele întâmplate. I-a vorbit cu emo�ie �i mult� convingere �i, de�i multe aspecte ale viziunii sale 
nu le în�elesese, îl implora pe so�ul ei în cel mai impresionant mod s�-i asculte rug�mintea. 
 Pilat a fost surprins �i tulburat de tot ceea ce a aflat de la so�ia lui. El a comparat povestea 
cu tot ce a auzit despre Isus, reflectând la ura iudeilor, la lini�tea sacr� a Mântuitorului nostru �i 
la r�spunsurile pline de mister ale acestuia. �ov�it, îns� s-a a încredin�at-o pe so�ia sa c� poate sta 
lini�tit�, c�ci se convinsese de nevinov��ia lui Isus �i c� nu avea de gând s�-l condamne, �tiind c� 
toate acuza�iile nu constituie decât pure inven�ii. I-a dat ca z�log al promisiunii lui un inel, 
înainte de a se desp�r�i. 
 Pilat avea un caracter �ov�ielnic �i incoruptibil, iar defectele sale erau mândria excesiv� �i 
tic�lo�ia care-l f�ceau s� nu dea înapoi în fa�a unei for�e drepte. Credea în supersti�ii �i apela în 
orice dificultate la farmece �i vr�ji. Era z�p�cit �i agitat din pricina judec�rii lui Isus �i l-am 
v�zut plimbându-se înainte �i înapoi, oferind închin�ciune unui zeu sau altul �i implorându-le s� 
îl ajute; Satana îi umpluse imagina�ia cu o confuzie �i mai mare, insuflându-i idei eronate. A 
recurs apoi la una dintre practicile supersti�ioase �i anume aceea de a privi puii sacri hr�nindu-se, 
dar în zadar - mintea i-a r�mas înv�luit� în întuneric, adâncindu-se tot mai mult în nesiguran��. 
S-a gândit c� ar putea s� îl elibereze pe Salvatorul nostru despre care �tia foarte bine c� este 
nevinovat, dar s-a temut c� ar fi posibil s� stârneasc� furia fal�ilor s�i zei, în caz c� l-ar cru�a, 
socotindu-l un semi-dumnezeu, pe care l-ar respinge. Este posibil, î�i spunea, c� acest om s� fie 
acel rege al iudeilor pe care Magii din Orient au venit s�-l adore. Poate c� este un du�man 
ascuns al dumnezeilor no�tri �i al împ�ratului; ar fi imprudent din partea mea s�-i salvez via�a. 
Cine �tie dac� moartea lui n-ar însemna un triumf pentru zeii mei? Apoi �i-a amintit visul 
minunat povestit de c�tre so�ia lui, care nu-l v�zuse niciodat� pe Isus îns� �i-a schimbat imediat 
hot�rârea de a nu-l condamna. A încercat s� se conving� pe sine c� dore�te s� pronun�e o sentin�� 
corect�; dar s-a dezam�git, întrebându-se: Ce este adev�rul? �i nu a a�teptat r�spuns. Mintea i s-a 
umplut de indecizie �i nu �tia cum s� procedeze, c�ci unica dorin�� era aceea de a nu risca asupra 
propriei persoane. 
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Capitolul XX - Isus înaintea lui Irod 
 
 Palatul tetrarhului Irod era constituit în partea de nord a forumului în ora�ul cel nou, nu 
foarte departe de palatul lui Pilat. O escort� de solda�i romani, majoritatea provenind din 
regiunea ��rii situat� între Italia �i Elve�ia, înso�ea procesiunea. Vr��ma�ii lui Isus nu-�i temperau 
înver�unarea tot mai crescând� din pricina faptului c� fuseser� nevoi�i s� alerge cu el în toate 
p�r�ile �i de aceea �i-au aruncat furia asupra lui. Solul lui Pilat precedase procesiunea, c�ci Irod îl 
a�tepta. Irod era a�ezat pe o gr�mad� de perne, puse una peste alta, în a�a mod încât formau un 
fel de tron înconjurat de curteni �i lupt�tori. C�peteniile preo�ilor au intrat �i s-au oprit în dreapta 
lui Irod, l�sându-l pe Isus la intrare. Irod se sim�ea în culmea fericirii, c� Pilat a anun�at public 
dreptul lui de a-i judeca pe galileeni �i a tres�rit v�zând c� cel care nu îndr�znea niciodat� s�-i 
apar� înainte era purtat într-o asemenea stare de umilire �i degradare. I-a fost trezit pe loc 
interesul, c�ci Ioan Botez�torul anun�ase venirea lui Isus, chiar auzise multe despre el de la 
irodieni �i de la iscoadele trimise în toate locurile: se prezenta încântat s�-l interogheze pe Isus 
de fa�� cu to�ii curtenii �i preo�ii iudei, sperând s� fac� mare caz de m�rturiile �i înzestr�rile 
acuzatului. Pilat îi trimise vorb� c� nu g�se�te nici un motiv de învinov��ire; încheind astfel, Irod 
a insinuat, de fapt, c� Pilat spune c� acuza�ii trebuie s� fie trata�i cu neîncredere �i dispre�. Ca 
urmare, i s-a adresat el însu�i în cel mai distant �i r�ut�cios mod posibil, sporind ura �i ranchiuna 
celor de fa��. 
 Au început cu to�ii s� vocifereze acuza�ii pe care Irod de-abia le asculta, inten�ionând doar 
s�-l examineze îndeaproape pe Isus pe care dorise de atâtea ori s�-l vad�. Când l-a v�zut despuiat 
de haine, acoperit cu o singur� manta, aproape incapabil de a se sus�ine, cu chipul total desfigurat 
din cauza loviturilor, a noroiului �i a scuip�turilor primite, prin�ul efeminat �i luxurios s-a întors 
plin de scârb�, a rostit numele lui Dumnezeu, strigându-le preo�ilor cu o voce de mil� �i dezgust: 
Lua�i-l de aici �i s� nu mi-l mai aduce�i într-o asemenea stare deplorabil�. G�rzile l-au dus în 
curtea exterioar� �i au preg�tit ap� într-un bazin cu care i-au sp�lat hainele murdare �i înf��i�area 
desfigurat�; nu �i-au st�pânit brutalitatea �i nu �ineau seam� de r�nile ce-l acopereau. 
 Între timp Irod s-a adresat preo�ilor mult mai dispre�uitor decât o f�cuse Pilat. 
Comportamentul vostru se aseam�n� cu cel al negustorilor, a spus el. �i doar ce v-a�i început 
jertfele dis-de-diminea��. �efii marilor preo�i au dat drumul acuza�iilor. Când Isus a fost adus iar 
în prezen�a lui Irod, cel din urm� a disimulat un fel de compasiune, oferindu-i un pahar cu vin 
pentru a-�i împrosp�ta puterile; dar Isus �i-a întors capul refuzând vreo alinare. 
 A început s� vorbeasc� cu mare u�urin�� despre tot ceea ce auzise despre Domnul nostru. A 
pus mii de întreb�ri �i i-a cerut s� s�vâr�easc� o minune în prezen�a lui, dar Isus nu a gesticulat 
nici o mi�care, ci st�tea cu ochii în p�mânt, fapt ce l-a condus pe Irod la sup�rare �i furie, dar s-a 
ar�tat dornic s�-�i continue interoga�iile. La început �i-a exprimat surprinderea folosind cuvinte 
conving�toare: Este posibil ca Isus din Nazaret s� se înf��i�eze înaintea mea asemenea unui 
criminal? Am auzit vorbindu-se despre faptele tale. Nu cred c� e�ti con�tient c� m-ai ofensat 
eliberându-i pe prizonierii închi�i la Tirza, dar probabil c� inten�iile tale erau bune. 
Guvernatorul roman te-a trimis la mine s� te judec; ce r�spuns le dai tu iudeilor? De ce e�ti 
t�cut? Se vorbe�te mult despre în�elepciunea ta �i despre înv���turile pe care le predici, deci 
las�-m� s� ascult versiunea ta. R�spunde �i înfrânge-�i du�manii. E�ti tu regele iudeilor? E�ti tu 
Fiul lui Dumnezeu? Cine e�ti? Ai f�cut multe miracole, vreau s� v�d unul acum. A� putea s� te 
eliberez. Este adev�rat c� ai redat orbilor v�zul? C� l-ai înviat pe Laz�r din mor�i �i c� ai hr�nit 
dou� sau trei mii de oameni cu doar câteva pâini? De ce taci? �i-am solicitat o minune; poate te 
vei bucura de-mi vei împlini dorin�ele. 
 Isus continua s� r�mân� în lini�te, Irod nu contenea cu întreb�rile. Cine e�ti tu? întreba. De 
unde ai atâta putere? Cum se întâmpl� c� nu mai e�ti în posesia ei? E�ti acela despre a c�rui 
na�tere s-a profe�it? Magii din R�s�rit au venit la tat�l meu s� vad� un rege nou-n�scut al 
iudeilor: e adev�rat c� tu e�ti acel copil? Ai sc�pat a�adar, de�i atâ�ia copila�i au fost masacra�i; 
cum ai reu�it s� te salvezi? De ce atâ�ia ani ai r�mas necunoscut? R�spunde-mi! E�ti rege? 
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Înf��i�area ta nu este nicidecum regal�. Mi se spusese c� ai avut o intrare solemn� în Templu cu 
pu�in timp în urm�. Care este în�elesul acestei manifest�ri? Vorbe�te o dat�! R�spunde-mi!  
 Irod a folosit acest ritm rapid de a-l interoga pe Isus, îns� Domnul nostru nu a dorit s� 
r�spund�. Mi-a fost expus (de�i �tiam deja) motivul pentru care Isus era a�a de t�cut, deoarece 
Irod se afla într-o stare de excomunicare din cauza c�s�toriei adulter� cu Irodiada �i datorit� 
ordinelor de execu�ie a lui Ioan Botez�torul. Ana �i Caiafa, v�zându-l indignat, au voit s� profite 
de sentimentele de furie �i au înt�rit acuza�iile, afirmând c� Isus l-a numit pe Irod însu�i vulpe; 
c� scopul s�u era s� d�râme neamul lui Irod de mul�i ani, c� inten�iona s� întemeieze o nou� 
religie �i c� celebrase Pa�tele cu o zi înainte. De�i Irod era foarte înr�it din cauza 
comportamentului lui Isus, nu a pierdut din vedere ideile politice râvnite pentru viitor. Nu opta 
pentru a-l condamna pe Isus, c�ci experimentase un sentiment tainic �i înfrico��tor în prezen�a 
lui, dar sim�ea remu�care din cauza mor�ii lui Ioan Botez�torul, detestându-i �i pe marii preo�i c� 
nu i-au permis s� ia parte la sacrificii din cauza rela�iei p�c�toase cu Irodiada. 
 Principalul motiv pentru care nu i-a dat sentin�a lui Isus a fost acela de a-i înapoia lui Pilat 
raportul trimis �i s-a gândit c� cel mai potrivit ar fi de a ar�ta considera�ie �i consim�ire fa�� de 
decizia luat� de guvernator. Cu toate acestea i-a vorbit lui Isus foarte dispre�uitor �i, întorcându-
se c�tre str�ji �i servitori în num�r de dou� sute, le-a ordonat: Lua�i-l pe acest nechibzuit �i da�i-i 
omagiile ce i se cuvin; mai degrab� este nebun decât vinovat de vreo f�r�delege. 
 Domnul nostru a fost scos imediat în curtea exterioar�, loc unde l-au asaltat cu toate 
insultele �i ofensele. Irod a privit spectacolul pentru pu�in timp, iar Ana �i Caiafa îi st�teau 
al�turi, doritori de a-l convinge s�-l condamne. Îns� încerc�rile lor n-au avut succes �i Irod le-a 
r�spuns destul de tare, încât solda�ii romani s�-l aud�: Nu! A� proceda gre�it dac� l-a� pedepsi. 
Se referea c� decizia lui Pilat nu putea fi înc�lcat�, de�i i-ar fi pl�cut s�-�i rezerve judecata final� 
pentru el. 
 Dându-�i seama c� Irod nu are în gând s� cedeze în fa�a cererilor lor, marii preo�i au 
împr��tiat emisari în zonele cet��ii Acre, locuit� de farisei, pentru a-i anun�a c� trebuie s� se 
adune în vecin�tatea palatului lui Pilat, s� adune �i pe rebeli �i s� provoace agita�ie, întrebând de 
condamnarea lui Isus. Au trimis anticipat �i oameni în secret care s� alarmeze poporul, 
amenin�ându-i cu r�zbunarea divin� dac� nu se cere cu insisten�� execu�ia lui Isus considerat un 
blasfemiator sacrileg. Spionilor li s-a poruncit s� anun�e c�, dac� Isus nu este ucis, i-ar ataca pe 
romanii �i ar asista la exterminarea poporului iudeu, c�ci f�cuse referin�� la un regat al s�u din 
viitor. Împr��tiaser� intrigi �i în alte p�r�i ale ora�ului cum c� Irod îl condamnase, dar mul�imea 
avea drept la ultimul cuvânt, c�ci dac� ar fi fost eliberat, s-ar alia cu romanii �i s-ar r�zbuna pe ei 
chiar de s�rb�toarea Pa�telui. Unii dintre ei r�spândeau zvonuri contradictorii �i alarmante cu 
scopul de a cauza r�zvr�tire în popor, în timp ce al�ii distribuiau bani solda�ilor pentru a-l trata 
r�u pe Isus �i a-i provoca cât mai repede moartea. 
 În timp ce fariseii se ocupau cu aceste lucruri, Binecuvântatul nostru Salvator îndura cele 
mai mari dureri din partea solda�ilor brutali pe care Irod îi trimisese. L-au târât prin Curte �i unul 
dintre ei a procurat un sac mare alb, umplut cu bumbac, i-a f�cut o gaur� în centru cu sabia �i 
apoi i-au azvârlit-o pe cap, iar fiecare gest era înso�it de cel mai zgomotos râset. Un alt soldat a 
adus o bucat� dintr-o hain� ro�ie, i-au ag��at-o de gât, în timp ce al�ii se plecau înaintea lui, îl 
împingeau, îl p�lmuiau, îl loveau peste obraz, deoarece refuzase s�-i r�spund� regelui, î�i b�teau 
joc de el, pref�cându-se c� îi aduc omagii, aruncau cu noroi în el �i-l puneau s� danseze; apoi, 
trântindu-l pe jos în mocirl�, l-au lovit cu capul de coloane �i de pere�i �i, în sfâr�it, dup� ce l-au 
ridicat, nu au f�cut altceva decât s� reînceap� insultele. 
 Solda�ii �i servitorii lui Irod, aduna�i în curte în num�r de dou� sute, au contribuit cu to�ii la 
torturarea nemaiauzit� a lui Isus. Mul�i dintre ei l-au lovit în cap cu bâtele, profitând de agita�ie. 
Isus i-a privit cu mil�, doar gemete �i oftat auzindu-se din partea Domnului nostru; dar du�manii 
lui î�i b�teau joc de suspinele sale. Am v�zut sânge curgându-i din cap �i de trei ori loviturile l-
au izbit la p�mânt; îngerii plângeau �i-i �tergeau r�nile cu balsam ceresc. Dac� nu ar fi fost alinat 
cu asisten�� miraculoas�, ar fi murit în urma acelor r�ni. Filistenii din Gaza care �i-au ar�tat furia 
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prin chinuirea s�racului Samson orb, au fost cu mult mai îng�duitori decât ace�ti executori cruzi 
ai Domnului nostru. 
Preo�ii se ar�tau nelini�ti�i s� se întoarc� la templu; s-au întors la Irod pentru a-i reaminti de 
execu�ie. Dar regele, dorind s� fac� orice pentru a-l mul�umi pe Pilat, a refuzat s� le aprobe 
cererile �i l-a returnat pe Isus la Pilat îmbr�cat în haine de nebun. 
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Capitolul XXI - Isus este dus pentru a doua oar� în curtea lui Pilat 
 
 Isus trebuie dus înapoi �i înc� necondamnat în fa�a lui Pilat, iar du�manii lui devin din ce în 
ce mai înfuria�i. De aceast� dat� l-au condus pe un drum mult mai lung, pe de-o parte pentru a-l 
ar�ta oamenilor în starea ru�inoas� în care se afla, iar pe de alt� parte pentru a le da timp 
trimi�ilor s� stârneasc� agita�ie. 
 Drumul era extrem de pietros �i accidentat; solda�ii înt�râta�i de farisei nu s-au oprit nici o 
clip� s�-l supun� la chinuri pe Isus. Mantaua lung� care-l acoperea îi împiedica mersul �i-i 
provoca pr�bu�irea greoaie de multe ori; în timp ce g�rzile nemiloase, în loc s�-l ajute, îl loveau 
s� se ridice. 
 Isus nu r�spundea ofenselor; se ruga continuu Tat�lui pentru har �i putere care s�-l ajute a 
împlini misiunea P�timirii R�scump�r�toare. 
 Pe la ora opt procesiunea a ajuns la palatul lui Pilat. Mul�imea se adunase �i fariseii puteau 
fi v�zu�i împr��tiindu-se �i incitând tot mai mult pe cei de fa��. Pilat, amintindu-�i r�scoala ce 
avusese loc cu un an înainte de s�rb�toarea Pa�telui, a înt�rit paza cu înc� o sut� de solda�i pe 
care îi pozi�ionase în jurul Pretoriului, Forumului �i palatului s�u. 
 Sfânta Fecioar�, sora ei mai mare, Maria (fiica lui Heli), Maria (fiica lui Cleopa), 
Magdalena �i înc� dou�zeci de femei sfinte st�teau într-o camer� împreun� cu Ioan de unde 
vedeau tot ce se întâmpla. 
 Fariseii înaintau, tr�gându-l pe Isus îmbr�cat în zdren�e prin mijlocul gloatei indolente, c�ci 
î�i d�dur� toat� silin�a pentru a strânge cele mai viclene �i depravate specimene din popor. Un 
servitor al lui Irod se prezentase deja la el pentru a-i transmite lui Pilat mesajul accept�rii 
hot�rârii sale, recunoscându-l pe galilean ca fiind un n�t�r�u �i c� l-a tratat ca atare; iar acum i-l 
trimitea înapoi. Pilat s-a ar�tat satisf�cut c� Irod a ajuns la aceea�i concluzie cu el �i i-a trimis un 
mesaj politicos. Din acel moment au devenit prieteni, c�ci fuseser� du�mani pentru mult timp. 
 
 [Cauza neîn�elegerilor dintre Pilat �i Irod era, conform spuselor surorii Emmerich, 
urm�toarea: Pilat a dorit s� construiasc� un apeduct în sud-estul muntelui pe care era situat 
Templul, la marginea râului în care apele piscinei Betsaida se scurgeau �i apeductul propriu-zis 
ar fi purtat de�eurile de la templu. Irod, prin intermediul unuia dintre sf�tuitorii s�i, un membru 
al Sinedriului, s-a oferit s� furnizeze lucr�rii materiale necesare, chiar �i dou�zeci �i opt de 
arhitec�i irodieni. Scopul s�u era acela de a-i întoarce pe iudei împotriva guvernatorului roman, 
f�când a�a încât ini�ierea s� e�ueze. Irod a complotat cu arhitec�ii în a�a mod încât nereu�ita s� 
fie sigur�. Când lucrarea se apropia de sfâr�it �i un anumit num�r de muncitori din Ofel erau 
angaja�i în înl�turarea e�afodajului, cei dou�zeci �i opt de constructori s-au urcat pe turnul din 
Siloe pentru a admira n�ruirea ce urma s� aib� loc. Nu numai c� întreaga cl�dire s-a spulberat �i 
sub ruinele ei au murit nou�zeci �i trei de muncitori, dar chiar �i cei dou�zeci �i opt de arhitec�i 
de pe turnul ce s-a d�râmat nu au sc�pat mor�ii. Acest accident s-a întâmplat cu pu�in timp 
înainte de 8 ianuarie, cu doi ani dup� ce Isus a început s� predice; a avut loc de ziua lui Irod, în 
aceea�i zi în care lui Ioan Botez�torul i s-a t�iat capul în castelul Marherunt. Nici un delegat 
roman nu a luat parte la festivit��ile încheiate, de�i Pilat fu invitat cu polite�e ironic�. Sora 
Emmerich i-a v�zut pe unii dintre discipoli ducând vestea acestui eveniment în Samaria, unde 
Isus înv��a, în ziua de 8 ianuarie. Isus a plecat spre Ebron s� consoleze familia lui Ioan; Ecaterina 
l-a surprins pe data de 13 ianuarie vindecând pe mul�i muncitori care fuseser� r�ni�i în c�derea 
apeductului. Am putut vedea, având în considerare relat�rile de mai sus, cât de pu�in� 
recuno�tin�� i-au înapoiat. Ostilitatea lui Irod fa�� de Pilat a fost amplificat� de modul în care cel 
din urm� s-a r�zbunat. Vom introduce aici unele detalii comunicate surorii Emmerich. Pe 25 
martie al celui de-al doilea an de predicare al lui Isus, când Domnul nostru �i discipolii s�i se 
aflau în vecin�tatea �inutului Betaniei, au fost avertiza�i de Laz�r c� Iuda din Gaulon inten�iona 
s� dea drumul unei insurgen�e împotriva lui Pilat. Pe data de 28 martie, Pilat a enun�at o 
proclama�ie prin care impunea o tax� menit� s� acopere cheltuielile cl�dirii care se d�râmase. 
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Acest anun� a avut ca efect o r�zvr�tire condus� de Iuda din Gaulon care întotdeauna a optat 
pentru libertate �i care, f�r� s� �tie, nu era decât un instrument în mâinile irodienilor; ace�tia se 
asem�nau mai degrab� cu francmasonii no�tri. Pe 30 martie, la ora 10 seara, Isus, îmbr�cat într-o 
manta neagr�, vorbea în templu apostolilor �i altor treizeci de ucenici. R�scoala galileenilor a 
izbucnit �i rebelii au eliberat pe cincizeci dintre cei ce fuseser� întemni�a�i în aceea�i zi �i mul�i 
romani au fost uci�i. Pe 6 aprilie, Pilat a ordonat m�cel�rirea galileenilor în momentul oferirii 
jertfelor, deghizându-�i solda�ii ascun�i prin templu. Iuda �i camarazii lui au fost omorâ�i. 
Nimicirea revolta�ilor l-a întors pe Pilat înc� mai mult împotriva lui Irod, dar tocmai ce am v�zut 
împrejur�rile împ�c�rii celor doi] 
 
 Isus a ajuns pentru a doua oar� între zidurile casei lui Pilat. Pe sc�ri a fost târâit cu 
obi�nuita brutalitate; picioarele i s-au încâlcit în roba lung�, a c�zut pe sc�rile de marmur� alb� �i 
s-a lovit cu capul de sc�ri, murd�rindu-le cu sângele-i sacru. Între timp, du�manii lui �i-au ocupat 
locurile la intrarea în forum; mul�imea a început s� râd� de c�derea lui, iar solda�ii l-au ridicat 
f�r� a-l ajuta la ridicare. Pilat st�tea întins într-un fotoliu cu o m�su�� înaintea lui �i înconjurat de 
func�ionari �i persoane care �ineau în mân� manuscrise. S-a apropiat de acuzatorii lui Isus, 
zicându-le: Mi l-a�i prezentat pe omul acesta ca unul care a pervertit poporul �i iat�, 
examinându-l în fa�a voastr�, nu am g�sit nici un motiv s�-l acuz. Nici Irod nu a g�sit. Deci 
nimic nu-l condamn� la moarte. Îl voi supune biciuirii �i apoi îl voi elibera. 
 Furie �i dorin�� de convingere a norodului pentru r�zbunare a fost reac�ia fariseilor, dornici 
s� distribuie bani printre oameni pentru a le cump�ra împotrivirea. Pilat i-a privit dispre�uitor �i li 
s-a adresat cu cele mai oc�râtoare cuvinte. 
 Se întâmpla ca în acea perioad�, conform obiceiurilor str�vechi, oamenii aveau privilegiul 
de a elibera un prizonier. Fariseii numiser� deja reprezentan�i care s�-i determine pe cei mai 
mul�i s� impun� moartea �i nu via�a Domnului nostru. Pilat spera c�-l vor cere pe Isus, 
propunându-le spre eliberare pe el sau pe criminalul numit Baraba, închis pentru crim� în timpul 
unui atac, dar �i detestat de majoritatea persoanelor de fa��. 
 Se resim�ea o agita�ie continu� prin mul�ime, iar câ�iva dintre vorbitori s-au adresat lui 
Pilat, strigându-i: Acord�-ne favoarea ce ni se cuvine în ziua s�rb�torii. Pilat le-a r�spuns: 
Obi�nuiesc ca în timpul Pa�telui s� eliberez un criminal; pe cine vre�i s� cru�: pe Baraba sau pe 
Isus, numit Cristosul? 
 Cu toate c� nici Pilat însu�i nu admitea în totalitate în mintea sa c� Isus era rege al iudeilor, 
el l-a numit totu�i a�a, în mare parte deoarece se sim�ea satisf�cut în orgoliul propriu de a numi o 
asemenea persoan� deplorabil� rege; dar avea înl�untrul s�u un sim��mânt c� Isus chiar ar fi 
putut fi un împ�rat miraculos, acel Mesia promis. Era ferm convins c� preo�ii îl invidiau �i asta îl 
f�cea �i mai indecis, dac� s�-i dezam�geasc�, dorind s� �tie care este de fapt adev�rul. Întreg 
norodul a ezitat când Pilat i-a întrebat aceasta �i câteva voci au r�spuns: Baraba. Un servitor 
trimis de so�ia lui l-a c�utat în acest moment; el a p�r�sit incinta �i mesagerul i-a prezentat 
pledoaria dat�, spunând: Claudia Procles te implor� s�-�i reaminte�ti promisiunea f�cut� în 
diminea�a aceasta. Fariseii �i preo�ii se plimbau neobosi�i printre rândurile celor cump�ra�i, 
amenin�ându-i pe unii �i poruncindu-le altora, de�i, de fapt nu era nevoie de prea mult� insisten�� 
s� înt�râte o adunare deja înfuriat�. 
 Maria cu Magdalena, Ioan �i femeile sfinte nu-�i schimbaser� locul lor în forum, tremurând 
�i oftând; de�i Mama lui Isus �tia prea bine c� mântuirea oamenilor nu se putea împlini în alt fel 
decât prin moartea Fiului ei, era acaparat� de am�r�ciune �i de dorin�a de a-l scuti de la tortur� �i 
de la moartea dureroas�; repeta cuvintele lui Isus în gr�dina M�slinilor: Dac� este cu putin�� 
treac� de la mine paharul acesta. Sim�ea îns� o sclipire de speran��, auzind vorbindu-se cum c� 
Pilat ar dori s�-l slobozeasc� pe Isus. Grupuri de persoane, majoritatea locuitori din Cafarnaum 
unde Isus înv��ase �i unde s�vâr�ise atâtea vindec�ri miraculoase, s-au strâns în jurul ei; se 
pref�ceau c� nu o recunosc nici pe ea, nici pe înso�itorii ei; le aruncau din când în când câte o 
privire, ca din întâmplare. Mul�i au crezut, ca �i cei ce o conduceau, c� în cele din urm� Baraba 
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va fi respins �i se va aclama numele Salvatorului �i Binef�c�torului lor; dar n�dejdile lor erau 
de�arte. 
 Pilat i-a trimis r�spuns so�iei sale, drept chez��ie, c� inten�ioneaz� s�-�i respecte f�g�duiala. 
A ie�it pe platform� �i s-a a�ezat la m�su��. C�peteniile preo�ilor �i-au preluat deopotriv� 
lucrurile lor, iar Pilat i-a întrebat: Pe care dintre cei doi s� vi-l eliberez? O tânguire general� a 
f�cut s� r�sune întreaga sal�: Nu pe acesta, ci pe Baraba! Dar ce s� fac cu Isus, c�ruia i se zice 
Cristos? a întrebat Pilat. Au r�spuns cu to�ii zgomotos: Las�-l s� fie r�stignit! Dar ce naiba a 
f�cut? C�ci eu nu-i g�sesc nici o vin�. Îl voi biciui �i apoi îi voi da drumul. Dar strig�tul 
R�stigne�te-l! R�stigne�te-l! a izbucnit din mul�ime �i r�sunetele au vibrat precum o furtun� 
infernal�; Marii preo�i �i fariseii r�cneau ca turba�i. Pilat a cedat în cele din urm�, c�ci caracterul 
s�u slab nu a putut �ine piept unor demonstra�ii atât de violente; l-a eliberat pe Baraba �i pe Isus 
l-a pedepsit s� fie biciuit. 
 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 106 din 181 

Capitolul XXII - Biciuirea lui Isus 
 
 Pilat, cel mai nepriceput �i �ov�ielnic dintre to�i judec�torii, repetase de nenum�rate ori 
cuvintele: Nu g�sesc nici un pretext de învinuire în el �i ca urmare îi voi da drumul; dar iudeii 
continuau s� r�spund�: R�stigne�te-l!, îns� el dorea tot mai mult s� opteze pentru solu�ia de a nu-
l condamna pe Isus la moarte �i a ordonat s� fie biciuit dup� stilul romanilor. Li s-a comandat 
astfel g�rzilor s�-l conduc� prin mijlocul puhoiului furios c�tre forum, ace�tia au executat ordinul 
într-un mod extrem de inuman, împov�rându-l cu lovituri de bâte. Stâlpul unde criminalii erau 
flagela�i se afla în partea nordic� a palatului lui Pilat, în vecin�tatea corpului de gard� �i c�l�ii au 
ajuns de îndat�, c�rând bice, nuiele �i funii pe care le-au azvârlit pe p�mânt. Erau �ase b�rba�i cu 
pielea neagr�, pu�in mai scunzi decât Isus; piepturile le aveau acoperite de buc��i din piele ori de 
materiale murdare, iar spatele le era întins, bra�ele puternice �i acoperite de p�r. Ace�tia f�ceau 
parte dintre r�uf�c�torii de la grani�ele cu Egiptul, condamna�i la munci grele din pricina 
crimelor lor �i angaja�i în principal la construirea canalelor �i la cl�direa caselor publice, iar cei 
mai periculo�i erau selecta�i ca executori în Pretoriu. 
 Cruzii b�rba�i biciuiser� pân� la moarte de multe ori bie�i nelegiui�i pe acest stâlp. Se 
transformaser� în bestii s�lbatice sau demoni �i p�reau jum�tate ame�i�i. L-au lovit pe Domnul 
nostru cu funiile �i l-au tras de sforile cu care era legat, cu toate c� îi Isus urma f�r� s� încerce 
nici cea mai mic� opunere �i în cele din urm� l-au �intuit de pilastru. A�ezat în centru cur�ii, 
pilonul nu sus�inea nici o alt� parte a cl�dirii; nu era foarte mare, c�ci un om înalt care î�i ridica 
mâna, l-ar fi cuprins. În vârf avea ag��at un inel din fier �i alte dou� inele �i cârlige mai jos. Este 
imposibil de povestit cruzimea tâlharilor fa�� de Isus: l-au dezbr�cat de mantaua cu care fusese 
îmbr�cat în curtea lui Irod �i aproape c� l-au întins la p�mânt. 
 Isus tremura �i asuda, stând în fa�a pilonului; �i-a scos cât de repede a putut haina, iar 
mâinile umflate îi sângerau. Singura ripost� s�vâr�it� a fost aceea de a se ruga în modul cel mai 
înduio��tor: �i-a întors privirea spre Mama sa, ap�sat� de mâhnirea ce i-a luat toat� vlaga; s-ar fi 
pr�bu�it, dac� n-ar fi fost sus�inut� de femeile sfinte. Isus �i-a împreunat mâinile în jurul 
stâlpului, iar c�l�ii i le-au legat de inelul de fier; apoi l-au tras de mâini la o asemenea în�l�ime 
încât picioarele legate de baza pilonului cu greu mai atingeau p�mântul. Întocmai a fost sfântul 
Sfin�ilor întins f�r� nici un acoper�mânt pe un pilastru folosit pentru pedepsirea celor mai mari 
bandi�i; �i doi dintre tic�lo�ii furio�i, înseta�i de sângele s�u, au început s�-i biciuiasc� trupul din 
cap pân�-n picioare. Bicele ori nuielele de care s-au folosit prima dat�, mi s-au p�rut a fi un fel 
de lemn alb, flexibil, dar probabil erau un fel de tendoane de bivol sau fâ�ii de piele. 
 Iubitul nostru Domn, Fiul lui Dumnezeu, adev�ratul Dumnezeu �i adev�ratul Om, suferea 
grozav din pricina loviturilor barbarilor; geam�tul blând �i adânc putea fi auzit de departe; r�suna 
în aer formând un fel de acompaniament la �uieratul instrumentelor de schingiuire. Vaietele se 
asem�nau mai degrab� cu tânguirea unei rug�ciuni imploratoare decât cu acea plângere plin� de 
angoas�. Protestele zgomotoase ale fariseilor �i ale oamenilor alc�tuiau un alt fel de 
acompaniament, care uneori p�rea un tunet ce întuneca �i acoperea sfintele �i jelitoarele suspine, 
auzindu-se deseori: La moarte cu el! R�stigne�te-l! Pilat nu a încetat s� vorbeasc� cu persoanele 
potrivnice �i, cerând lini�te �i neprimind-o, a fost nevoit s� se impun� iar, astfel se putea auzi din 
nou zgomotul bicelor, a gemetelor, blestemele solda�ilor �i beh�itul mieilor pascali, sp�la�i în apa 
Probatica, nu departe de forum. Ceva neobi�nuit de ating�tor caracteriza beh�itul mieilor: numai 
aceste animale p�reau c�-�i unesc bocetele cu gemetele suferinde ale lui Isus. 
 Gloata iudaic� s-a împr��tiat în jurul pilastrului, unde cumplita osând� se desf��ura �i 
solda�ii romani p�zeau în apropiere. Mul�i privitori se plimbau de colo-colo, unii în t�cere, al�ii 
calomniindu-l pe Isus �i câ�iva se ar�tau întrista�i, parc� am v�zut raze de lumin� ie�ind din 
Domnul nostru �i p�trunzând în inimile celor din urm�. Am sesizat grupuri de infami, privitori 
îndr�zne�i, care mi�unau în preajma înc�perii de observare, preg�tind bice noi, în timp ce al�ii se 
îndep�rtau pentru a c�uta ramuri cu spini. Servitorii marilor preo�i s-au îndreptat spre nemilo�ii 
executori �i le-au înmânat bani �i un ulcior mare, plin cu un lichid ro�u puternic �i sclipitor care 
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aproape c� îi transpuneau într-o stare de ebrietate �i care le sporea cruzimea îndreptat� spre 
Victima nevinovat�. Cei doi tâlhari au st�ruit s�-l bat� pe Domnul nostru cu violen�� timp de 
sfert de or� �i au fost urma�i de al�i doi. Corpul s�u era acoperit de semne negre, albastre �i ro�ii; 
sângele picura jos pe p�mânt �i �ipetele insistente ale mul�imii iudeilor ar�tau c� r�utatea lor nu 
era nici pe departe s�turat�. 
 Noaptea se r�cise, iar diminea�a era întunecat� �i noroas�; c�zuse grindina, ceea ce a 
surprins pe toat� lumea, dar spre amiaz� soarele a început s� str�luceasc� cu putere. 
 Al�i doi asupritori au început s�-l biciuiasc� pe Isus cu cea mai mare furie posibil�, 
folosindu-se de diferite nuiele - un fel de b�� spinos, acoperit cu noduri �i a�chii. Aplicarea 
acestor lovituri i-au sfâ�iat carnea în buc��i; sângele i-a �â�nit, murd�rindu-le armele; Isus gemea, 
se ruga �i se cutremura. La un moment dat, ni�te str�ini, urca�i pe c�mile, treceau prin forum; s-
au oprit pentru o clip� �i au tres�rit de mil� �i groaz�, v�zând scena dinaintea lor despre care 
câ�iva privitori le-au explicat cauza; câ�iva dintre c�l�tori fuseser� boteza�i de Ioan �i al�ii 
auziser� de predica lui Isus de pe munte. Rumoarea �i fream�tul plebei era asurzitoare lâng� casa 
lui Pilat. 
 Ultimii doi executori i-au substituit pe ultimii men�iona�i, care au început flagelarea; bâtele 
erau f�cute din mici lan�uri ori curelu�e acoperite de inele din fier, care p�trundeau în oase �i 
sfârtecau carnea dup� fiecare lovitur�. Ce cuvinte ar putea descrie o asemenea scen� teribil�? 
 Barbarii nemilo�i p�reau c� nu-�i pun cap�t setei de sânge; l-au dezlegat pe Isus �i l-au 
legat iar cu spatele lipit de pilon. Deoarece nu se putea în nici un fel s� se sus�in� în pozi�ie 
vertical�, i-au înconjurat funii în jurul taliei pe sub bra�e �i deasupra genunchilor �i, 
împreunându-i mâinile strâns de inelele de sus, au reînceput biciuirea cu o diabolic� brutalitate, 
unul dintre ei lovindu-l constant peste fa�� cu nuiaua. Trupul Domnului nostru era rupt în buc��i - 
nu se vedeau decât r�ni. I-a privit pe torturatorii cu ochii plini de sânge ca �i cum ar fi cerut mil�, 
dar s�lb�ticia lor cre�tea �i gemetele lui deveneau în fiecare moment tot mai slabe. 
 Biciuirea îngrozitoare a durat trei sferturi de or� f�r� întrerupere, dup� care un str�in de 
origine umil�, rud� cu Ctesifon, orbul pe care Isus îl vindecase, s-a gr�bit, trecând prin mijlocul 
mul�imii �i s-a apropiat de stâlp cu un cu�it în mân�. Înceta�i! s-a r�stit la ei pe un ton indignat: 
Înceta�i! Nu-l biciui�i pe acest nevinovat pân� la moarte. Tic�lo�ii, îmb�ta�i �i lua�i prin 
surprindere, s-au oprit în timp ce omul a t�iat funiile ce-l �ineau pe Isus �i apoi a disp�rut. Isus a 
c�zut incon�tient la p�mânt într-o baie de sânge. Executorii l-au l�sat acolo �i s-au al�turat din 
nou tovar��ilor lor care se între�ineau cu b�utur� în camera de gard�, preg�tind coroana de spini. 
 Domnul nostru a r�mas pentru un timp scurt întins în propriul s�u sânge �i dou� sau trei 
fete îndr�zne�e s-au apropiat pentru a-�i satisface curiozitatea plin� de dezgust, dar în acel 
moment durerea r�nilor era atât de intens� încât Isus �i-a ridicat capul sângerând �i le-a privit. S-
au retras imediat, stârnind râsetele �i b�taia de joc a solda�ilor �i g�rzilor. 
 In timpul întregii biciuiri i-am v�zut pe îngeri apropiindu-se de el de nenum�rate ori; am 
deosebit �i rug�ciunile adresate Tat�lui s�u pentru iertarea p�catelor noastre - rug�min�i fierbin�i 
care n-au contenit s� existe pe buzele br�zdate de biciul pedepsei crunte. Un înger l-a învigorat 
cu o b�utur� str�lucitoare. Isus s-a ridicat cu dificultate, c�ci genunchii îi tremurau �i nu-�i putea 
sus�ine întregul corp; nu i-au acordat timp suficient pentru a se îmbr�ca, ci i-au aruncat mantaua 
pe umerii goi �i l-au dus de lâng� stâlp pân� la casa de gard� unde �i-a �ters sângele ce-i curgea 
pe fa�� cu marginea ve�mântului. Când a trecut prin fa�a b�ncilor de pe care marii preo�i asistau 
scena, i-au strigat: La moarte! R�stigne�ti-l! R�stigni�i-l! �i au plecat. C�l�ii l-au purtat în 
interiorul camerei de gard�, populat� de sclavi, arca�i, salahori �i cea mai depravat� parte a 
societ��ii, în afar� de solda�i. 
 Agita�ia mare creat� în rândul popula�iei l-a alarmat pe Pilat atât de mult, încât a trimis la 
fort�rea�a din Antonia înt�riri �i a impus trupelor disciplin� împrejurul zonei de gard�; li se 
permitea s� vorbeasc� �i s�-l ia în râs pe Isus, mai pu�in s�-�i p�r�seasc� posturile. Ace�ti solda�i 
pentru care guvernatorul trimisese s� intimideze mul�imea num�rau în jur de o sut�. 
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Capitolul XXIII - Maria în timpul biciuirii Domnului 
 
 Pe întreaga perioad� a biciuirii Fiului cel sfânt, Maria s-a g�sit într-o total� stare de extaz; 
privea �i suferea cu o iubire inexprimabil� toate chinurile îndurate de Isus. Se v�ita încet, ochii i 
se înro�iser�. Un v�l lung o acoperea toat� �i se apleca peste Maria a lui Heli, sora ei mai mare, 
care era b�trân� �i sem�na cu mama lor, Ana11. Maria a lui Cleopa, fiica Mariei lui Heli, era �i ea 
prezent�. Prietenii lui Isus �i ai Mariei st�teau în jurul fecioarei; purtau v�luri �i li se citea pe 
chip, ca �i în suflet, am�r�ciune, nelini�te �i a�teptare momentan� a mor�ii. Rochia Mariei era 
albastr�, lung� �i par�ial acoperit� de un ve�mânt din lân�. V�lul ei avea culoare alb-g�lbuie. 
Magdalena era total al�turi de ea în durere; p�rul îi c�dea liber sub v�l. 
 Am v�zut-o pe Claudia Procles, so�ia lui Pilat imediat dup� biciuire, trimi�ându-i Mamei lui 
Dumnezeu buc��i mari de pânz�. Nu �tiu dac� s-a gândit c� Isus ar fi fost eliberat �i c� mama lui 
va avea nevoie s�-i acopere r�nile sau dac� femeia milostiv� era con�tient� de modul în care 
darul ei va fi folosit. La terminarea biciuirii, Maria �i-a venit în fire �i l-a v�zut pe Blândul ei Fiu 
sfâ�iat �i desfigurat, luat de c�tre suta�i: �i-a �ters ochii plini de sânge, care probabil c� o priveau 
pe Mama sa împreunându-�i mâinile �i uitându-se mereu la urmele de sânge l�sate de pa�ii s�i. 
Imediat dup� aceea Maria �i Magdalena s-au apropiat de pilon; mul�imea se îndep�rtase �i 
aproape c� nu se mai vedea; celelalte femei sfinte �i alte persoane miloase au venit s� 
îngenuncheze lâng� stâlp �i s� �tearg� sângele sacru cu pânza primit� de la Claudia Procles. Fiii 
lui Simion �i al lui Obed, împreun� cu Veronica, dar �i al�i doi nepo�i ai lui Iosif din Arimateea - 
Aram �i Temni - au r�mas în templu, cuprin�i de durere. Nu trecuse de ora nou� diminea�a când 
biciuirea lu� sfâr�it. 
 

                                         
11 Maria a lui Heli este amintit� deseori. Conform spuselor sorei Emmerich, era fiica sfântului Ioachim �i a sfintei 
Ana �i s-a n�scut cu 20 de ani înaintea sfintei fecioare Maria. Nu ea era copilul promisiunii �i i se zicea Maria a lui 
Heli sau Heliachim. Pe so�ul ei îl chema Cleopa �i pe fata sa Maria a lui Cleopa. Cea din urm� era, de altfel mai 
mare �i decât Maria, fiind c�s�torit� la început cu Alfeus, cu care a avut trei fii, apoi cu apostolii Simon, Iacob cel 
mic �i Tadeu. A avut un b�iat cu cel de-al doilea, Sabat �i un altul, Simon; cu cel de-al treilea b�rbat, pe Iona. Simon 
a ajuns ulterior episcop de Ierusalim. 
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Capitolul XXIV - Întreruperea viziunilor p�timirii de apari�ia sfântului 
Iosif sub chipul unui copil 
 
 De-a lungul întregii perioade a viziunilor precedent narate (de pe data de 18 februarie pân� 
pe 8 martie) sora Emmerich a suferit în continuu torturi mentale �i fizice, îndurate odat� �i de 
Domnul nostru. Fiind în totalitate implicat� în medita�ii �i ie�it� din lumea concret�, gemea �i se 
v�ieta asemenea unei persoane în mâinile celui care o surghiune�te, tremurând, cutremurându-se 
�i sucindu-se pe pern�, în timp ce fa�a sa sem�na cu aceea a unei persoane supuse chinului; o 
transpira�ie sângeroas� îi picura pe piept �i umeri. 
 În general transpira atât de abundent, încât a�ternutul patului �i hainele se îmbibau puternic. 
Suferea uimitor din cauza setei, ca o persoan� gata s� piar� din cauza lipsei apei în de�ert. Gura îi 
ardea în acea diminea�� �i limba îi era atât de contractat� �i uscat�, încât nu putea pronun�a nici 
un cuvânt, dar era constrâns� s� implore eliberare prin semne �i sunete neclare. Starea de febr� 
constant� era probabil provocat� de durerile enorme îndurate, la care se ad�ugau �i bolile �i 
nenorocirile meritate de al�ii. Avea nevoie ca, atunci când povestea imagini din P�timire, s� se 
odihneasc�, c�ci nu reu�ea s� vorbeasc� despre ce vedea �i era nevoit� s� înceteze nar�rile pentru 
acea zi. S-a aflat în stare de chin sâmb�t�, 8 martie �i cu o greutate sufocant� a descris biciuirea 
Domnului nostru pe care o v�zuse în viziunea nop�ii precedente �i pe care o avea prezent� în 
minte în timpul zilei urm�toare. Spre sear� s-a schimbat ceva �i o întrerupere a medita�iilor 
Pasiunii s-a întâmplat. Vom prezenta aceast� intermiten��, în primul rând pentru a da cititorilor o 
mai ampl� explica�ie a vie�ii interioare a acestei femei extraordinare �i, în al doilea rând pentru a 
da ocazia unei pauze a min�ii, c�ci �tim prea bine c� reflec�iile asupra P�timirii Domnului îi 
epuizeaz� pe cei slabi, chiar �i dac� î�i amintesc c� pentru salvarea �i r�scump�rarea lor a suferit 
�i a murit Isus. 
 Via�a sorii Emmerich, privind existen�a spiritual� �i intelectual�, s-a armonizat perfect cu 
spiritul Bisericii în diferitele anotimpuri ale anului. S-a concordat mult mai mult decât via�a 
normal� a omului, cu natura sau cu orele din timpul zilei �i aceasta a f�cut s� devin� o împlinire 
a propriei fiin�e �i a variatelor inten�ii ale Bisericii. Uniunea ei cu spiritul Bisericii a fost atât de 
complet�, încât o dat� cu prima zi a s�rb�torii (chiar în Ajun), în interiorul ei a avut loc o 
schimbare perfect�, intelectual �i spiritual. De îndat� ce soarele sufletesc al zilelor de s�rb�toare, 
al Bisericii a apus, ea �i-a îndreptat gândurile spre acel soare ce avea s� r�sar� a doua zi, 
prezentând rug�ciunile, faptele bune �i suferin�ele pentru atingerea celor mai speciale haruri cu 
ocazia s�rb�torii care urma s� înceap�, asemenea unei plante ce absoarbe roua �i se desfat� în 
prospe�imea �i lumina primelor raze de soare. Aceste modific�ri nu au luat întotdeauna contur 
(dup� cum citind, putem �i crede) exact în momentul în care cântecul Îngerului a anun�at 
începerea s�rb�torii �i i-a invitat pe cei drep�i s� se roage; c�ci clopotul este de obicei, fie din 
ignoran�� sau neglijen�� pus s� sune în mod gre�it; ci transform�rile se întâmpl� atunci când 
s�rb�toarea a început propriu-zis. 
 În situa�ia în care biserica comemora tristul mister, Ana ap�rea deprimat�, distrus� �i f�r� 
vlag�; îns� în instan�a celebr�rii unei festivit��i fericite, atât trupul, cât �i sufletul îi reînviau la o 
via�� nou�, fiind total revigorat� de roua noilor favoruri �i capabil� s� mearg� mai departe, 
calm�, lini�tit� �i bucuroas�, eliberat� de orice suferin�� pân� în sear�. Toate acestea se s�vâr�eau 
în sufletul ei independent de voin�a sa; dar, precum avusese de mic� dorin�a arz�toare de a i se 
supune lui Isus �i Miresei sale, Biserica, Dumnezeu a înzestrat-o cu cele mai minunate avantaje 
ce i-au permis practicarea ascult�rii cu u�urin��. Fiecare talent al ei era direc�ionat c�tre Biseric�, 
în aceea�i m�sur� în care o plant�, care, de�i pus� într-o pivni�� întunecat�, î�i întoarce firesc 
frunzele în sus, c�utând lumina. 
 În ziua de sâmb�t�, 8 martie 1823, dup� asfin�it, Ecaterina a oglindit cu greu scenele 
diferite ale biciuirii Domnului nostru �i scriitorul acestor pagini se gândea c� mintea ei 
contempla încoronarea cu spini, când deodat�, înf��i�area ei foarte palid� �i cu ochii încerc�na�i, 
s-a luminat �i s-a înveselit, exclamând conving�tor ca �i cum s-ar fi adresat unui copil: O, acel 
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copila� drag! Cine este el? Stai, îl voi întreba. Îl cheam� Iosif. �i-a f�cut loc prin mul�ime ca s� 
vin� la mine. S�rmanul copil râde: el nu �tie ce se petrece. Ce haine luminate are! Mi-e team� 
s� nu-i fie frig, aerul este atât de p�trunz�tor în aceast� diminea��. A�teapt�, copilul meu! Las�-
m� s� te acop�r! Dup� ce a spus atât de natural aceste cuvinte, prezen�i le-a fost imposibil s� nu 
se întoarc� �i s� caute cu privirea un copil, a ridicat o hain� de lâng� ea ca �i cum ar fi fost o 
persoan� generoas� ce dorea s� îmbrace un am�rât copil înghe�at. Prietenul a�ezat lâng� patul ei 
nu a avut timp suficient s-o întrebe însemn�tatea gesturilor ei, c�ci, pe nea�teptate, ceva s-a 
schimbat pe chipul ei �i în mi�c�rile ei, atunci când îngrijitoarea surorii a pronun�at cuvântul 
supunere - unul dintre voturile prin care i s-a consacrat ea Domnului nostru. �i-a revenit brusc �i, 
ca un copil ascult�tor, trezit din somn de vocea mamei, �i-a întins mâna înainte, a luat rozariul �i 
crucifixul mereu prezente în dreapta ei, �i-a aranjat rochia, �i-a frecat ochii �i s-a ridicat. 
Deoarece nu putea nici sta în picioare, nici merge, a fost mutat� de pe pat pe un scaun; �i, fiindc� 
era timpul s�-�i preg�teasc� patul, prietenul de fa�� a ie�it afar� pentru a scrie ceea ce auzise în 
timpul zilei. 
 Duminic�, 9 martie, acel prieten a întrebat-o pe îngrijitoare ce a vrut sora Emmerich s� 
spun� în seara precedent� când vorbise despre copilul numit Iosif. Îngrijitoarea a r�spuns: A 
vorbit de mai multe ori ieri sear�; este fiul unei veri�oare de-a mea �i îl place tare mult. Mi-e 
team� c� se va îmboln�vi, c�ci a amintit deseori c� s�rmanul copil era aproape dezbr�cat �i c� 
îi era frig. 
 Prietenul �i-a reamintit c� îl v�zuse de multe ori pe micu�ul Iosif, jucându-se în patul sorei 
Emmerich �i presupunea c� îl viseaz�. Când a mers s-o vad� pentru a-i asculta continuarea 
povestirilor despre Patim�, a g�sit-o, contrar a�tept�rilor, foarte calm� �i cu s�n�tatea aparent mai 
bun� decât în celelalte zile. Ea i-a spus c� nu i se mai ar�tase nimic despre biciuire �i, întrebând-
o despre Iosif, nu �i-a putut explica viziunea. A întrebat-o apoi care este motivul senin�t��ii ei �i 
aparentei bune-dispozi�ii, iar ea a r�spuns: Întotdeauna m-am sim�it astfel când se apropie a 
patra duminic� a Pa�telui, c�ci Biserica cânt� împreun� cu Isaia la rug�ciunea de la începutul 
liturghiei: Bucur�-te, Ierusalime �i apropia�i-v� cu to�ii; bucura�i-v� cu bucurie mare voi, cei 
osteni�i �i împov�ra�i, c�ci pute�i exalta �i v� ve�i umple de mângâiere. Cea de-a patra duminic� 
a Pa�telui este, în consecin��, o zi de înveselire �i chiar �i voi v� pute�i reaminti c� în Biblie, 
Biserica relateaz� cum Domnul nostru a hr�nit cei cinci mii de oameni cu doar cinci pâini �i doi 
pe�ti�ori de pe urma c�rora s-au strâns dou�sprezece co�uri cu firimituri, de aceea trebuie s� ne 
veselim. 
 A ad�ugat deopotriv� c� Domnul nostru a binevoit s-o viziteze în sfânta Împ�rt��anie �i c�, 
în special în acea zi ca �i totdeauna, a sim�it alinare spiritual� special�. Prietenul ei �i-a aruncat 
privirea în calendarul diecezei de Munster �i a observat c� nu era doar a 4-a duminic� a sfintelor 
Pa�ti, dar �i s�rb�toarea sfântului Iosif; nu-�i d�duse seama de acest fapt mai înainte, deoarece 
s�rb�toarea sfântului Iosif se �ine de obicei pe data de 19 �i a întrebat-o dac� nu are vreo leg�tur� 
cu amintirea f�cut� de sor� referitoare la Iosif. Ea era perfect con�tient� c� se s�rb�torea numele 
sfântului, dar nu se gândise la copilul cu acel nume. În orice caz un moment dup� aceea �i-a adus 
aminte instantaneu de gândurile din ziua trecut� �i a explicat prietenului ei c� imediat ce 
s�rb�toarea sfântului Iosif a început, viziunile sale despre misterioasele P�timirii dureroase au 
încetat �i au fost înlocuite cu imagini total diferite, în care Iosif s-a înf��i�at sub chipul unui copil 
�i lui îi erau adresate cuvintele men�ionate. 
 Am aflat �i c�, atunci când primea mesajele, în locul viziunii ap�rea tot copilul, în special 
în acele situa�ii în care un artist s-ar folosi de vreo compara�ie pentru a-�i exprima ideea. Dac�, 
de exemplu, împlinirea unor profe�ii din Scriptur� i s-ar fi ar�tat, Ecaterina ar fi v�zut deseori, o 
dat� cu ilustra�ia propriu-zis�, un copil care l-ar fi caracterizat pe profetul respectiv prin postur�, 
prin haine sau prin felul în care el î�i �inea mâna. 
 Câteodat�, când suferea enorm, un copil frumos îmbr�cat în verde, cu un aspect lini�tit �i 
senin, se apropia de ea �i se a�eza umil lâng� patul ei, permi�ând s� fie mi�cat de colo-acolo chiar 
pus jos la p�mânt f�r� a se opune �i privind-o mereu cu afec�iune �i consolare. Dac� se întâmpla 
ca, atunci când chiar �i doborât� de boal� �i durere chinuitoare din cauza celor ce le lua asupra ei 
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îns��i, s� intre în comuniune cu vreun sfânt ori s� participe la celebrarea unei comemor�ri sau 
relicve s� fie aduse la ea, obi�nuia s� observe pasaje din copil�riile martirilor. În suferin�ele cele 
mai mari era de cele mai multe ori consolat�, instruit� sau blamat� (în func�ie de ocazia cerut�) 
de apari�iile unor copii. Uneori, când adormea cople�it� de necazuri sau extenuare, era purtat� în 
subcon�tient s� rememoreze acele scene sau pericole din copil�rie. Visa câteodat�, dup� cum 
gesticula, c� redevine înc� o dat� o feti�� de la �ar� de cinci ani, care sare peste gard, este prins� 
între m�r�cini �i plânge de fric�. 
 Aceste episoade ale copil�riei sale reprezentau mereu întâmpl�ri reale �i cuvintele sc�pate 
ar�tau ceea ce se petrecea în mintea ei. Exclama (ca �i cum repeta altora): De ce vorbe�ti a�a 
tare? Nu voi face asta pân� nu taci �i nu m� rogi gentil s� fac a�a. S-a supus acestei porunci de 
mic� �i a urmat acelea�i reguli când a crescut �i a suferit din cauza celor mai teribile judec��i. 
Vorbea �i glumea deseori pe seama gardului spinos, iar r�bdarea �i rug�ciunea care i-au fost 
recomandate ca pova�� �i le-a neglijat frecvent, i-au fost spre sc�pare ori de câte ori apela la ele. 
Coinciden�a simbolic� dintre faptele prunciei sale �i cele ale anilor maturit��ii arat� c� se pot g�si 
tipologii profetice în particular. Dar individului i s-a atribuit un caracter divin prin 
R�scump�r�torul nostru pentru ca �i unul �i altul, urmând pa�ii s�i �i fiind îndruma�i de asisten�a 
divin�, s� reu�easc� a dep��i natura uman� �i s� ating� în�elepciunea des�vâr�it� între Dumnezeu 
�i om. Astfel, voin�a Sfânt� se împline�te pe p�mânt �i în aer, iar împ�r��ia este mo�tenit� de 
oamenii de bun�voin��. 
 A dat apoi explica�ii despre înf��i��rile avute cu o sear� înainte întrerupte de începutul 
S�rb�torii sfântului Iosif. 
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Capitolul XXV - Descrierea apari�iei sfintei Fecioare 
 
 Eu eram la Ierusalim în timpul acestor triste întâmpl�ri, aflându-m� uneori într-o localitate, 
alteori în alta; m� sim�eam destul de p�truns�, sufeream intens �i aveam impresia c� voi muri. În 
timpul biciuirii adorabilului meu Mire am v�zut c�, în apropiere, într-o zon� în care iudeii nu 
îndr�zneau s� se apropie de team� s� nu se pâng�reasc�, mie nu-mi era fric� de profanare, c�ci 
nu doream decât ca o singur� pic�tur� din sângele Domnului meu s� cad� peste mine pentru a m� 
purifica. Aveam inima frânt� de durere �i aveam senza�ia c� voi muri, deoarece nu-l puteam 
salva pe Isus �i fiecare lovitur� primit� îmi provoca lacrimi �i suspine tot mai puternice. Isus a 
fost purtat în camera de gard� pentru a fi încoronat cu spini, iar eu am tânjit s�-l urmez �i s� 
contemplu suferin�ele sale. Apoi Mama lui Isus, înso�it� de femeile sfinte, s-au apropiat de 
piedestalul �i p�mântul murd�rite cu sângele abundent. U�a camerei de gard� era deschis� �i se 
auzeau râsetele g�l�gioase �i grosolane ale oamenilor nemilo�i, ocupa�i cu finisarea coroanei de 
spini pentru Domnul nostru. Eram mult prea îndurerat� s� mai plâng, îns� doream s� m� târ�sc 
lâng� locul unde Domnul nostru trebuia s� fie încoronat cu spini. 
 Am rev�zut-o pe Binecuvântata Fecioar� palid� �i sl�bit�, cu ochii ro�ii din cauza 
plânsului; conduita demn� a Mariei nu poate fi descris�. În ciuda suspinelor �i a fr�mânt�rii 
suflete�ti, în ciuda oboselii îndurate (c�ci r�t�cise f�r� încetare chiar cu o sear� înainte pe str�zile 
Ierusalimului �i de-a lungul v�ii lui Iosafat) chipul îi era umil �i calm �i nici o cut� a mantiei nu îi 
era nepotrivit�. A privit demn în jurul ei �i v�lul i se l�sase u�or peste umeri. Se mi�ca lini�tit� �i, 
de�i inima îi putea c�dea prad� celei mai n�prasnice mâhniri, se p�stra calm� �i supus�. 
Ve�mântul i se umezise de pic�turile de ploaie din timpul nop�ii �i de lacrimile v�rsate, altminteri 
era nep�tat�. Frumuse�ea ei nu poate fi descris�, c�ci maiestuozitatea, sfin�enia �i simplitatea se 
completau cu puritatea sa. 
 Alura Mariei Magdalena se diferen�ia total de cea a Mariei; era mai înalt� �i mai robust�, 
expresia fe�ei sale ar�ta fermitate, îns� p�timirile puternice, c�in�a �i suspinul intens aproape c� 
distruseser� frumuse�ea femeii. Era dureros s� o prive�ti, c�ci reprezenta imaginea disper�rii: 
p�rul lung, despletit, acoperit de v�lul umed �i complet absorbit� de durere. Mul�i dintre 
locuitorii din Magdalum st�teau al�turi de ea, se holbau surprin�i, curio�i, c�ci o cunoscuser� 
înainte, ini�ial în bun�stare �i ulterior aflându-se în degradare �i mizerie. Au a�intit-o dispre�uitor, 
chiar au aruncat cu noroi în ea, dar nu a v�zut nimic, nu a spus nimic, nu a sim�it nimic, ci �i-a 
p�strat durerosul suspin. 
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Capitolul XXVI - Încoronarea cu spini 
 
 Imediat ce sora Emmerich �i-a reînceput nar�rile viziunilor despre Patim�, s-a îmboln�vit 
tare �i a fost cuprins� de febr� �i chinuit� de sete, încât limba îi era uscat� �i încordat�; în ziua de 
luni dup� cea de-a patra Duminic� a Postului mare era atât de obosit�, încât cu mare dificultate �i 
la intervale lungi de timp a descris tot ce a suferit Domnul nostru la încoronarea cu spini. Cu 
greu putea vorbi, deoarece experimenta ea îns��i fiecare senza�ie descris� în relatarea urm�toare: 
 Pilat oc�ra mul�imea în timpul biciuirii lui Isus, dar ace�tia l-au întrerupt o dat�, 
declarându-i: Va fi executat chiar de-ar fi s� murim pentru asta! Când Isus a fost dus în camera 
de gard�, cu to�ii au strigat: R�stigne�te-l! R�stigne�te-l! 
 Totul s-a înv�luit în lini�te pentru un timp. Pilat le-a dat unele ordine solda�ilor �i servitorii 
marilor preo�i i-au servit cu mâncare, dup� care Pilat, ale c�rui tendin�e supersti�ioase i-au adus 
nehot�rârea, a intrat în partea interioar� a palatului spre a-i consulta pe zei �i spre a li se închina. 
 Dup� ce au cur��at sângele de pe coloana pe care a fost ag��at Isus �i p�mântul împrejur, 
femeile �i Fecioara Binecuvântat� au p�r�sit forumul �i au intrat într-o c�su�� din apropiere, pe al 
c�rei proprietar nu-l cunosc. Presupun c� Ioan nu a fost prezent la biciuirea lui Isus. 
 Curtea interioar� a turnului de paz� era încercuit de o galerie ce avea u�ile deschise. 
Tic�lo�ii mi�ei, doritori s�-�i satisfac� cruzimea prin a-l tortura �i a-l insulta pe Domnul nostru, 
erau în num�r de cincizeci de oameni, cea mai mare parte dintre ei fiind sclavi sau servitori ai 
temnicerilor. Mul�imea adunat� împrejurul cl�dirii s-a la ordinul solda�ilor prezen�i acolo. De�i li 
s-a interzis s�-�i p�r�seasc� pozi�iile, ace�ti solda�i au incitat totu�i prin aplauze �i râsete 
zgomotoase pe executorii cruzi, care �i-au amplificat insultele; a�a cum aclama�iile publicului 
împrosp�teaz� energiile comediantului, a�a �i cuvintele lor de încurajare sporeau înzecit barbaria 
acelor oameni. 
 În mijlocul cur�ii se aflau fragmente de piloni peste care se g�seau scaunele acoperite cu 
pietre ascu�ite �i buc��i de cioburi. L-au dezbr�cat apoi pe Isus, redeschizându-i toate r�nile; i-au 
aruncat peste umeri o mantie ro�ie ce de-abia îi ajungea la genunchi; l-au târât la locul preg�tit, 
împingându-l brutal �i îndesându-i coroana pe cap împletit� din trei ramuri cu spini, inten�ionat 
pu�i astfel încât s� str�pung� capul Domnului nostru. 
 Întâia oar� aceste ramuri �epoase îi fuseser� a�ezate pe frunte, apoi i le-au legat la spate �i, 
dup� ce �i-au satisf�cut pl�cerea, i-au dat în mân� o trestie, s�vâr�indu-le toate cu gravitate 
ironic�, ca �i cum îl încoronau într-adev�r rege. Dup� aceea au pus mâna pe trestie, lovindu-i 
capul atât de violent, încât ochii i s-au umplut cu sânge; au îngenuncheat înaintea lui, i-au scuipat 
în fa��, lovindu-l cu pumnii, spunându-i în acela�i timp: Te salut, Rege al Iudeilor! I-au aruncat 
haina jos, l-au ridicat de la p�mânt �i l-au a�ezat la loc cu cea mai mare r�utate posibil�. 
 Este practic imposibil s� descriu turbarea cu care s-au comportat ace�ti barbari. Suferin�ele 
lui Isus din cauza setei cauzate de febra r�nilor �i durerilor ce i-au fost provocate erau intense12. 
Tremura din toate m�dularele, carnea îi era numai buc��i, limba contractat� �i unica b�utura 
primit� era sângele care i se scurgea din cap pân� la buze. Scena ru�inoas� s-a prelungit jum�tate 
de or� �i solda�ii romani au continuat în tot acest timp s� aplaude �i s� încurajeze perpetuarea 
cruzimilor cele mai mari. 
 

                                         
12 Aceste medita�ii asupra patimilor lui Cristos au umplut-o pe sora Ecaterina cu asemenea sentimente de îndurerare 
încât l-a implorat pe Dumnezeu s�-i dea voie s� sufere �i ea precum Isus. Instantaneu febra �i setea i-au crescut �i de 
diminea�� era f�r� grai din pricina contrac�iilor limbii �i ale buzelor. Se afla în aceast� stare când un prieten a venit 
la ea care îl privea asemeni unei victime ce tocmai fusese sacrificat�. Cei din jur i-au umezit gura cu pu�in� ap�; 
aceasta s-a întâmplat cu mult înainte ca ea s� povesteasc� medita�iile p�timirii. 
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Capitolul XXVII - Iat� Omul! 
 
 �i l-au dus pe Isus înc� o dat� în casa lui Pilat, îmbr�cat cu haina ro�ie, aruncat� peste 
umeri, cu coroana de spini pe cap �i cu trestia în mâinile sale înc�tu�ate. Era de nerecunoscut: 
avea ochii, gura �i barba pline de sânge, corpul numai r�ni, cu spatele aplecat ca al unui om în 
vârst� în timp ce fiecare m�dular îi tremura în timpul mersului. 
 V�zându-l la intrarea din tribunal, Pilat (a�a neînduplecat cum era) a început s� se 
cutremure de spaim� �i compasiune, în vreme ce preo�ii �i popula�ia rea, departe de a fi mi�ca�i 
de mil�, �i-au continuat insultele �i batjocura. Când Isus a urcat sc�rile, Pilat a înaintat, trompele 
au sunat începerea procesului. Pilat s-a adresat c�peteniilor �i martorilor: Privi�i, îl aduc înaintea 
voastr� ca s� cunoa�te�i c� nu g�sesc în el nici un motiv de condamnare. 
 Solda�ii l-au dus pe Isus sus la Pilat, astfel încât mul�imea s�-�i încânte privirile crude, 
v�zându-l în acea stare de degradare. Într-adev�r! Sfâ�ietor �i îngrozitor spectacol se derula sub 
ochii tuturor �i o strig�t de groaz� a izbucnit din popor, urmat de o t�cere moart�, atunci când 
Isus �i-a ridicat cu greutate capul r�nit, încoronat cu spini; �i-a a�intit privirea extenuat� asupra 
îmbulzelii înt�râtate. Guvernatorul, ar�tându-l oamenilor, a strigat: Ecce homo! Iat� Omul! Furia 
marilor preo�i �i a celor de partea lor a crescut la vederea lui Isus �i au început s� zbiere: La 
moarte cu el! R�stigne�te-l! Pilat i-a întrebat: Nu sunte�i mul�umi�i? Pedeapsa primit� este de 
ajuns pentru a-l priva de toate inten�iile de a se numi rege. Îns� ei au �ipat, al�turându-se lor �i 
mul�imea: R�stigne�te-l! Pilat a f�cut semn atunci trompetelor s� sune pentru a cere t�cere �i a 
spus: Lua�i-l voi �i crucifica�i-l, c�ci eu nu-l g�sesc vinovat. Preo�ii i-au r�spuns: Avem o lege �i 
conform acestei legi, el trebuie s� moar�, c�ci s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Ultimele 
cuvinte au trezit în Pilat team�; l-a luat pe Isus într-o alt� camer� �i l-a întrebat: De unde vii? Dar 
el nu a r�spuns. Nu vorbe�ti cu mine? Nu �tii c� am putere s� te r�stignesc �i putere am s� te 
eliberez? Nu ai avea nici o putere asupra mea dac� nu �i-ar fi fost dat� de sus; de aceea cel ce 
m-a dat pe mâna ta este mai vinovat decât tine, a fost r�spunsul lui Isus. 
 Conduita nehot�rât� �i domoal� a lui Pilat a umplut-o pe Claudia Procles de nelini�te; a 
trimis iar��i un delegat pentru a-i reaminti de f�g�duiala f�cut�, dar el i-a înapoiat un r�spuns 
indecis �i supersti�ios, considerând c� trebuie s� încredin�eze decizia voin�ei zeilor. Du�manii lui 
Isus, marii preo�i �i fariseii, auzind de eforturile Claudiei de a-l salva pe Isus, au provocat 
zvonuri cum c� discipolii lui au atras-o pentru a-l sc�pa �i a se al�tura romanilor pentru 
distrugerea Ierusalimului �i exterminarea iudeilor. 
 Pilat era cuprins de o stare de total� indecizie; nu �tia cum s� ac�ioneze �i s-a adresat din 
nou du�manilor lui Isus c� nu g�se�te motiv de condamnare, dar ei i-au cerut moartea într-un 
mod �i mai zgomotos. �i-a reamintit acuza�iile contradictorii împotriva Domnului, visurile stranii 
ale so�iei sale �i vorbele ce i s-au imprimat în minte �i, ca urmare, l-a interogat din nou pe Isus cu 
scopul de a ob�ine informa�iile necesare eliber�rii lui; s-a întors astfel în pretoriu, a intrat singur 
într-o camer� �i l-a chemat apoi pe Salvatorul nostru. �i-a aruncat privirea asupra aspectului 
sângerând �i transfigurat dinaintea sa �i s-a întrebat în sine: Este oare posibil ca acesta s� fie 
Dumnezeu? S-a întors spre Isus �i l-a rugat s�-i spun� dac� el a venit ca rege al iudeilor, unde î�i 
are regatul �i c�ror dumnezei apar�ine. Eu pot s� dau sensul cuvintelor lui Isus, îns� nu �i modul 
solemn �i hot�rât în care le-a rostit. El a zis c� împ�r��ia lui nu este din lumea aceasta �i a vorbit 
de altfel �i de nenum�ratele f�r�delegi cu care mintea lui Pilat era pâng�rit�; l-a avertizat de 
soarta crunt� ce-l a�teapt� dac� nu se c�ie�te �i, în sfâr�it, a declarat c� el însu�i, Fiul Omului, va 
veni în ziua de pe urm� pentru a-l judeca. 
 Pilat era de-a dreptul înfrico�at, dar �i mâniat de vorbele lui Isus; s-a întors pe balcon �i a 
anun�at din nou c�-l va l�sa slobod pe Isus, dar a auzit strig�te: Dac�-l eliberezi pe omul acesta, 
nu e�ti prieten cu Cezarul. C�ci oricine se proclam� pe sine rege, devine inamicul lui Cezar. 
 Al�ii îl amenin�au c�-l denun�� împ�ratului, c� le deranjeaz� s�rb�toarea, c� trebuie s� se 
hot�rasc� definitiv, deoarece erau nevoi�i s� se prezinte la templu la ora zece noaptea. Strig�tul: 
R�stigne�te-l! R�stigne�te-l!, a r�sunat pretutindeni, chiar �i de pe acoperi�urile caselor de lâng� 
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forum, unde mul�i erau aduna�i împreun�. Pilat a v�zut cum eforturile sale nu au nici un rezultat, 
c�ci urletele lor erau asurzitoare. Ca urmare, a luat ap�, �i-a sp�lat mâinile înaintea poporului, 
zicând: Nu sunt vinovat de sângele acestui om drept; v� prive�te. Un zgomot înfrico��tor s-a 
auzit din mul�imea nenum�rat�, adunat� din toate p�r�ile Palestinei: Sângele lui s� cad� asupra 
noastr� �i asupra copiilor no�tri! 
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Capitolul XXVIII - Reflec�ii asupra viziunilor 
 
 Ori de câte ori îmi amintesc strig�tul înfrico��tor al iudeilor din timpul medita�iilor mele 
despre P�timirea Domnului nostru: Sângele lui s� cad� asupra voastr� �i asupra copiilor no�tri, 
se deruleaz� înaintea mea imagini minunate �i groaznice în acela�i timp provocate de acel 
blestem. Mi se arat� un cer întunecat, acoperit de nori de culoarea sângelui, din care �â�nesc s�bii 
de foc, aruncându-se asupra mul�imii aclamatoare; �i blestemul pe care �i l-au atras asupra lor 
în�i�i îmi apare ca �i cum le-ar p�trunde pân� în adâncul oaselor, chiar �i în copiii lor înc� 
nen�scu�i. Îmi apar înconjura�i chiar �i de cea mai întunecat� noapte; cuvintele pronun�ate iau 
forma unor fl�c�ri negre, care se întorc împotriva lor, p�trunzându-le trupurile unora �i 
mi�cându-se doar în jurul altora. Mul�i dintre cei din urm� s-au convertit dup� moartea lui Isus, 
c�ci nici Isus �i nici Maria nu au încetat s� se roage chiar �i în mijlocul suferin�elor pentru 
mântuirea acelor fiin�e nenorocite. 
 Când m� gândesc la sufletul sacru al lui Isus �i al Mariei de-a lungul viziunilor de genul 
acesta, dar �i la du�manii lui Cristos, tot ceea ce se întâmpl� în interiorul lor iau diverse forme. 
V�d diavoli mul�i împr��tia�i în mul�ime, incitând �i încurajând iudeii, �optindu-le la ureche, 
intrându-le în gur�, întorcându-i mai mult împotriva lui Isus, dar îi observ tremurând la vederea 
iubirii inexprimabile �i r�bd�rii cere�ti. 
 Îngeri f�r� num�r îl înconjurau pe Isus, pe Maria �i cei câ�iva sfin�i prezen�i acolo. 
Înf��i�area îngerilor denot� sarcina îndeplinit�: unii reprezentau consolarea, al�ii rug�ciunea sau 
mila. 
 V�d de altfel voci alin�toare, dar �i amenin��toare, luând forma unor raze luminoase �i 
colorate, izvorând din gurile diferitelor apari�ii; le în�eleg �i sentimentele sufletului, suferin�ele 
interioare; într-un cuvânt, fiecare gând prezentat ca o lic�rire întunecat� sau str�lucitoare. Pricep 
totul perfect, îns� îmi este imposibil s� dau explica�ii celorlal�i; pe lâng� aceasta, mai sunt �i 
bolnav� �i cople�it� întru totul de mâhnirea cauzat� de propriile-mi p�cate �i de cele ale lumii, iar 
orice putere îmi dispare când v�d suferin�ele Domnului nostru �i cu greu concep cum de reu�esc 
s� povestesc faptele atât de coerent! Multe dintre întâmpl�ri, în special apari�iile diavolilor �i a 
îngerilor spuse de alte persoane care au privit p�timirile lui Isus Cristos, sunt fragmente ale 
percep�iilor simbolice ce variaz� conform st�rilor interioare ale martorului. De aici provin 
contradic�iile numeroase, c�ci multe din ele sunt uitate sau omise. 
 Sora Emmerich a vorbit uneori despre acest subiect fie în timpul unor viziuni asupra 
Patimii, fie înainte ca ele s� înceap�; dar a refuzat de cele mai multe ori s� fac� referiri la ele, de 
team� s� nu creeze confuzie. Este u�or de observat cât de greu i-a fost ca în momentele 
apari�iilor s� �in� firul povestirilor ei. S� nu ne mire dac� se observ� unele omisiuni sau confuzii 
în descrierile ei. 
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Capitolul XXIX - Condamnarea lui Isus la moarte 
 
 Pilat nu dorea s� cunoasc� adev�rul, ci urm�rea doar s� ias� din încurc�tur� f�r� s� se 
compromit� �i astfel devenea mai nehot�rât ca niciodat�; con�tiin�a îl îndemna: Isus este inocent, 
so�ia sa îi reamintea mereu: este un sfânt, în timp ce sentimentele sale supersti�ioase îl f�ceau s� 
cread� c� Isus era un du�man al zeilor lui; în la�itatea sa, considera c� Isus, în cazul în care 
venise ca zeu, �i-ar îndeplini r�zbunarea asupra regatului s�u. Ultimele cuvinte ale lui Isus îi 
provocaser� irita�ie �i agita�ie, inten�ionând s�-l elibereze, dar iudeii l-au amenin�at c�-l vor 
denun�a împ�ratului. Amenin�area l-a umplut de spaim�, supunându-se voin�ei lor, de�i era ferm 
convins în mintea lui de nevinov��ia lui Isus �i perfect con�tient c�, dac� va pronun�a sentin�a 
fatal�, va nesocoti orice lege justi�iar�, dar �i promisiunea f�cut� so�iei lui în aceea�i diminea��. 
Astfel, a preferat s�-l sacrifice pe Isus în favoarea iudeilor �i �i-a anulat orice remu�care prin 
gestul sp�l�rii mâinilor înaintea poporului, spunând: Sunt nevinovat de sângele acestui om drept; 
voi sunte�i responsabili. În zadar roste�ti cuvintele, o, Pilat! C�ci sângele lui este �i deasupra 
capului t�u. Nu-�i po�i sp�la sângele lui de pe suflet, a�a cum nu �i-l po�i sp�la de pe mâini. 
 Cu greu au încetat s� r�sune strig�tele: Sângele lui s� fie asupra noastr� �i a copiilor 
no�tri, c�, din acel moment Pilat a început demersurile pronun��rii sentin�ei. A solicitat haina pe 
care de obicei o purta în situa�ii oficiale, �i-a pus pe cap un fel de diadem� plin� de pietre 
pre�ioase, �i-a schimbat mantaua �i a cerut s� i se aduc� un baston. Solda�ii st�teau împrejurul 
s�u, preceda�i de ofi�eri ai tribunalului �i urma�i de scrib, care purtau role de pergament �i c�r�i 
folosite pentru a înscrie datele �i numele. Cortegiul a m�r��luit în aceast� ordine de la palatul lui 
Pilat �i pân� la forum, unde un scaun pliant folosit la anumite ocazii era a�ezat în partea opus� 
pilonului unde Isus a fost biciuit. Tribunalul se numea Gabata - avea forma unei terase rotunde la 
care se putea ajunge urcând ni�te sc�ri; deasupra î�i avea scaunul Pilat �i în spatele locului se 
g�sea o banc� pentru cei din serviciile minore, în timp ce unii solda�i fuseser� pozi�iona�i în jurul 
terasei �i pe sc�ri. Mul�i dintre farisei p�r�siser� palatul �i merseser� la templu precum Ana, 
Caiafa �i doar dou�zeci de preo�i l-au urmat pe guvernatorul roman în forum; iar cei doi tâlhari 
au fost du�i acolo, în vreme ce Pilat îl prezenta pe Salvatorul nostru oamenilor, afirmând: Iat� 
Omul! 
 Domnul nostru avea înc� pe el ve�mântul de culoare ro�ie �i coroana cu spini pe cap, fiind 
tras de c�l�i de mâinile înc�tu�ate �i dus sus la tribunal �i pus între cei doi r�uf�c�tori. Imediat ce 
Pilat �i-a ocupat locul s�u, s-a adresat din nou du�manilor lui Isus cu aceste cuvinte: Privi�i-v� 
Regele! 
 Îns� �ipetele: R�stigne�te-l! R�stigne�te-l! se auzeau din toate p�r�ile. S� v� r�stignesc 
regele? i-a întrebat Pilat. Nu avem alt rege decât pe Cezar! i-au r�spuns marii preo�i. 
 Pilat a considerat c� orice ar spune în plus ar fi în zadar �i, ca urmare, �i-a început 
demersurile pronun��rii sentin�ei. Cei doi r�uf�c�tori î�i primiser� pedeapsa de a fi r�stigni�i cu 
pu�in timp înainte, îns� marii preo�i ob�inuser� un r�gaz pentru ei, astfel încât Domnul nostru s� 
sufere batjocorirea de a fi executat împreun� cu cei doi criminali. Crucile celor doi au fost puse 
una lâng� alta, c�ci Domnul nostru nu fusese adus, neprimind înc� condamnarea la moarte. 
 Binecuvântata Fecioar�, care s-a retras la ceva distan�� dup� biciuirea lui Isus, s-a apropiat 
ca s� aud� sentin�a la moarte pronun�at� asupra Fiului �i Dumnezeului ei. Isus st�tea în mijlocul 
c�l�ilor, în josul sc�rilor ce duceau spre tribunal. Trompeta a sunat semn de t�cere �i judec�torul 
la� �i josnic a pronun�at cu o voce nehot�rât� �i tremurând� sentin�a criminal� pentru Omul cel 
drept. Tic�lo�ia �i f���rnicia acestui om vrednic de dispre� m-a cople�it, ca �i bucuria s�lbatic� a 
executorilor - înf��i�area triumfal� a marilor preo�i pus� în contrast cu starea jalnic� a 
Salvatorului nostru �i cu mâhnirea iubitei sale Mame - mi-a sporit �i mai mult durerea. Am privit 
iar��i scena �i i-am v�zut pe iudeii turba�i devorându-�i victima, privirile solda�ii asistau pasiv �i 
mul�imea demonilor treceau încolo �i-ncoace, amestecându-se prin mul�ime. Am sim�it c� eu 
trebuia s�-i iau locul lui Isus, minunatul meu Mire, c�ci sentin�a n-ar mai fi fost rostit� nedrept; 
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îns� angoasa m� acaparase �i suferin�ele crescuser�, încât nu-mi pot exact aminti tot ceea ce 
v�zusem. Oricum voi relata totul atât cât pot. 
 Dup� o lung� preg�tire, compus� în principal de un exagerat elogiu al lui Tiberiu împ�rat, 
Pilat a amintit acuza�iile aduse împotriva lui Isus de c�tre marii preo�i �i anume c� deranjase 
lini�tea public� �i c� înc�lcase legile de a se fi proclamat fiu al lui Dumnezeu �i rege al iudeilor, 
c� poporul a decis unanim s� fie condamnat la moarte; cu toate c� el era ferm convins de 
inocen�a lui Isus, judec�torul slab �i nedrept nu a ezitat de a le aproba hot�rârea �i deci, a dat 
verdictul cu aceste cuvinte: Îl condamn pe Isus din Nazaret, Regele Iudeilor s� fie r�stignit!�i a 
poruncit executorilor s� aduc� crucea. Îmi amintesc c� a luat în mâini un b�� lung, l-a rupt �i a 
aruncat buc��ile rupte la picioarele lui Isus. 
 La auzul acestor cuvinte ale lui Pilat, mama lui Isus, auzind c� Fiul ei preaiubit va p�timi 
cea mai dureroas� �i batjocoritoare dintre mor�i, a le�inat. Ioan �i femeile sfinte au purtat-o mai 
departe de locul acela, pentru a preveni ca fiin�ele nemiloase din preajma lor s� s�vâr�easc� 
crim� dup� crim�, b�tându-�i joc de suspinul ei; imediat ce �i-a revenit, a cerut s� fie dus� înapoi 
acolo unde suferin�ele Domnului sfin�iser� p�mântul, pentru ca s�-l ude cu lacrimile ei; �i astfel 
Maica Domnului nostru, în numele bisericii, a pus st�pânire pe acele locuri sacre. 
 Pilat a scris pe hârtie sentin�a, iar cei de lâng� el au copiat-o de trei ori. Ceea ce a scris era 
diferit de ceea ce pronun�ase; vedeam cum mintea i se agita - un înger al mâniei a ap�rut s�-i 
conduc� mâna. Con�inutul declara�iilor scrise era acesta: M-am supus dorin�elor marilor preo�i, 
Sinedriului �i poporului de teama izbucnirii unei r�scoale, c�ci cereau zgomotos moartea lui 
Isus din Nazaret pe care l-au pâng�rit de deranjarea legilor lor. L-am predat lor s�-l crucifice, 
de�i acuza�iile lor nu erau conving�toare. Am ac�ionat astfel de team� ca împ�ratul s� nu 
considere c� încurajez rebeliunea �i c� provoc dezordine printre iudei, nesocotindu-le dreptul la 
justi�ie. 
 Dup� aceea a dat s� se scrie inscrip�ia pentru cruce în timp ce copi�tii au copiat-o de mai 
multe ori, spre a fi trimis� în regiunile îndep�rtate ale ��rii. 
 Marii preo�i s-au ar�tat nemul�umi�i de cuvintele scrise, negându-le; au înconjurat g�l�gios 
tribunalul, cerând anularea inscrip�iei, afirmând c� nu trebuie s� se scrie Regele iudeilor, ci c� 
acest om a spus: Eu sunt regele iudeilor. 
 Pilat s-a ar�tat controversat �i le-a r�spuns: Ceea ce am scris, am scris!  
 O alt� obiec�ie a acestora a fost �i aceea c� nu se cuvenea ca Domnul nostru s� aib� crucea 
la fel de mare ca a celorlal�i doi tâlhari, dar era nevoie pentru ca inscrip�ia s� poat� fi pus� sus. 
Pilat era hot�rât �i nu-l interesau cuvintele acestora; crucea a fost prelungit� de o alt� bucat� de 
lemn proasp�t. Forma crucii era deosebit� - cele dou� bra�e st�teau asemenea crengilor unui 
copac �i sem�nau cu litera y, iar partea inferioar� a fost prelungit� astfel încât s� r�sar� dintre 
cele dou� bra�e, ce fuseser� ata�ate separat �i care erau mult mai sub�iri decât trunchiul crucii. O 
bucat� de lemn a fost b�tut� la baza crucii pentru a-i sus�ine picioarele. 
 În vreme ce Pilat pronun�a sentin�a tic�loas�, am v�zut-o pe so�ia lui, Claudia Procles, 
trimi�ându-i înapoi z�logul primit din partea lui; seara a p�r�sit palatul, al�turându-se prietenilor 
Domnului care au ascuns-o într-o grot� subteran�, în casa lui Laz�r la Ierusalim. Mai târziu, în 
aceea�i zi, l-am v�zut de asemenea pe un alt prieten al Domnului nostru gravând pe o piatr� 
verde - Judex injustus - Judec�tor nedrept �i numele Claudiei, piatr� care se afla în spatele terasei 
Gabata. Aceast� piatr� se g�se�te într-o biseric� (sau cas�) la Ierusalim, într-un loc ini�ial numit 
Gabata. Claudia Procles a devenit cre�tin�, l-a urmat pe sfântul Paul �i i-a devenit înso�itor 
particular. 
 Imediat ce Pilat a anun�at hot�rârea sa, Isus a fost dat în mâinile c�l�ilor �i hainele de care 
fusese despuiat în casa lui Caiafa i-au fost aduse înapoi �i îmbr�cat din nou cu ele. Am impresia 
c� ni�te persoane miloase i le-au sp�lat, c�ci p�reau curate. Tic�lo�ii l-au înconjurat pe Isus, i-au 
dezlegat mâinile �i i-au schimbat ve�mintele, tr�gând brutal de mantaua ro�ie, cu care-l 
îmbr�caser� în batjocur�, redeschizându-i astfel r�nile toate; �i-a pus pe el bucata de pânz� 
sub�ire cu mâinile tremurânde, iar ei i-au aruncat peste umeri scapularul. Deoarece coroana de 
spini era prea mare �i împiedica mantaua f�r� cus�tur�, pe care Maica lui i-o croise, s�-i intre pe 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 119 din 181 

cap, i-au scos coroana violent, nep�s�tori de durerile provocate. Haina alb� de lân� i-au azvârlit-
o apoi pe umeri. Dup� aceea i-au legat de talie o centur� cu inele de fier, de care au ag��at funiile 
cu care-l tr�geau cu mare cruditate. 
 Unul dintre tâlhari îi st�tea la dreapta, iar altul la stânga, cu mâinile legate �i cu lan�uri în 
jurul gâtului; semnele negre provocate de biciuirea din ziua precedent� îi acopereau pe amândoi. 
Nebunia primului se transformase în calmitate �i lini�te, în timp ce al doilea din contr� se purta 
indolent �i grosolan, al�turându-se solda�ilor în a-l insulta �i oc�rî pe Isus, pe care i-a privit cu 
mil� �i compasiune, oferindu-�i suferin�ele pentru salvarea lor. Solda�ii au adunat toate 
ustensilele necesare crucific�rii �i au preg�tit totul pentru teribilul �i durerosul drum pân� la 
Golgota. 
 Ana �i Caiafa au încetat în cele din urm� s�-i mai riposteze lui Pilat, retr�gându-se mânia�i 
�i luând cu ei buc��ile de pergament pe care sentin�a era scris�; s-au gr�bit spre templu pentru a 
sacrifica mielul pascal. Astfel au l�sat în urm� marii preo�i, incon�tien�i, adev�ratul Miel Pascal. 
S-au îndreptat cu to�ii spre templul construit din piatr� pentru a adora �i a jertfi un miel simbolic, 
ignorându-l pe realul Miel Pascal, care urma s� fie dus pe altarul Crucii; �i-au dat toat� silin�a s� 
nu-�i murd�reasc� exteriorul, în timp ce sufletele le erau p�tate de ur�, furie �i invidie. Au spus: 
Sângele lui s� r�mân� deasupra noastr� �i a copiilor no�tri! 
 Prin aceste cuvinte au deschis ceremonia �i au pus mâna sacrificatorului deasupra capului 
Victimei. Astfel s-au format dou� c�i - una ce conduce spre altarul legii iudeilor �i cealalt� ce 
arat� calea altarului gra�iei: Pilat, acel p�gân mândru �i �ov�ielnic, acel sclav al lumii care s-a 
cutremurat în prezen�a adev�ratului Dumnezeu �i continua s�-�i adore fal�ii idoli, a apucat o cale 
de mijloc, întorcându-se în palat. Sentin�a nedreapt� a fost rostit� în jurul orelor zece diminea�a. 
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Capitolul XXX - Purtarea crucii 
 
 O parte dintre solda�i l-au urmat pe Pilat afar� din tribunal, unii distribuindu-se pe �iruri 
înaintea palatului, al�ii înso�indu-i pe criminali. Dou�zeci �i opt de farisei înarma�i au sosit la 
forum c�lare cu inten�ia de a-l urma pe Isus pân� la locul execu�iei �i printre ace�tia erau �i �ase 
du�mani care asistaser� la arestul lui în gr�dina M�slinilor. C�l�ii l-au condus pe Isus în mijlocul 
cur�ii, servitorii i-au aruncat crucea la picioare �i bra�ele i le-au legat strâns pe centrul lemnului. 
Isus a îngenuncheat lâng� cruce, a îmbr��i�at-o cu bra�ele sale sfinte, s�rutând-o de trei ori, 
adresându-se în acela�i timp Tat�lui Ceresc cu o rug�ciune impresionant� de mul�umire pentru 
opera de r�scump�rare ce începuse. Un obicei la p�gâni era acela de a îmbr��i�a crucea, iar Isus a 
cuprins �i el în acela�i mod crucea, acel impun�tor altar pe care sacrificiul sângeros �i isp��itor 
avea s�-l s�vâr�easc�. C�l�ii l-au ridicat repede, dar a c�zut din nou �i f�r� a i se acorda vreun 
ajutor; i-au pus crucea grea pe um�rul drept, sprijinindu-i greutatea cu mâna dreapt�. Îngerii îl 
asistau sub privirea mea, altfel nu ar fi fost capabil nici m�car s� se ridice. În timp ce era în 
genunchi, rugându-se, executorii au ata�at bra�ele crucii ce nu fuseser� înc� legate pe spatele 
tâlharilor, c�ci erau strâmbe �i le-au legat mâinile de ele. Partea central� a crucii o purtau sclavii, 
iar buc��ile transversale nu se ata�au decât în momentul execu�iei. O trompet� a sunat 
îndep�rtarea c�l�re�ilor lui Pilat �i unii dintre farisei, apar�inând escortei, s-au apropiat de Isus 
înc� în genunchi �i i-au spus: Ridic�-te, ne-am s�turat de discursurile tale frumoase! Ridic�-te! 
�i l-au împins cu duritate, iar el a sim�it în umeri greutatea acelei cruci pe care noi ar trebui s� o 
purt�m dup� el, conform poruncii sale adev�rate �i sfinte. Astfel a început m�re�ul mar� al 
Regelui Regilor, o trecere atât de josnic� pe p�mânt, dar atât de m�rea�� în cer. 
 Cu ajutorul funiilor, pe care i le-au legat lui Isus de piciorul crucii, doi solda�i le-au sprijinit 
pentru a nu se ag��a de ceva, iar al�i patru solda�i au apucat funiile pe care i le fixaser� pe sub 
haine. Imaginea dragului nostru Domn, tremurând sub povara proprie, mi-a amintit de Isaac, care 
�i-a c�rat lemne pentru propriul s�u sacrificiu în mun�i. Trompeta lui Pilat a sunat îndep�rtarea 
acestuia, c�ci el însu�i dorea s� mearg� spre calvar, în fruntea unui deta�ament de solda�i spre a 
preveni o posibil� r�zvr�tire. Mergea c�lare, îmbr�cat în armur�, înconjurat de ofi�eri �i de un 
corp de cavalerie �i urmat de aproape trei sute de oameni din infanterie, care veniser� de pe 
frontierele din Italia �i Elve�ia. Procesiunea era condus� de un trompetist, care suna la fiecare 
col� �i proclama sentin�a. Un num�r de femei �i copii înso�eau în urm� cortegiul cu funii, cuie �i 
co�uri pline de diferite lucruri; al�ii mai vârto�i c�rau ��ru�i, sc�ri �i p�r�ile centrale ale crucilor 
celorlal�i doi tâlhari, iar unii dintre farisei precedau c�lare mul�imea. Un b�iat care �inea 
inscrip�ia scris� de Pilat pentru cruce, ducea de asemenea coroana de spini, ce fusese luat� de pe 
capul lui Isus �i ag��at� de un b�� lung; el nu p�rea a fi r�u �i cu inima împietrit� ca �i ceilal�i. 
Urm�torul pe care l-am v�zut a fost Salvatorul �i R�scump�r�torul nostru Sfânt - cu picioarele 
umflate �i sângerânde - cu spatele aplecat, înc� pu�in �i era s� se cufunde sub greutatea 
doborâtoare a crucii, cu întreg corpul acoperit de r�ni �i sânge. P�rea pe jum�tate învins din 
cauza epuiz�rii (neprimind nici b�utur�, nici somn de la ultima cin� din seara precedent�) sl�bit 
din cauza pierderii de sânge �i înfierbântat de setea produs� de febr� �i durere. A sus�inut crucea 
pe um�rul drept cu mâna dreapt�, iar bra�ul stâng f�r� vlag� îl �inea lâng� cea dreapt�, dar dorea 
mereu s�-�i ridice mantaua lung�, s� nu se împiedice în ea. Cei patru c�l�i care �ineau corzile din 
jurul taliei lui Cristos mergeau la o mic� distan�� de el, cei doi dinaintea-i îl sileau s� înainteze, 
tr�gându-l, iar ceilal�i doi din spatele s�u îl târau înapoi, f�cându-i imposibil� continuarea 
drumului. Corzile i-au t�iat mâinile, fa�a-i sângeroas� �i desfigurat� era acoperit� de p�rul �i 
barba pline de sânge; povara crucii �i a lan�urilor se completau pentru a-l ap�sa �i a-i face haina 
s�-i frece r�nile redeschise; cuvinte ironice �i nemiloase i se aruncau la orice pas, îns� el continua 
s� se roage pentru precursorii lui, iar în înf��i�area sa se putea citi dragostea �i supunerea. 
 Mul�i dintre solda�ii înarma�i se al�turaser� procesiunii, iar cei doi tâlhari mergeau în 
spatele lui Isus, condu�i �i ei asemenea lui, bra�ele crucilor lor fiind separate de mijloc, fiindu-le 
puse în spate cu mâinile legate strâns la capete. Erau acoperi�i de �or�uri largi, cu un fel de hain� 
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f�r� mâneci �i cu capetele acoperite de p�l�rii de paie. Tâlharul cel bun înainta cu calm, dar 
cel�lalt, dimpotriv�, ap�rea furios, înjurând �i blestemând. Cap�tul cortegiului era urmat de restul 
fariseilor care c�l�reau în toate p�r�ile pentru a men�ine ordinea. Pilat �i curtenii s�i p�strau o 
mic� distan��, el se afla în mijlocul ofi�erilor s�i, îmbr�cat în armur�, precedat de un deta�ament 
al cavaleriei �i urmat de trei sute de solda�i pe jos; a traversat forumul �i apoi a intrat pe una 
dintre str�zile principale, c�ci defilau prin ora� pentru evita vreo r�zvr�tire în popor. 
 Pe Isus l-au condus pe o strad� întunecat� �i l�turalnic� pentru ca adunarea s� nu produc� 
nemul�umire persoanelor care mergeau la templu, dar �i pentru ca Pilat �i oamenii lui s� aib� 
întreaga strad� principal� doar pentru ei. Mul�imea s-a împr��tiat imediat dup� sentin��; 
majoritatea iudeilor fie s-au înapoiat la casele lor, fie la templu pentru a gr�bi preg�tirile jertfirii 
mielului pascal; în schimb, al�ii se gr�beau în dezordine s� vad� trista procesiune trecând; 
solda�ii romani s-au împotrivit ca lumea s� înso�easc� procesiunea �i, prin urmare, curio�ii erau 
nevoi�i s� ocoleasc� strada respectiv� sau s�-�i gr�beasc� pa�ii spre a ajunge înaintea lui Isus 
pân� la Calvar. Cum am spus deja, l-au purtat pe Isus pe o strad� îngust� �i murdar�; a suferit 
mult traversând-o, deoarece c�l�ii erau aproape �i-l biciuiau. Multe persoane se vedeau pe 
acoperi�urile caselor �i la ferestre, insultându-l �i aruncând cu noroi în el; chiar �i copiii, la fel ca 
�i du�manii lui, î�i umpleau co�urile cu pietre ascu�ite pe care le aruncau înaintea lui, silind fiind 
s� p��easc� pe ele. 
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Capitolul XXXI - Prima c�dere a lui Isus 
 
 Strada despre care tocmai am vorbit devenea înspre stânga mai degrab� abrupt�; un larg 
apeduct subteran provenit din muntele Sionului trecea pe dedesubt �i în vecin�tate se afla o 
groap� plin� de apa �i de noroiul ploilor. O piatr� mare era plasat� în�untru pentru a opri ca 
persoanele s� avanseze cu u�urin��. Atunci când Isus a ajuns în acest loc puterea i-a sl�bit, fiind 
incapabil de a se mi�ca, c�ci c�l�ii nu se ar�tau nici m�car pu�in îndur�tori, iar el a c�zut chiar 
înaintea pietrei �i crucea a c�zut lâng� el. Executorii cruzi s-au oprit, lovindu-l �i maltratându-l 
f�r� mil�, dar întregul cortegiu a r�mas încremenit, fapt ce a cauzat o anume confuzie. În zadar a 
cerut o mân� de ajutor s� se ridice: Ah! a exclamat. �i totul se va termina curând, apoi s-a rugat 
pentru du�manii s�i. Ridica�i-l! au spus fariseii, altfel va muri chiar în mâinile noastre. Multe 
femei �i copii se al�turaser�; ele plângeau, iar copiii lor se înfrico�au. Isus a primit, oricum, 
sprijin de sus �i �i-a ridicat capul; îns� b�rba�ii r�i departe de a-i alina suferin�ele, i-au pus 
coroana de spini din nou pe cap înainte de a-l împinge înapoi în praf �i, imediat ce s-a ridicat, i-
au pus crucea pe um�r. Coroana cu spini i-a sporit durerea, silindu-l s� se aplece pentru a face 
loc crucii ce-i atârna greu pe umeri. 
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Capitolul XXXII - A doua c�dere a lui Isus 
 
 Îndurerata Maic� a lui Isus p�r�sise forumul înso�it� de Ioan �i de alte femei imediat dup� 
nedreapta sentin��. A parcurs pe jos locurile sfin�ite de Domnul nostru �i le-a udat cu lacrimile ei; 
când sunetul trompetei, alerg�tura oamenilor �i tropotul c�l�ilor au anun�at c� procesiunea î�i 
începea drumul spre Golgota, nu �i-a putut re�ine dorin�a arz�toare de a-�i îmbr��i�a Fiul cel 
preaiubit înc� o dat�, implorându-l pe Ioan s� o conduc� într-un loc unde îi era posibil s� treac�. 
Ioan a înso�it-o în palatul a c�rui intrare d�dea spre c�rarea traversat� de Isus dup� prima c�dere; 
acest palat cred c� apar�inea marelui preot Caiafa, al c�rui tribunal se afla în Sion. Ioan a cerut �i 
a ob�inut permisiunea unui servitor bun la inim� s� se opreasc� la intrarea mai sus men�ionat� 
împreun� cu Maria �i celelalte femei. Mama Domnului era palid�, ochii i se înro�iser� din cauza 
plânsului �i era bine îmbr�cat� într-o rochie de culoare gri. Zgomotul �i insultele mul�imii înr�ite 
puteau fi clar auzite; un vestitor a anun�at cu voce tare c� trei criminali urmau s� fie r�stigni�i. 
Servitorul a deschis u�ile. Zgomotele îngrozitoare deveneau tot mai distincte. Maria s-a aruncat 
în genunchi. Dup� ce s-a rugat fierbinte, s-a întors cu fa�a spre Ioan �i l-a întrebat: S� mai 
r�mân? Ar trebui s� plec? Oare voi avea puterea s� îndur acea privire? Ioan a r�spuns: Dac� nu 
r�mâi s�-l vezi trecând, vei regreta mai târziu. Au r�mas, prin urmare, cu ochii a�inti�i la escorta 
care avansa mereu cu pa�ii m�run�i. Când b�rba�ii, care purtau obiectele execu�iei, s-au apropiat 
�i mama lui Isus le-a citit în ochi indolen�a �i f���rnicia, nu a reu�it s�-�i controleze sentimentele, 
ci �i-a împreunat mâinile ca �i cum ar fi cerut ajutorul Cerului; unul dintre ei a reac�ionat, zicând: 
Cine este acea femeie care se vait� atâta? Altul a r�spuns: Este mama galileanului. Când 
b�rba�ii josnici au auzit aceasta, nefiind mi�ca�i de mil�, au început s� glumeasc� pe seama 
suspinului celei mai îndurerate Mame; au ar�tat-o cu degetul �i unul a luat cuiele de r�stignire �i i 
le-a prezentat într-un mod insult�tor; îns� ea s-a întors cu spatele, �i-a fixat ochii asupra lui Isus 
care se apropia �i s-a sprijinit de stâlp gata s� cad� din pricina durerii, c�ci obrajii îi erau la fel de 
palizi ca ai unui mort �i buzele albastre. Fariseii c�lare au trecut primii, urma�i de b�iatul care 
c�ra inscrip�ia. Apoi a ap�rut Fiul iubit. Aproape c� se cufunda sub povara crucii, cu capul înc� 
încoronat �i sl�bit de agonia purt�rii crucii pe um�r. A cuprins-o într-o privire de regret �i mil� 
pe Mama sa, cl�tinându-se, �i a c�zut pentru a doua oar� peste mâini �i genunchi. O stare de 
perfect� agonie a p�truns-o pe Maria, care a uitat de toate; nu-i mai vedea nici pe solda�i, nici pe 
executori, ci doar pe adoratul ei Fiu; �â�nind din mijlocul grupului de oameni, care-l insultau �i-l 
torturau, s-a îngenuncheat înaintea lui �i l-a îmbr��i�at. Singurele cuvinte pe care le-am auzit au 
fost: Fiul meu cel preaiubit! �i Mam�!, îns� nu-mi pot da seama l�murit dac� au fost într-adev�r 
rostite sau doar au r�sunat în mintea mea. 
 O confuzie momentan� a urmat. Ioan �i femeile sfinte au ridicat-o pe Maria de la p�mânt �i 
c�l�ii au alungat-o, unul dintre ei spunând: Ce vrei s�-i faci, femeie? N-ar fi fost adus în mâinile 
noastre, dac� nu ar fi un r�uf�c�tor! 
 Câ�iva dintre solda�i au privit aten�i �i, de�i au obligat-o pe Binecuvântata Fecioar� s� se 
retrag�, nici unul nu a atins-o. Ioan �i femeile sfinte au înconjurat-o pentru a nu se pr�bu�i peste 
o piatr� de lâng� u�� peste care au r�mas imprimate urmele mâinilor ei. Piatra era foarte grea �i a 
fost ulterior mutat� în prima biseric� catolic� din Ierusalim, lâng� piscina Betsaida, în perioada 
episcopatului lui Iacob cel mic. Cei doi discipoli care o înso�eau pe Fecioara Maria au dus-o în 
cas� �i au închis u�a. Între timp c�l�ii l-au ridicat �i l-au obligat pe Isus s�-�i care crucea altfel. 
Deoarece bra�ul crucii a fost deta�at de centrul lemnului, dar legat cu funii, Isus l-a sus�inut cu 
mâna �i astfel o parte din greutatea crucii s-a diminuat, c�ci o putea târâi mai mult pe p�mânt. 
Am v�zut persoane amuzându-se �i insultându-l pe Domnul în diferite feluri, dar alte femei îl 
plângeau. 
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Capitolul XXXIII - Simon din Cirene. A treia c�dere a lui Isus 
 
 Cortegiul ajunsese la o arcad� format� într-un vechi zid, pe partea opus� pie�ei în care trei 
str�zi se uneau, când Isus s-a împiedicat de o piatr� imens� situat� în mijlocul arcadei; crucea, 
c�zându-i de pe um�r, l-a f�cut total incapabil s� se ridice. Multe persoane respectabile care î�i 
urmau drumul spre templu s-au oprit �i �i-au spus unii c�tre al�ii cu comp�timire: Privi�i-l pe acel 
biet om! Cu siguran�� c� va muri, îns� du�manii lui nu au ar�tat nici un pic de compasiune. 
C�derea a provocat amânare, c�ci Domnul nostru nu s-a mai putut ridica �i fariseii le-au spus 
solda�ilor: Nu vom reu�i s�-l ducem la locul execu�iei viu, dac� nu ve�i c�uta pe cineva s�-i duc� 
crucea. În acest timp Simon din Cirene, un p�gân, se întâmpla s� treac� pe acolo, fiind înso�it de 
cei trei copii ai s�i. Era gr�dinar �i muncea într-o gr�din� lâng� partea estic� a zidului ora�ului 
c�rând o leg�tur� de crengi cur��ate; tocmai ce se întorcea acas� de la lucru. Solda�ii �i-au dat 
seama c� era p�gân dup� îmbr�c�minte, l-au oprit �i l-au obligat s�-l ajute pe Isus în purtarea 
crucii. Ini�ial a refuzat, dar curând s-a supus, de�i copiii lui înfrico�a�i au început s� plâng�, 
f�când mare zgomot. Câteva femei i-au lini�tit �i îngrijit. Simon s-a ar�tat foarte sup�rat �i î�i 
exprima marea jignire de a fi silit s� mearg� cu un om într-o asemenea stare de murd�rie �i 
nenorocire; Isus a gemut �i cu o privire cald� �i cereasc� l-a înv�luit, încât el a fost atins �i, în loc 
s� continue s�-�i exteriorizeze împotrivirea, l-a ajutat s� se ridice, în timp ce executorii i-au legat 
un bra� al crucii de umeri, l�sându-l s� mearg� în spatele Domnului, pe care l-au eliberat astfel de 
greutatea sfâ�ietoare; �i când totul era gata, procesiunea �i-a reluat cursul drumului. Simon era un 
om robust �i p�rea s� aib� în jur de patruzeci de ani. Copiii erau îmbr�ca�i în tunici din material 
b�l�at; cei mai mari, Rufus �i Alexandru, i-au urmat mai târziu pe apostoli; cel de-al treilea era 
mai tân�r, îns� câ�iva ani dup� aceea a mers s� locuiasc� cu sfântul �tefan. Simon a c�rat crucea, 
c�ci �i-a sim�it inima puternic p�truns� de har. 
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Capitolul XXXIV - Marama Veronic�i 
 
 Când procesiunea parcurgea o strad� lung�, un incident s-a întâmplat �i Simon a r�mas 
profund impresionat. Acele persoane prezentabile despre care am amintit mai devreme c� se 
îndreptau spre templu s-au gr�bit în drumul lor, când l-au v�zut pe Isus, de fric� s� nu se 
murd�reasc�, în timp ce al�ii, din contr�, s-au ab�tut din drum exprimându-�i mila pentru 
suferin�ele lui. Când au ajuns la o distan�� de dou� sute de pa�i fa�� de locul de unde Simon l-a 
ajutat pe Isus s�-�i poarte crucea, u�a unei case frumoase s-a deschis �i o doamn� cu înf��i�are 
maiestoas�, cu o feti�� de mân�, a ie�it afar� �i a înaintat pân� în fruntea escortei. Serafia se 
numea acea femeie distins�, care a îndr�znit s� se al�ture mul�imii înfuriate; era so�ia lui Sirah, 
unul dintre consilierii templului, dar cunoscut� ulterior sub numele de Veronica, ceea ce 
înseamn� vera icon (portret adev�rat) spre a comemora conduita ei demn� din acea zi. 
 Serafia preg�tise vin aromat excelent pe care inten�iona s�-l d�ruiasc� Domnului nostru pe 
drumul dureros al Calvarului. A�tepta pe strad� de ceva timp �i în cele din urm� s-a reîntors în 
cas�. Prima dat� când am v�zut-o era înf��urat� cu un v�l lung, cu o feti�� de nou� ani�ori de 
mân�, adoptat�; avea de asemenea o maram� ce-i atârna de bra�; fata a ascuns vinul, v�zând 
mul�imea ce se apropia. Cei care m�r��luiau înainte au încercat s� o împing� înapoi; îns� ea �i-a 
f�cut loc prin mul�ime printre solda�i �i suta�i, l-a g�sit pe Isus, a c�zut în genunchi înaintea lui 
prezentându-i v�lul �i spunând în acela�i timp: Permite�i-mi s� �terg fa�a Domnului meu! Isus a 
luat v�lul cu mâna stâng� �i l-a apropiat de fa�a-i plin� de sânge, înapoindu-i-l �i mul�umindu-i. 
Serafia a s�rutat marama �i a pus-o sub hain�. Feti�a a oferit timid� vinul, îns� solda�ii brutali nu 
i-au permis lui Isus s�-l bea. Fapta curajoas� a Serafiei i-a luat prin surprindere pe str�jeri; s-au 
oprit pentru un moment, de�i neinten�ionat, iar femeia a profitat de sta�ionarea mul�imii pentru a 
d�rui v�lul St�pânului ei divin. 
 Atât fariseilor cât �i g�rzilor le-a displ�cut scena, nu atât pentru poposirea imediat�, cât 
pentru m�rturia public� de venera�ie fa�� de Isus �i s-au r�zbunat lovindu-l �i abuzând de el, în 
timp ce Serafia s-a întors gr�bit� în cas�. Imediat ce a intrat în camera ei, a a�ezat v�lul de lân� 
pe mas� �i a c�zut aproape incon�tient� în genunchi. Un prieten care a venit la ea, pu�in timp 
dup� aceea, a g�sit-o astfel îngenuncheat�, copilul se v�ic�rea lâng� ea; acesta a observat, spre 
marea-i uimire, chipul sângeros al Domnului nostru imprimat pe v�l cu o asem�nare uimitoare, 
de�i era foarte dureros s� priveasc� la el. A ridicat-o pe Serafia, ar�tându-i marama. Aceasta a 
c�zut din nou înaintea sa, exclamând printre lacrimi: Acum voi l�sa totul într-adev�r cu inima 
fericit� pentru Domnul meu, c�ci el mi-a d�ruit o amintire cu el însu�i. Materialul v�lului era un 
fel de lân� fin�; lungimea era de trei ori mai mare decât l��imea �i se purta de obicei pe umeri. Se 
prezenta persoanelor aflate în agonie, extenuate sau bolnave, pentru a-�i putea �terge fa�a cu el, 
în semn de simpatie sau compasiune. Veronica l-a p�strat pân� la moartea ei, ag��ându-l la capul 
patului; a fost dat apoi Fecioarei care l-a transmis apostolilor, ajungând în cele din urm� în 
biseric�. Serafia �i Ioan Botez�torul erau veri�ori, tat�l ei �i Zaharia fiind fra�i. Când Ioachim �i 
Ana au adus-o pe Fecioara Maria la patru ani sus la Ierusalim pentru a o numi printre fecioarele 
din templu, au fost g�zdui�i în casa lui Zaharia, chiar lâng� pia�a de pe�te. Serafia era cu cel pu�in 
cinci ani mai în vârst� decât Maria �i a fost prezent� la logodna Mariei cu Iosif; avea leg�tur� de 
rudenie �i cu b�trânul Simeon, care a profe�it despre copilul Isus când i-a fost pus în bra�e. Ea a 
copil�rit împreun� cu cei doi fii ai lui Simeon, care au dorit arz�tor s�-l vad� pe Domnul nostru. 
Când Isus avea doisprezece ani �i a r�mas s� înve�e în templu, Serafia (pe atunci nem�ritat�) îi 
trimitea mâncare zilnic într-un mic han la o jum�tate de kilometru distan�� de Ierusalim, unde 
locuia când nu slujea în templu. Maria a mers acolo pentru dou� zile când se îndrepta de la 
Betleem spre Ierusalim pentru a-�i oferi copilul în templu. Cei doi b�trâni care între�ineau birtul 
erau esenieni �i prieteni cu sfânta familie; hanul era, de fapt, un fel de pensiune pentru s�raci, 
unde Isus �i discipolii lui mergeau de obicei pentru a înnopta. 
 Serafia s-a m�ritat târziu; so�ul ei, Sirah, era descendentul Susanei, �i aceasta nec�s�torit�, 
�i membru al Sinedriului. La început s-a ar�tat total împotriva Domnului; iar so�ia lui suferea 
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mult, c�ci ea era ata�at� de Isus �i de femeile sfinte, dar Iosif din Arimateea �i Nicodim l-au 
determinat s�-�i schimbe atitudinea, permi�ându-i astfel Serafiei s�-l urmeze pe Domnul. Când 
Isus a fost acuzat pe nedrept în casa lui Caiafa, so�ul Serafiei s-a al�turat lui Iosif �i Nicodim 
pentru a ob�ine eliberarea lui Isus, în cele din urm� cei trei cedându-�i locurile din conciliu. 
Serafia avea aproape cinci zeci de ani când a avut loc intrarea triumfal� de Rusalii a Domnului în 
Ierusalim �i am v�zut-o sco�ându-�i v�lul �i aruncându-l pe jos. Aceea�i maram� i-a dat-o lui Isus 
la aceast� a doua procesiune, care p�rea mai pu�in glorioas� decât prima, dar de fapt a însemnat 
mult mai mult. Astfel, prin acel v�l, ea �i-a primit numele de Veronica, v�lul fiind ar�tat mereu 
ca semn de recuno�tin�� �i adorare pentru cre�tini. 
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Capitolul XXXV - Cea de-a patra �i cea de-a cincia c�dere a lui Isus. 
Fiicele Ierusalimului 
 
 Escorta se afla la o mic� distan�� de poarta larg� de sud-vest, al�turat� fort�re�elor; strada 
era pietroas� �i abrupt�. La început trebuia s� se treac� pe sub o arcad�, apoi pe deasupra unui 
pod �i, în sfâr�it, pe sub o a doua bolt�. Zidul din stânga por�ii o ocolea spre partea sudic�, apoi 
devia pu�in spre vest �i ajungea la sud de muntele Sion. Când s-a ajuns lâng� poart�, solda�ii 
brutali l-au îmbrâncit pe Isus într-o piscin�; Simon din Cirene, dorind s� evite piscina, a tras 
crucea, iar Isus a c�zut a patra oar� în noroi, fiindu-i fost foarte greu s� ridice crucea din nou. 
Isus a exclamat pe un ton, care, de�i clar, era mi�c�tor �i trist: Ierusalime, Ierusalime cât de des 
�i-am adunat copiii împreun� precum clo�ca î�i strânge puii sub aripi ceea ce tu nu ai f�cut! 
Când fariseii au auzit aceste cuvinte, s-au înr�it �i mai tare, reîncepându-�i insultele �i loviturile, 
silindu-l s� se ridice din noroi. Cruditatea lor fa�� de Isus l-a iritat pe Simon, încât, în cele din 
urm�, a strigat: Dac� nu înceta�i cu atitudinea asta brutal�, voi arunca crucea �i voi refuza s� o 
mai car. Voi face a�a chiar �i dac� m� omorâ�i!  
 O c�r�ruie murdar� �i pietroas� se putea vedea când au intrat pe poart� �i care conducea 
spre nord, spre Golgota. Drumul cel mare din care provenea c�rarea se dividea în trei bra�e, unul 
spre sud-vest (cel ce ducea spre Betleem, prin valea Gihon); un al doilea spre Emaus �i Iopa, iar 
cel de-al treilea cotea împrejurul Golgotei �i se încheia la poarta din Betsur. Orice persoan� care 
ar fi stat la poarta prin care Isus a intrat, ar fi putut vedea cu u�urin�� poarta din Betleem. 
Delega�ii legaser� o inscrip�ie peste o garnizoan� de la intrarea în drumul Calvarului pentru a 
anun�a celor ce treceau c� Isus �i al�i doi tâlhari erau condamna�i la moarte. Un grup de femei se 
adunaser� lâng� acel loc, plângând �i jelind; multe dintre ele î�i purtau copiii în bra�e, cea mai 
mare parte erau tinere fete sau femei din Ierusalim, care precedau procesiunea, iar altele veneau 
din Betleem, din Hebron sau din împrejurimi pentru a s�rb�tori Pa�tele. 
 Isus era pe punctul de a c�dea din nou, dar Simon fiind în spatele lui, dându-�i seama c� nu 
se mai poate �ine pe picioare, l-a sprijinit; Isus s-a aplecat peste Simon, salvându-se de la c�dere. 
Când femeile �i copiii l-au v�zut cât de desfigurat ar�ta, au început s� plâng�, s� jeleasc� �i, dup� 
obiceiul iudeilor, s�-i prezinte cârpe pentru a-�i �terge fa�a. Isus s-a întors spre ele �i le-a pus: 
Fiicele Ierusalimului, nu m� plânge�i pe mine, ci plânge�i-v� pe voi în�iv� �i pe copiii vo�tri. 
C�ci iat� c� vin zilele în care ve�i spune: Binecuvântate sunt cele sterpe �i cele ce n-au n�scut �i 
n-au al�ptat. C�ci vor începe s� le spun� mun�ilor: C�de�i peste noi! �i dealurilor: Acoperi�i-ne! 
C�ci dac� îi fac aceasta lemnului verde, ce va fi cu cel uscat? Le-a adresat apoi câteva cuvinte 
de consolare, pe care nu mi le amintesc cu exactitate. 
 S-a a�ternut lini�tea pentru moment. C�l�ii ajunseser� pe Golgota cu ustensilele de execu�ie 
�i erau urma�i de sute de solda�i care-l înso�eau pe Pilat; acesta înso�i procesiunea doar pân� la 
poart�, apoi se înapoie în ora�. 
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Capitolul XXXVI - Isus pe muntele Golgota. Cea de-a �asea �i cea de-a 
�aptea c�dere 
 
 Procesiunea a înaintat din nou; drumul pân� la Calvar era înc� foarte pr�v�latic �i pietros �i 
Isus mergea cu mare greutate din pricina poverii de pe umeri; dar du�manii, f�r� s� aib� mil� 
pentru el sau f�r� s�-l ajute, au continuat s�-l biciuiasc� �i s� blesteme. În cele din urm� au ajuns 
într-un loc unde str�du�a ocolea brusc spre sud; aici Isus s-a împiedicat �i a c�zut pentru a �asea 
oar�. C�z�tura a fost îngrozitoare, iar g�rzile l-au lovit pentru a se ridica �i imediat ce a ajuns sus 
pe Calvar, a c�zut înc� o dat� pentru cea de-a �aptea oar�. 
 Indignarea �i mila l-au cuprins pe Simon �i, în ciuda oboselii, a r�mas cu Isus pentru a-l 
sus�ine, îns� solda�ii i-au adus injurii �i apoi l-au îndep�rtat, iar el s-a al�turat grupului de 
apostoli. C�l�ii au ordonat muncitorilor �i b�ie�ilor care c�rau ustensilele de r�stignire s� se 
îndep�rteze, în timp ce fariseii au sosit imediat c�lare, urmând cel mai lejer drum spre estul 
Calvarului. O frumoas� priveli�te a întregului Ierusalim se vedea de pe culmea Golgotei. Vârful 
muntelui era rotund �i de m�rimea unui manej, înconjurat de un perete de în�l�ime medie �i cu 
cinci înt�riri separate. Acesta era num�rul obi�nuit în acea regiune, c�ci existau cinci drumuri la 
b�i, unde se botezau, la piscina din Betsaida �i alte cinci por�i în multe alte ora�e. Ca �i în multe 
locuri distincte din p�mântul sfânt num�rul cinci avea o semnifica�ie profetic�: reprezenta într-un 
fel cele cinci r�ni ale Salvatorului nostru binecuvântat, care ne-au deschis nou� por�ile 
Paradisului. 
 C�l�re�ii s-au oprit în partea de vest a muntelui, acolo unde panta nu era prea abrupt�; c�ci 
criminalii fuseser� adu�i pe drumul cel mai pietros �i abrupt. Aproximativ o sut� de solda�i se 
pozi�ionaser� în diverse locuri ale muntelui �i, deoarece era nevoie de spa�iu, tâlharii nu fuseser� 
condu�i pân� sus, ci li s-a ordonat s� opreasc� înainte s� ajung� �i s� se întind� la p�mânt cu 
bra�ele legate de crucile lor. Solda�ii îi supravegheau, în timp ce mul�imile, ce nu se temeau de 
profanare, se apropiau de ei. Ace�tia reprezentau clasa de jos: str�ini, sclavi, p�gâni �i un anumit 
num�r de femei. 
 Era dou�sprezece f�r� un sfert când Isus, împov�rat cu crucea, s-a pr�bu�it chiar în locul 
preg�tit s� fie r�stignit. C�l�ii barbari l-au târât de funiile din jurul mijlocului, i-au dezlegat 
bra�ele de pe cruce �i i le-au pus pe sol. Privirea Domnului nostru sfânt ar fi mi�cat, într-adev�r, 
în acest moment �i cea mai înd�r�tnic� inim�; se închina cu adev�rat în fa�a crucii, fiind 
incapabil s� se sus�in�; înf��i�area sa dumnezeiasc� era palid� �i asem�n�toare unuia pe punctul 
de a muri, de�i r�nile �i sângele îl desfigurau într-un mod însp�imânt�tor; dar inimile acelor 
oameni, vai! erau mai grele decât fierul �i îndep�rtate de sentimente de compasiune; l-au aruncat 
cu brutalitate la p�mânt, exclamând într-un ton dispre�uitor: Cel mai puternic dintre to�i regii, 
suntem pe punctul de a te pune pe tronul t�u! Isus s-a aruncat imediat pe cruce �i ei l-au m�surat 
fixând semne pentru picioare �i mâini, în timp ce fariseii continuau s�-�i insulte victima. Dup� ce 
m�surarea s-a f�cut, l-au condus într-o pe�ter� s�pat� în stânc�, folosit� de obicei ca pivni��, au 
deschis u�a �i l-au împins în�untru atât de tare încât a c�zut pe o piatr� ascu�it� �i dac� n-ar fi fost 
ajutat de îngeri, �i-ar fi r�nit picioarele extrem de tare. Îi puteam distinge gemetele de durere, dar 
ei au închis u�a repede �i au numit g�rzi de paz�, în timp ce arca�ii continuau preg�tirile pentru 
crucificare. Centrul platformei de execu�ie reprezenta cea mai înalt� zon� a Golgotei - forma o 
colin� circular� de vreo doi metri în�l�ime �i, pentru a-i g�si vârful, era nevoie s� se urce dou� 
sau trei trepte. Executorii au s�pat gropi pentru cele trei cruci în vârful acestei ridic�turi �i pe 
cele ale celor doi tâlhari le-au plasat una la dreapta �i una la stânga crucii Domnului nostru; 
amândou� erau mai mici �i mai prost lucrate decât cea a lui Isus. Au adus apoi crucea, pe care 
inten�ionau s�-l r�stigneasc� pe Salvatorul nostru, chiar lâng� groapa preg�tit�. Au legat cele 
dou� bra�e de lemnul central, au b�tut în cuie bucata de sus�inere a picioarelor, au preg�tit g�urile 
pentru cuie �i au preg�tit gropi diferite în lemn acolo unde capul �i spatele Domnului trebuia s� 
stea fixat bine, �i nu suspendat. Scopul lor era acela de a-i prelungi tortura, c�ci dac� întreaga 
greutate a corpului ar fi c�zut pe mâini, g�urile s-ar fi desf�cut �i ar fi murit mai degrab� decât �i-
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ar fi dorit. C�l�ii au introdus în p�mânt buc��ile de lemn ce �ineau crucea în sus, apoi au realizat 
alte preg�tiri similare. 
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Capitolul XXXVII - Îndep�rtarea Mariei �i sfintelor femei de Calvar 
 
 De�i sfânta fecioar� a fost condus� mai departe de mul�ime dup� trista întâlnire cu fiul ei 
împov�rat cu crucea grea, �i-a rec�p�tat con�tiin�a �i, din iubire arz�toare de a-l revedea, �i-a 
înt�rit puterile. Înso�it� de prietenii ei,] a plecat la casa lui Laz�r chiar în centrul ora�ului unde 
Marta, Magdalena �i multe alte femei sfinte erau adunate împreun�. To�i st�teau tri�ti �i 
deprima�i, îns� Magdalena nu �i-a putut re�ine lacrimile �i jalea. Cele �aptesprezece persoane au 
pornit în parcurgerea drumului crucii, au urmat fiecare pas f�cut de Isus pe calea dureroas�. 
Maria num�ra fiece pas, �i, fiind luminat� în interior, le-a ar�tat înso�itorilor ei acele locuri 
sanctificate de suferin�e deosebite. Atunci s-a adeverit predic�ia b�trânului Simeon c� o sabie va 
str�punge sufletul Mariei, iar ea le-a împ�rt��it celor de lâng� ea acest lucru, iar ei l-au transmis 
genera�iilor urm�toare - un dar pre�ios recomandat de c�tre Domnul nostru Mamei sale preaiubite 
care a trecut de la inima ei c�tre toate inimile copiilor prin vocea tradi�iei. Când aceste femei 
sfinte au ajuns la casa Veronic�i, au intrat în�untru, c�ci Pilat �i oamenii lui erau în trecere în 
acel moment; nu �i-au re�inut lacrimile când le-a ap�rut înaintea ochilor chipul lui Isus imprimat 
pe v�l �i i-au mul�umit lui Dumnezeu pentru privilegiul acordat slujitoarei sale. Au luat un ulcior 
cu vin aromat pe care iudeii îi interziser� lui Isus s�-l bea �i au pornit împreun� spre Golgota. 
Num�rul lor cre�tea pentru c� mul�i b�rba�i plini de zel �i femei ale c�ror inimi se umpluser� de 
mil�, s-au al�turat lor �i au urcat partea vestic� a Calvarului, unde drumul nu era atât de abrupt. 
Mama lui Isus, urmat� de nepoata ei, Maria a lui Cleopa, Ioan �i Salomeea au ajuns chiar sus, pe 
platforma rotund�; în schimb, Marta, Maria din Heli, Veronica, Ioana, Chuza, Suzana �i Maria, 
mama lui Marcu au r�mas cu Magdalena, care cu greu se mai putea sus�ine. La poalele muntelui 
a�tepta un al treilea grup de femei sfinte, printre care se plimbau diferi�i indivizi, care purtau 
mesaje de la unii la al�ii. Fariseii c�l�reau peste tot prin mul�ime în timp ce toate cele cinci intr�ri 
erau p�zite de solda�i romani. Maria î�i a�intea privirea spre locul jertfirii �i st�tea ca �i schimbat� 
- cine ar fi v�zut-o, surprindea în ea imaginea îngrozit� �i sfâ�iat� a inimii mamei. Au întins 
teribila cruce, ciocanele, funiile, cuiele �i, în jurul groaznicelor instrumente de tortur�, a�teptau 
executorii nemilo�i pe jum�tate be�i �i aproape despuia�i, înjurând �i blestemând, finisându-�i 
preg�tirile. Suferin�a binecuvântatei fecioare cre�tea, c�ci nu-�i putea vedea Fiul; �tia c� înc� 
tr�ie�te �i sim�ea o dorin�� tot mai aprins� de a-l îmbr��i�a înc� o dat�, în ciuda gândurilor de 
chin ce avea s� le mai sufere înc� �i care îi f�ceau inima s� tresare de mâhnire. 
 De diminea�� a plouat pu�in, dar soarele ie�ise dup� ora zece �i o cea�� ro�iatic� începuse s� 
se a�tearn� pe la orele dou�sprezece. 
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Capitolul XXXVIII - R�stignirea lui Isus pe cruce 
 
 Finalizând preg�tirile pentru r�stignire, solda�ii l-au dus pe Domnul nostru afar� din grota 
unde fusese legat cu obi�nuit� brutalitate, în timp ce mul�imea privea curioas� �i participa cu 
insulte. Osta�ii romani se ar�tau indiferen�i �i nu se gândeau la nimic altceva decât s� men�in� 
lini�tea. Când Isus a fost readus înaintea lor, femeile sfinte au înmânat unui b�rbat ni�te bani, 
implorându-l s� pl�teasc� pe unul dintre paznici s�-i dea lui Isus s� bea pu�in vin adus de 
Veronica; dar acesta, în loc s�-i dea vinul, l-a b�ut el însu�i. Aduseser� dou� vase cu ele; unul 
con�inea o�et �i fiere, iar cel�lalt un amestec de vin cu smirn� �i pelin; i-au dat Domnului un 
pahar cu vin din cel de-al doilea vas, îns� nu l-a b�ut. 
 Pe platform� se aflau optsprezece arca�i; cei �ase, care l-au biciuit, patru care l-au condus 
pân� pe Calvar, doi au fost cei care au �inut funiile de care era legat� crucea �i al�i �ase, care 
veniser� s�-l r�stigneasc�. Ace�ti str�ini scunzi �i cu înf��i��ri urâte care sem�nau mai degrab� cu 
ni�te bestii decât cu ni�te oameni primeau plat� fie din partea iudeilor, fie din partea romanilor, 
îndeletnicindu-se cu aranjamentele pentru crucificare, dar �i cu b�utura ce-o aduseser� cu ei. 
 Scena mi s-a înf��i�at cu mult mai însp�imânt�toare cu cât demonii invizibili ochilor 
celorlal�i �i spiritele satanice care luau forma broa�telor râioase, a �erpilor, a dragonilor cu 
gheare ascu�ite sau a insectelor veninoase, îi îndemnau pe ace�ti b�rba�i slabi la o �i mai înr�it� 
brutalitate, înnegrind aerul. Ei s-au strecurat în gurile oamenilor, în inimile lor, li s-au a�ezat pe 
umeri, le-au intrat în min�i, umplându-le cu gânduri negre �i înt�râtându-i s�-l huleasc� �i s�-l 
def�imeze pe Domnul nostru. 
 Îngerii suspinau în jurul lui Isus �i lacrimile lor nu m� consolau deloc, în schimb vedeam �i 
capete mici de îngera�i care reprezentau gloria. Erau de asemenea îngeri milo�i �i îngeri 
consolatori printre ei; cei de pe urm� s-au apropiat de Maria, iar restul s-au infiltrat printre 
persoanele pioase prezente acolo, �optindu-le cuvinte de alinare, ce le d�deau putere s� înfrunte 
ispitele cu fermitate. 
 C�l�ii au smuls mantaua Domnului, cureaua de care erau legate funiile �i cing�toarea, îns� 
au observat c� le este imposibil s�-i scoat� mantaua �esut� lui chiar de c�tre Maica sa, din pricina 
coroanei de spini; prin urmare, i-au dat jos coroana dureroas�, reînnoindu-i fiecare ran�, astfel 
îndep�rtând ve�mântul �i rupându-l cu cruzime. A�a st�tea Domnul �i Salvatorul nostru drag 
înaintea du�manilor s�i, despuiat de tot ceea ce avea pe el, acoperit doar de o bucat� de lân� 
aruncat� peste umeri �i de o alt� bucat� de pânz� ce-i acoperea mijlocul. Bucata de lân� îi intrase 
în r�ni �i mare i-a fost durerea când i-au dezlipit-o cu r�utate. A tremurat din toate m�dularele 
înaintea lor, neputându-se �ine în picioare decât pentru câteva momente, c�ci era a�a de sl�bit din 
cauza suferin�elor �i a pierderii de sânge; tot trupul îi era acoperit de r�ni deschise, umerii �i 
spatele fuseser� sfâ�ia�i pân� la oase de biciuirea suportat�. Când Isus a fost pe punctul de a 
c�dea, c�l�ii, temându-se s� nu moar� �i s�-i priveze de pl�cerea de a-l r�stigni, l-au a�ezat pe o 
piatr� mare, ap�sându-i pe cap coroana de spini, amplificându-i din nou durerile. Dup� aceea i-au 
oferit vin �i fiere, dar el a refuzat în t�cere. Nu i-au permis s� se odihneasc� prea mult timp, 
silindu-l s� se ridice, iar el s-a întins pe cruce pentru a se putea l�sa b�tut în cuie. Apoi fixându-i 
mâna dreapt� deasupra g�urii deja f�cute în lemn �i legându-i-o strâns cu o funie, unul dintre 
c�l�i a îngenuncheat lâng� pieptul lui sfânt, un al doilea i-a �inut mâna �i un al treilea a luat un 
cui lung, l-a ap�sat peste palma sa adorabil� care mereu fusese deschis� doar pentru a le împ�r�i 
favoruri �i binecuvânt�ri necunosc�torilor iudei �i cu un ciocan mare din fier l-a izbit în carne �i 
adânc în lemnul crucii. Domnul nostru a scos un geam�t profund, dar suprimat �i sângele a �â�nit 
peste mâinile c�l�ilor. Am num�rat loviturile ciocanelor, dar mâhnirea-mi excesiv� m-a f�cut s� 
le uit num�rul. Cuiele erau foarte mari, capetele cam de m�rimea unei piese de �ah �i groase cât 
degetul mare, iar ascu�i�ul trecea de partea inferioar� a crucii. Fecioara Maria a r�mas 
încremenit�; din când în când i se puteau deslu�i suspinele, aproape c� ceda din cauza atâtor 
întrist�ri, iar Magdalena îi st�tea al�turi. Dup� ce i s-a b�tut cuiul în mâna dreapt�, tor�ionarii �i-
au dat seama c� mâna stâng� nu se potrivise bine deasupra g�urii preg�tite, de aceea i-au legat-o 
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cu funii �i sprijinindu-�i picioarele peste cruce i-au tras brusc mâna pân� ce i s-a fixat la locul 
potrivit. Aceast� metod� teribil� i-a pricinuit Domnului o agonie de nedescris, pieptul i s-a 
ridicat �i picioarele îi st�teau strânse. S-au aplecat iar deasupra lui, i-au legat mâinile �i au b�tut 
al doilea cui în mâna stâng�, iar sângele i s-a scurs din nou �i gemetele alternau cu loviturile de 
ciocan, dar nimic nu îi îndupleca pe c�l�ii cu inimile împietrite s� înceteze tortura crud�. Bra�ele 
lui Isus astfel �intuite nu acopereau bra�ele îndoite ale crucii, ci l�sau un spa�iu între lemn �i 
subsuoar�. Oricare alt� schingiuire �i insult� cauzau noi dureri în inima Mamei sale 
binecuvântate, care se albise asemenea unui cadavru, dar fariseii urm�reau s�-i acutizeze durerea 
prin injurii �i, ca urmare, apostolii au dus-o mai departe, în mijlocul unui grup de femei 
credincioase. 
 Executorii au ata�at o bucat� de lemn în partea de jos a crucii unde trebuia s� fie b�tute cuie 
în picioarele lui Isus pentru ca toat� greutatea corpului s� nu se lase numai în mâini �i spre a 
preveni ca oasele picioarelor s� se striveasc� la �intuire. O ultim� gaur� fusese f�cut� înainte de a 
bate cuiul în lemn, iar o scobitur� se z�rea pentru c�lcâie. Toate precau�iile s-au luat dinainte 
pentru ca r�nile s� nu se desfac� din cauza greut��ii corpului �i astfel s� le moar� victima înainte 
de a suferi toate urgiile preg�tite. Întreg trupul fusese tras în sus �i bra�ele contractate violent, iar 
genunchii i-au fost înclina�i �i lega�i strâns cu funii. Au constatat c� picioarele nu-i ajungeau la 
bucata de lemn �i s-au înfuriat. Unii au propus s� se fac� g�uri noi pentru cuiele ce-i str�pungeau 
mâinile, c�ci le era greu s� mute bucata de lemn, îns� ceilal�i nu se gândeau s� procedeze în acest 
mod �i continuau s� comenteze: El nu se va întinde singur, dar îl vom ajuta noi, ad�ugând �i cele 
mai oribile blasfemii �i înjur�turi, în timp ce-i legau o funie de piciorul drept, dup� care l-au tras 
cu for�a pân� a ajuns la bucata de lemn de sprijin. Agonia lui Isus stârnit� de tensiunea violent� a 
fost de neconceput; cuvintele Dumnezeul meu, Dumnezeul meu! i-au sc�pat pe buze �i b�rba�ii i-
au amplificat durerea, legându-i pieptul �i bra�ele de cruce pentru ca mâinile s� nu i se rup� din 
cauza cuielor. I-au ata�at piciorul stâng lâng� cel drept, str�pungându-i-le prima dat� cu un 
poanson, neputând s� i le �intuiasc� împreun�. Urm�torul pas a fost acela de a lua un cui lung �i 
de a-l penetra prin ambele picioare, respectiv prin cruce, acesta fiind cel mai dureros gest: am 
num�rat cel pu�in �ase lovituri de ciocan. În tot acest timp Domnul nostru nu a încetat s� se roage 
�i s� repete pasaje din psalmi, de�i sc�pa din când în când câte un suspin pricinuit de chinurile 
puternice. S-a rugat neîncetat când î�i purta crucea �i înc� pân� la moarte. L-am auzit repetând 
toate profe�iile; le-am repetat în urma lui �i mi-am amintit diferitele pasaje când citeam psalmii, 
dar acum m� simt atât de extenuat� din cauza durerii, încât nu mai reu�esc s� fac leg�tura între 
ele. 
 Când r�stignirea lui Isus s-a terminat, comandantul solda�ilor a ordonat ca inscrip�ia lui 
Pilat s� fie ata�at� deasupra crucii. Fariseii s-au scandalizat �i încrâncenarea le-a crescut din 
cauza b�t�ii de joc din partea solda�ilor, care ar�tau spre regele lor r�stignit. S-au adunat din nou 
la Ierusalim gata s�-�i foloseasc� puterea de convingere pentru a-l determina pe guvernator de a 
înl�tura inscrip�ia. Era cam pe la ora dou�sprezece �i un sfert când Isus deja atârna pe crucea 
ridicat�, templul r�suna de sunetul trompetelor, ce anun�au întotdeauna sacrificarea mielului 
pascal. 
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Capitolul XXXIX - În�l�area Crucii 
 
 Dup� ce c�l�ii au terminat r�stignirea Domnului, au legat funii de trunchiul crucii, au legat 
capetele funiilor în jurul unor grinzi lungi fixate bine în p�mânt la distan�� �i, cu ajutorul acestor 
funii, au ridicat crucea. Câ�iva au sprijinit-o, în timp ce al�ii au lovit de partea inferioar� spre 
gaura preg�tit� - crucea grea a p�truns zgomotos în p�mânt - Isus a scos un �ip�t de le�in, iar 
r�nile i s-au reînnoit �i mai grav, sângele a curs din nou �i oasele dislocate s-au lovit unele de 
altele. C�l�ii au împins crucea în groap� �i i-au determinat zdruncinarea, introducând în p�mânt 
alte cinci bâte drept sprijin. 
 O imagine groaznic�, dar în acela�i timp mi�c�toare, a crucii în�l�ate se înf��i�a persoanelor 
strânse de pretutindeni; nu doar osta�ii jignitori, fariseii mândri �i iudeii violen�i se aflau acolo, 
dar �i str�inii veni�i din toate p�r�ile. Aclama�ii �i bocete batjocoritoare au r�sunat în aer când s-a 
ridicat crucea. Dar s-au auzit �i cuvinte de adorare �i compasiune în acela�i moment; �i mai este 
oare nevoie s� specific c� aceste vorbe, aceste sunete apar�ineau celor mai sfinte fiin�e: Maria, 
Ioan, femeile sfinte �i a tuturor acelora cu inima pur�? S-au închinat �i au venerat cuvântul 
devenit carne r�stignit pe cruce; �i-au împreunat mâinile, parc� dorind s�-l consoleze pe sfântul 
sfin�ilor, pe care-l contemplau crucificat �i supus furiei du�manilor lui. Când sunetul c�derii 
crucii în groapa preg�tit� în piatr� s-a auzit, o t�cere moart� a înv�luit atmosfera; fiecare inim� s-
a umplut de sentimente de am�r�ciune - niciodat� experimentate - �i de care nimeni nu �i-a dat 
seama; to�i r�runchii iadului s-au cutremurat de teroare, �i-au aruncat mânia asupra vr�jma�ilor 
lui Isus, sporindu-le brutalitatea �i mânia; sufletele din Purgatoriu au fost inundate de bucurie �i 
de speran��, c�ci r�sunetul era un vestitor de fericire, preludiul apari�iei Eliberatorului lor. În 
acest mod crucea sfânt� a Domnului, ridicat� spre cer, ar putea fi comparat� cu acel copac din 
Paradis, deoarece r�nile lui Isus erau ca ni�te fântâni sacre din care izvorau râuri de purificare a 
lumii de blestemul p�catului �i de fertilizare a lumii pentru a produce fructele salv�rii. 
 Suprafa�a pe care crucea a fost plasat� era de dou� picioare mai înalt� decât împrejurimile 
locului; picioarele lui Isus puteau fi s�rutate de c�tre prietenii s�i, c�ci se aflau destul de aproape 
de p�mânt; fa�a lui era întoars� spre nord-vest. 
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Capitolul XL - R�stignirea tâlharilor 
 
 În timpul r�stignirii lui Isus, cei doi tâlhari au fost l�sa�i jos, pe p�mânt, nu la mare 
dep�rtare; bra�ele lor erau legate de crucile pe care urmau s� fie executa�i, iar câ�iva solda�i îi 
p�zeau îndeaproape. Acuza�iile aduse împotriva lor s-au întemeiat pe faptul c� asasinaser� o 
femeie iudaic� care c�l�torea împreun� cu copiii ei de la Ierusalim spre Iopa. Negustorii 
deghiza�i i-au arestat la castelul în care Pilat locuia ocazional, în timp ce î�i antrena trupele �i 
ace�ti tic�lo�i au fost închi�i cu mult înainte de judecat�. Tâlharul din stânga era mult mai în 
vârst� decât cel�lalt - un nenorocit obi�nuit care l-a corupt pe cel mai tân�r. Li se zicea Dismas �i 
Gesmas �i, precum le-am uitat numele reale, îi voi distinge numindu-i a�a: pe cel bun, Dismas �i 
pe cel r�u, Gesmas. Amândoi apar�ineau unei bande de ho�i care atacaser� frontierele Egiptului �i 
într-una din pe�terile ocupate de ace�ti tâlhari s-a refugiat sfânta familie atunci când au fugit în 
timpul masacrului copiilor nevinova�i. 
 Bietul copil lepros care s-a cur��at de boala lui fiind scufundat în apa folosit� pentru 
sp�larea copilului Isus nu a fost altul decât Dismas �i bun�tatea mamei lui în primirea �i 
g�zduirea familiei sfinte a fost r�spl�tit� prin vindecarea copilului ei; în vremea asta, purificarea 
exterioar� constituia o emblem� a purific�rii interioare s�vâr�ite mai apoi în sufletul lui Dismas 
pe muntele Calvar prin sângele divin v�rsat pe cruce pentru salvarea noastr�. Dismas nu-l 
cuno�tea pe Isus îns�, deoarece inima sa nu era pervertit�, privind la blânde�ea extrem� a 
Domnului nostru a r�mas perplex. Dup� ce c�l�ii au terminat de fixat crucea lui Isus, au ordonat 
tâlharilor s� se ridice �i le-au legat lan�uri spre a-i r�stigni pe amândoi în acela�i timp; cerul se 
înnora �i se ar�tau semne de furtun�. Le-au dat ni�te mir �i vin i-au dezbr�cat de hainele 
zdren�uite, le-au legat funii în jurul bra�elor �i, cu ajutorul unor sc�ri�oare, i-au târât pân� la locul 
r�stignirii. Le-au strâns laolalt� bra�ele de lemn cu corzi din scoar�� de copac, le-au fixat între 
frânghii bra�ele �i subsuorile genunchii �i picioarele atât de tare încât le-au provocat r�ni din care 
ie�ea sângele. Au urlat de durere �i tâlharul cel bun a exclamat: Tortura asta este îngrozitoare, 
îns�, dac� ne-ar fi tratat �i pe noi asemenea galileanului, am fi murit de mult. 
 Au împ�r�it apoi c�ma�a lui Isus tr�gând la sor�i pentru ea; mantaua lui neagr� era larg� la 
gât �i cusut� în dreptul pieptului formând astfel un fel de buzunar între c�ptu�eala �i materialul 
propriu-zis; c�ptu�eala au rupt-o în buc��i �i au împ�r�it-o între ei. Au procedat la fel �i cu rochia 
alb� �i lung� cu cing�toarea cu �tergarul �i cu bucata de pânz� de sub manta care fusese 
murd�rit� de foarte mult sânge. Deoarece n-au ajuns la un acord a cui s� fie mantaua f�r� 
cus�tur� croit� de maica sa, c�ci nu se cuvenea s-o rup�, au adus o tabl� de �ah marcat� cu figuri 
�i au hot�rât s� trag� la sor�i; atunci un trimis al lui Nicodim �i Iosif i-a informat c� existau ni�te 
persoane gata s� cumpere hainele lui Isus, pe care le-au vândut toate morman. Astfel au intrat 
cre�tinii în posesia acestor relicve pre�ioase. 
 



Venerabila Ecaterina Emmerich - Dureroasele Patimi ale Domnului nostru Isus Cristos 

www.donbosco.ro Pagina 135 din 181 

Capitolul XLI - Atârnarea lui Isus pe cruce între cei doi tâlhari 
 
 Zguduirea îngrozitoare provocat� de p�trunderea crucii în deschiz�tura din p�mânt a 
adâncit �i mai mult coroana de spini în carnea sfânt� a iubitului nostru Salvator �i sânge i-a curs 
�iroaie din cap mâini �i picioare. C�l�ii au pus apoi sc�ri de-o parte �i de alta a crucii, le-au 
montat �i au dezlegat funiile cu care-l legaser� pe Domnul de cruce înainte de a-l ridica de team� 
ca �ocul zdruncin�rii s� nu-i redeschid� r�nile din mâini �i picioare, iar cuiele s� nu-i mai sus�in� 
corpul pe lemn. Sângele a stagnat într-o oarecare m�sur� din pricina pozi�iei orizontale �i a 
presiunii corzilor, dar când au fost înl�turate �i-a reluat cursul normal, cauzându-i o senza�ie de 
zbucium interior, încât �i-a aplecat capul �i a r�mas a�a ca mort mai mult de �apte minute. A 
urmat o pauz�; solda�ii erau preocupa�i cu împ�r�irea hainelor lui; trompetele din templu nu mai 
r�sunau �i to�i protagoni�tii acestei tragedii se prezentau obosi�i, unii din cauza sup�r�rii, al�ii din 
cauza eforturilor înscenate de a-�i duce la cap�t inten�iile rele �i a bucuriei de a fi reu�it s� trimit� 
la moarte pe cel invidiat de mult timp. Mi-am aruncat privirea asupra lui Isus cu team� �i mil� - 
Isus, Eliberatorul meu - Mântuitorul lumii. L-am privit nemi�cat �i aproape f�r� via��. Am sim�it 
c� eu îns�mi voi muri; inima mi se inunda de mâhnire, dragoste �i repulsie; mintea îmi r�t�cea, 
mâinile �i picioarele îmi ardeau de febr� �i fiecare nerv, fiecare ven� �i toate oasele m� dureau 
enorm; nu vedeam nimic distinct, exceptându-l pe Mirele meu drag, atârnat pe cruce. I-am 
contemplat înf��i�area desfigurat�, capul încoronat cu acea coroan� de spini ascu�i�i care nu-i 
permitea s�-�i ridice capul f�r� s� simt� cele mai intense suferin�e, gura uscat� �i pe jum�tate 
deschis� din cauza oboselii, cu sânge închegat pe p�r �i barb�. Pieptul îi era numai r�ni �i urme 
de bici, coatele, încheietura mâinii �i umerii atât de umfla�i încât p�reau aproape disloca�i; sânge 
înc� curgea din mâini �i carnea fusese atât de sfâ�iat� c� ai fi putut s�-i numeri toate coastele. 
Picioarele, coapsele �i bra�ele îi erau extinse în afar�, carnea �i mu�chii f�ceau ca fiecare os s�-i 
fie vizibil, iar întregul corp era acoperit numai de r�ni negre, verzi �i urât mirositoare. Sângele ce 
curgea din r�ni a fost la început ro�u �i treptat a devenit apos �i limpede, iar tot trupul p�rea un 
cadavru gata de înhumare. Ba mai mult, în ciuda r�nilor îngrozitoare ce-l cuprindeau, de�i fusese 
adus într-o condi�ie josnic�, r�mânea acea privire inexprimabil� de demnitate �i bun�tate ce i-a 
umplut pe to�i cei de fa�� cu venera�ie. 
 Aspectul Domnului era senin ca �i cel al Mariei, pu�in nuan�at în ro�u; îns� expunerea la 
intemperiile vremii în ultimii trei ani l-au schimbat considerabil pe Bunul nostru Domn. Avea 
pieptul dezvoltat, dar nu cu p�r ca cel al lui Ioan Botez�torul, umerii la�i �i bra�ele �i coastele 
puternice, genunchii erau duri �i înt�ri�i cum este cazul acelora care fie au mers mult, fie au 
îngenuncheat des; picioarele lungi cu mu�chi zdraveni aveau t�lpi bine formate; mâinile 
frumoase cu degete lungi, nu delicate ca ale unei femei, nici aspre ca ale unui b�rbat muncit din 
greu. Gâtul era destul de lung, cu capul bine propor�ionat; fruntea larg�, fa�a oval�, p�rul castaniu 
�i rar desp�r�it la mijloc îi c�dea pe umeri; barba nu o avea lung�, dar divizat� sub b�rbie. Când l-
am contemplat pe cruce avea p�rul smuls �i ceea ce-i mai r�m�sese era plin cu sânge; corpul 
forma o singur� ran� �i fiecare m�dular ajunsese dislocat de la locul lui. 
 Crucile celor doi tâlhari st�teau puse una la dreapta �i alta la stâng� lui Isus �i suficient 
spa�iu le desp�r�ea. Nu se poate imagina ceva mai dureros decât imaginea tâlharilor pe crucile 
lor; sufereau teribil �i cel de la stânga nu înceta s� înjure �i s� blesteme. Corzile cu care îi 
legaser� foarte strâns le cauzau dureri mari; înf��i��rile lor p�liser� �i ochii li se inflamaser�. 
Ace�tia fuseser� r�stigni�i pe cruci mai joase decât cea a Domnului nostru. 
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Capitolul XLII - Primul cuvânt rostit de Isus pe cruce 
 
 De îndat� ce c�l�ii au terminat de pironit pe cruce pe cei doi tâlhari �i de împ�r�it c�ma�a 
lui Isus, �i-au adunat ustensilele, i-au adresat alte cuvinte insult�toare Domnului �i au plecat. 
Fariseii l-au privit de asemeni aruncându-i expresii de ocar�, p�r�sind �i ei locul faptei. Solda�ii 
romani, dintre care o sut� fuseser� numi�i în jurul muntelui, s-au împr��tiat, iar al�i cincizeci de 
solda�i i-au înlocuit. Ace�tia se aflau la comanda lui Abenadar, un arab din na�tere, dar care �i-a 
luat numele de Ctesifon prin botez; un al doilea comandant era Casius, care, dup� ce a devenit 
cre�tin, s-a numit Longinus. Pilat îl folosea des ca mesager. Doisprezece farisei, doisprezece 
saduchei, mai mul�i scribi �i câ�iva b�trâni înso�i�i de acei iudei doritori de a se schimba 
inscrip�ia de pe cruce �i-au f�cut apari�ia furio�i, deoarece guvernatorul roman le refuzase 
cererea. C�l�reau în jurul platformei �i au îndep�rtat-o pe fecioara Maria. Ioan a condus-o la 
femeile sfinte. Când au trecut pe lâng� crucea lui Isus, �i-au strâns pumnii �i �i-au mi�cat 
capetele nesatisf�cu�i, exclamând în acela�i timp: Vai, tu care distrugi templul lui Dumnezeu �i 
în trei zile îl recl�de�ti la loc! Salveaz�-te pe tine însu�i, coboar� de pe cruce! Cristoase, Regele 
lui Israel, coboar� acum de pe cruce ca s� putem vedea �i crede! Solda�ii vorbeau în b�taie de 
joc la adresa lui Isus. 
 Înf��i�area �i corpul lui î�i pierdeau din ce în ce mai mult culoarea; înc� pu�in �i le�ina, iar 
Gesmas (tâlharul cel r�u) a strigat: Demonul din el e gata s�-l lase. Un soldat a luat atunci un 
burete îmbibat în o�et, l-a înfipt într-o trestie �i i l-a întins pentru a-�i umezi buzele. Dac� e�ti tu 
regele iudeilor, a zis soldatul, salveaz�-te �i d�-te jos de pe cruce! Acestea se întâmplau în timp 
ce prima trup� de solda�i primea ordin de retragere din partea lui Abenadar. Isus �i-a ridicat pu�in 
capul �i a spus: Tat�, iart�-le c� nu �tiu ce fac! Gesmas a �ipat: Dac� tu e�ti Cristos, salveaz�-te 
pe tine �i pe noi! Gesmas, tâlharul cel bun, t�cea, p�truns de rug�ciunea lui Isus pentru du�manii 
lui. Când Maria i-a auzit vocea Fiului ei, a avansat sprijinit� de Ioan, Salomeea, Maria a lui 
Cleopa, neputincioas� de a se �ine pe picioare aproape de cruce, gest remarcat de centurionul 
milos. Rug�ciunile lui Isus i-au ob�inut tâlharului cel bun o favoare minunat�; �i-a amintit 
deodat� cum Maria �i Iosif l-au vindecat de lepr� în copil�rie, r�stindu-se tare �i clar: Cum po�i 
s�-l insul�i când se roag� pentru tine? N-a scos nici un cuvânt �i a suportat toate injuriile 
voastre cu r�bdare; este cu adev�rat un profet - este regele nostru, este Fiul lui Dumnezeu! 
Aceast� m�rturisire nea�teptat� de un r�uf�c�tor mizerabil chiar pe punctul de a muri pe cruce a 
cauzat forfot� printre spectatori; �i-au adunat pietre pentru a le folosi împotriva lui, îns� 
centurionul Abenadar nu le-a permis. 
 Rug�ciunea lui Isus a înt�rit-o �i a încurajat-o �i pe Maica sa preasfânt�, iar Dismas i-a spus 
lui Gesmas, care continua înc� s� blesteme: Nu te temi tu de Dumnezeu, care e�ti condamnat la 
aceea�i soart�? Noi suntem pedepsi�i pe bun� dreptate, c�ci ne merit�m sentin�a pentru faptele 
noastre, dar acest om nu a f�cut nimic r�u. Aminte�te-�i asta acum c� e�ti pe punctul de a muri �i 
c�ie�te-te! P�rea luminat �i convins de ceea ce spunea; i-a m�rturisit p�catele lui Isus, ad�ugând: 
Doamne, dac� m� condamni s� fie just. Isus i-a r�spuns: Vei avea parte de mila mea! Dismas, 
plin de remu�care, i-a mul�umit lui Dumnezeu pentru marea gra�ie primit� �i a început s� 
reflecteze asupra p�catelor din via�a sa. Întâmplarea a avut loc dup� jum�tate de or� dup� 
r�stignire; o asemenea schimbare se petrecuse spre uimirea privitorilor ale c�ror inimi �i min�i s-
au umplut de respect �i team�. 
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Capitolul XLIII - Eclipsarea soarelui. Al doilea �i al treilea cuvânt rostit 
de Isus pe cruce 
 
 O ploaie m�runt� a c�zut pe la ora zece când Pilat d�dea sentin�a �i apoi vremea s-a 
îmbun�t��it pân� spre ora dou�sprezece, dup� care o cea�� ro�iatic� �i sub�ire a început s� 
acopere cerul. 
 Spre ora a �asea, conform modului de m�surare a timpului, soarele s-a întunecat deodat�. 
Mi s-a ar�tat cauza precis� a acestui fenomen minunat; am uitat par�ial motivul, îns� ceea ce nu 
am sc�pat din vedere, nu g�sesc cuvinte s� exprim; am fost ridicat� de la p�mânt �i am privit 
stelele �i planetele mi�cându-se din sferele lor proprii. Am v�zut luna asemenea unei mingii 
imense de foc rostogolindu-se ca �i cum ar fi zburat dinspre p�mânt. Atunci am fost purtat� 
imediat înapoi în Ierusalim �i am rev�zut luna ap�rând în spatele muntelui M�slinilor, pal� �i 
plin�, înaintând rapid spre soarele slab luminat �i înconjurat de cea��. Înspre est am v�zut un corp 
mare �i negru asemeni unui munte ce a mascat întreg soarele. Centrul corpului era de un galben 
negricios, cercul ro�u ca un inel de foc p�rea marginea acestuia. Cerul gri �i toate stelele parc� 
emanau o lumin� ro�ie �i arz�toare. Nu numai oamenii, dar �i bestiile p�durilor s-au 
însp�imântat, iar du�manii lui Isus au încetat s�-l mai chinuiasc�, în timp ce fariseii se angajaser� 
s� dea explica�ii filosofice referitoare la ceea ce se petrecea, dar au e�uat în inten�ia lor �i au fost 
sili�i s� tac�. Mai mul�i s-au umplut de remu�care, �i-au lovit pieptul �i au început s� se 
tânguiasc�: Fie ca sângele lui s� cad� asupra uciga�ilor lui! Al�ii de lâng� cruce ori din 
dep�rtare s-au aruncat în genunchi �i i-au implorat iertarea lui Isus care �i-a întors ochii milo�i 
spre ei. Oricum întunericul a crescut �i to�i, cu excep�ia Mariei �i a prietenilor statornici lui Isus, 
au p�r�sit crucea. Dismas �i-a ridicat capul �i, cu o voce umil� �i plin� de n�dejde, i-a adresat lui 
Isus urm�toarele cuvinte: Doamne, aminte�te-�i de mine când vei veni în împ�r��ia ta! Isus i-a 
dat drept r�spuns: Amin! Î�i spun �ie: în aceast� zi vei fi cu mine în Paradis! Magdalena, Maria a 
lui Cleopa st�teau lâng� crucea Domnului nostru �i îl priveau în vreme ce sfânta Fecioar� 
cuprins� de profunde sentimente de iubire matern� l-a rugat st�ruitor pe Fiul ei a-i permite s� 
moar� al�turi de el; dar Isus a�intindu-�i privirea tandr� asupra ei i-a spus: Femeie, iat� fiul t�u! 
Apoi, întorcându-�i ochii spre Ioan, i-a spus �i lui: Prive�te-�i mama! Ioan l-a contemplat pe 
Salvatorul s�u gata s� moar�, a salutat-o pe aceast� preaiubit� mam� (pe care de atunci înainte a 
considerat-o ca pe propria-i mam�) în cel mai respectuos mod posibil. Fecioara Maria s-a ar�tat 
atât de doborât� de durere la auzul cuvintelor lui Isus, încât aproape c� �i-a pierdut cuno�tin�a �i 
a fost mai departe de cruce de c�tre femeile sfinte. 
 Nu �tiu dac� Isus a pronun�at exact cuvintele acestea, îns� am sim�it în interiorul meu cum 
el a încredin�at-o pe Maria lui Ioan �i pe Ioan Mariei ca fiu. În viziuni similare o persoan� este de 
obicei con�tient� de lucruri nedescrise �i cuvinte care pot exprima totul de�i indivizilor c�rora li 
se descoper� le sunt atât de clare încât nu necesit� explica�ii. Din acest motiv nu mi s-a p�rut 
surprinz�tor c� Isus a numit-o pe Maria femeie în loc de mam�. Am perceput c� a inten�ionat s� 
demonstreze c� era acea femeie din Scriptur� care trebuia s� sf�râme capul �arpelui �i c� 
promisiunea s-ar fi împlinit în momentul mor�ii fiului ei. �tiam c� Isus, d�ruind-o ca mam� lui 
Ioan, a d�ruit-o evident tuturor acelora care cred în el, care devin copii ai lui Dumnezeu �i nu se 
nasc din carne sau sânge ori din dorin�� omeneasc�, ci se nasc din Dumnezeu. Nu mi s-a p�rut 
straniu nici c� cea mai curat�, cea mai smerit� �i ascult�toare dintre femei, care când a fost 
salutat� de înger ca fiind plin� de har, a r�spuns imediat: Iat� slujitoarea Domnului, fac�-se mie 
dup� voin�a Sa! �i în al c�rei piept divin Cuvântul sfânt s-a f�cut Om - c� ea când a fost anun�at� 
de Fiul ei chiar înainte s� moar� c� va deveni mama spiritual� a altor fii, a repetat acelea�i 
cuvinte cu umilin�� �i a primit de copii pe to�i fra�ii lui Isus Cristos. Toate aceste lucruri se 
percep mult mai u�or prin gra�ia divin� decât se poate exprima în cuvinte. Mi-l amintesc pe 
mirele meu ceresc când mi-a spus odat�: Totul este imprimat în inimile acelor copii ai bisericii, 
care cred, sper� �i iubesc. 
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Capitolul XLIV - Teama experimentat� de locuitorii Ierusalimului. Al 
patrulea cuvânt al lui Isus de pe cruce 
 
 Era cam pe la ora unu �i jum�tate când am fost adus� în Ierusalim ca s� v�d ce se mai 
întâmpl�. Locuitorii, buim�ci�i de fric� �i nelini�te, cutreierau în toate p�r�ile, st�teau jos pe 
p�mânt cu capetele acoperite, î�i loveau pieptul sau urcau pe acoperi�urile caselor, privind cerul 
�i dezl�n�uindu-�i lamenta�iile mizere. Chiar �i animalele scoteau sunete jalnice �i se ascundeau; 
p�s�rile zburau aproape de sol, c�zând la p�mânt. I-am v�zut pe Pilat �i pe Irod discutând despre 
starea de alarm�; erau zbuciuma�i �i nu încetau s� observe cerul de pe terasa unde Irod a stat 
când l-a trimis pe Isus s� fie insultat de gloata înfuriat�. Evenimentele nu se desf��oar� în cursul 
firesc al naturii, exclamau amândoi, este furia zeilor care se dezgust� de cruzimea fa�� de Isus 
din Nazaret. Pilat �i Irod, înconjura�i de solda�i, �i-au îndreptat pa�ii tremur�tori din forum spre 
palatul lui Irod. Pilat �i-a întors capul, trecând prin Gabata, de unde l-a condamnat pe Isus s� fie 
r�stignit. Pia�a nu era deloc populat�; câteva persoane se vedeau reintrând în grab� în casele lor 
�i altele fugeau �i se v�itau, în timp ce dou� sau trei grupule�e se distingeau în dep�rtare. Pilat i-a 
chemat pe câ�iva dintre b�trâni, întrebându-i care ar putea fi semnifica�ia întunericului, b�nuind 
c� este dovada mâniei zeilor din cauza crucific�rii galileanului, profetul �i regele lor; a ad�ugat 
c� nu-�i repro�eaz� nimic, c�ci el se sp�lase pe mâini în urma afacerii respective �i, prin urmare, 
era nevinovat. B�trânii ca niciodat� se decideau cu greutate �i, pe un ton posomorât, au r�spuns 
c� nimic nu avea loc în afara cursului normal al întâmpl�rilor, c� erau asigura�i de filosofi �i c� 
nu regretau nimic din ceea ce s�vâr�iser�. În orice caz multe persoane s-au convertit �i chiar 
dintre solda�ii care au c�zut la p�mânt, auzind cuvintele lui Isus atunci când au mers s�-l aresteze 
în gr�dina M�slinilor. 
 Rebeliunea s-a adunat înaintea casei lui Pilat �i, în locul strig�telor R�stigne�te-l! ce 
r�sunaser� de diminea��, se auzeau urlete precum: Jos cu judec�torul nedrept! sau Fie ca sângele 
acestui om s� cad� asupra criminalilor s�i! Pilat s-a nelini�tit, a poruncit înt�rirea g�rzilor �i a 
urm�rit s� arunce vina pe farisei. A declarat înc� o dat� c� vina nu era a lui, c� nu se supunea 
acestui Isus pe care ei îl trimiser� la moarte nemeritat� �i care era regele lor profetul �i sfântul 
lor; singurii vinova�i erau doar ei, iar în ceea ce-l privea pe el, nu-l condamnase pe Isus decât din 
constrângere. 
 To�i iudeii s-au îmbulzit în templu spre a adora mielul pascal, dar când întunericul s-a 
întins peste tot, încât le era imposibil de a-�i distinge chipurile, s-au umplut de team� �i groaz�, 
exprimându-le prin vaiete �i lamenta�ii. Marii preo�i încercau s� men�in� ordinea �i lini�tea. 
Toate felinarele erau aprinse, dar confuzia devenea din ce în ce mai mare în fiecare clip� �i Ana a 
înlemnit de teroare. Îl vedeam cum dore�te s� se ascund� dintr-un loc în altul. Când am p�r�sit 
templul �i am mers pe str�zi, am remarcat c�, de�i nu b�tea vântul, u�ile �i ferestrele caselor se 
cl�tinau ca în timpul unei furtuni, în timp ce noaptea neagr� devenea tot mai dens�. 
 Consternarea produs� de bezna muntelui Calvar nu se poate descrie. Când a început 
z�p�ceala zgomotelor plebei, gemetele celor doi tâlhari la atârnarea pe crucile lor, discursurile 
insult�toare ale fariseilor, destinderea solda�ilor �i strig�tele ame�ite ale c�l�ilor asmu�iser� 
aten�ia tuturor, încât schimbarea din natur� nu fusese luat� în seam�; îns� deoarece obscuritatea 
cre�tea, orice sunet a încetat, fiecare voce s-a în�bu�it, iar remu�carea �i groaza au pus st�pânire 
pe inimile oamenilor, în timp ce martorii s-au retras unul câte unul departe de cruce. Atunci Isus 
a încredin�at-o pe Maria sfântului Ioan �i tot în acele momente a fost dus� de sub cruce, c�ci era 
cuprins� de chin. Deoarece bezna continua s� se adânceasc�, lini�tea era perfect�. To�i asistau 
îngrozi�i: unii priveau cerul, al�ii atin�i de regrete, se reîntorceau sub cruce, î�i b�teau pieptul �i, 
ca urmare, s-au convertit. De�i fariseii erau cei mai alarma�i, au disimulat o atitudine calm� în 
fa�a situa�iei �i au declarat c� nu recuno�teau nimic deosebit în acele manifest�ri ale timpului; dar 
în cele din urm� �i-au pierdut siguran�a de sine �i s-au lini�tit. Discul soarelui era galben înnegrit, 
sem�nând mai degrab� cu un munte când e v�zut la lumina lunii �i înconjurat de un inel 
str�lucitor; stelele ap�ruser� pe cer, dar lumina lor era ro�ie de foc; p�s�rile sim�eau teroarea �i se 
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aruncau pe p�mânt, animalele tremurau �i caii �i m�garii fariseilor groh�iau, se apropiau unii de 
al�ii, punându-�i capetele între picioare. Cea�a sub�ire începea s� penetreze v�zduhul. 
 Lini�tea st�pânea în jurul crucii. Isus, atârnat pe lemn, se vedea pe sine uitat �i p�r�sit de 
to�i-apostoli, prieteni, chiar �i Mama sa fusese îndep�rtat� de crucea lui - sufletul i-a fost p�truns 
de un sentiment imens de am�r�ciune �i suspin - totul în interiorul lui era negru, întunecat �i 
spulberat. Negura nop�ii nu simboliza decât noaptea din interiorul s�u; s-a întors spre Tat�l 
ceresc, s-a rugat pentru du�manii lui, a oferit potirul suferin�elor pentru mântuirea lor �i a repetat 
pasaje din psalmi ce anun�au împlinirea profe�iilor prin el. Am v�zut îngeri stând împrejurul s�u. 
Am privit din nou la el - Iubitul meu Mire - pe crucea sa în agonie, mergând spre moarte în total� 
singur�tate. El a îndurat în acele clipe angoasa nedescris� vreodat� -  sim�it acea suferin�� ce-l 
cuprinde pe s�rmanul om vulnerabil privat de orice alinare sacr� sau uman�, apoi constrâns f�r� 
hran�, îngrijire ori alinare s� traverseze de�ertul furtunos de am�r�ciune sus�inut doar de 
credin��, speran�� �i d�ruire. 
 Suferin�ele lui Isus nu aveau limit�, îns� prin ele ne-a ob�inut meritele necesare s� rezist�m 
ispitelor disper�rii, ce ne vor asalta în ora mor�ii - acea teribil� or� când vom sim�i c� trebuie s� 
p�r�sim lucrurile dragi de pe p�mânt. Când min�ile noastre sl�bite de boal� î�i pierd capacitatea 
de a ra�iona �i chiar când speran�ele de mil� �i iertare se amestec� prin incertitudine, s� alerg�m 
atunci la Isus, s� ne unim sentimentele de deprimare cu cele de abandonare total� îndurate de 
Salvatorul nostru pe cruce �i vom putea fi siguri de ob�inerea victoriei glorioase asupra 
du�manilor diabolici. Isus a d�ruit Tat�lui ceresc s�r�cia lui, p�r�sirea în care s-a aflat, munca �i, 
mai ales cruntele sale suferin�e cauzate de ingratitudinea noastr� care a fost isp��it� de el; 
nimeni, deci, care este unit cu Isus în sânul bisericii, nu trebuie s� dispere în momentul ie�irii din 
aceast� lume, chiar �i dac� este lipsit de orice confort sau îngrijire; c�ci trebuie s�-�i aminteasc� 
faptul c� nici un cre�tin nu este nevoit s� intre în de�ertul întunecat singur �i neprotejat pentru c� 
Isus �i-a dat propriul suflet �i corpul spre a fi r�stignit pe lemnul crucii în aceast� pr�pastie a 
dezol�rii �i, în consecin��, nu va fi l�sat de unul singur s� �in� piept mor�ii sau s� sufere uitare din 
partea cerului. Frica de singur�tate �i de dezn�dejde la moarte s� fie a�adar eliminat�, deoarece 
Isus, lumina noastr� adev�rat�, Drumul, Adev�rul �i Via�a ne-a precedat calea pietroas�, a 
pres�rat-o cu binecuvânt�ri �i a ridicat crucea pe um�rul lui. Isus �i-a f�cut testamentul în 
prezen�a Tat�lui s�u �i a l�sat mo�tenire meritele mor�ii �i p�timirii sale tuturor p�c�to�ilor �i 
bisericii. Nici un suflet gre�itor nu a r�mas uitat; s-a gândit la to�i �i la fiecare, rugându-se chiar 
�i pentru acei eretici care s-au str�duit din r�sputeri s� demonstreze c�, fiind Dumnezeu, n-ar fi 
îng�duit s� sufere un om în locul s�u. Strig�tul din timpul agoniei a avut rolul de a încuraja toate 
sufletele îndurerate care-l recunosc pe Dumnezeu ca Tat�, s�-�i a�tearn� suferin�ele lor la 
picioarele sale cu încredere filial�. Era ora trei când Isus a strigat cu voce tare: Eloi, Eloi, lamma 
sabacthani? ceea ce înseamn� Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai p�r�sit? 
Cuvintele rostite de Domnul nostru a spart t�cerea moart� ce înc� persista; fariseii s-au întors 
spre el �i unul dintre ei a spus: Privi�i, îl cheam� pe Ilie! �i altul a vorbit: Las�! S� vedem dac� 
vine Ilie s�-l salveze! Când Maria i-a auzit vocea, neputându-se sus�ine, s-a gr�bit spre piciorul 
crucii, urmat� de Ioan, Maria a lui Cleopa, Maria Magdalena �i Salomeea. O trup� de circa 
treizeci de c�l�re�i din Iudeea �i împrejurimile din Iopa, g�sindu-se pe drumul lor spre Ierusalim, 
pentru festival, au trecut pe acolo când era t�cere în jurul crucii �i când to�i spectatorii �i 
ajutoarele r�m�seser� sub semnul terorii �i nel�muririi. Când l-au v�zut pe Isus atârnat de cruce 
�i atât de desfigurat, au remarcat �i semnele extraordinare ale furiei dumnezeie�ti ce 
preschimbaser� fa�a naturii, s-au îngrozit �i au exclamat: Dac� templul lui Dumnezeu n-ar fi fost 
în Ierusalim, ora�ul întreg ar trebui ars din pricina unei astfel de crime însp�imânt�toare! 
Murmurul �i vaietele au r�sunat în urma observa�iilor f�cute de c�tre str�inii prezen�i, care 
p�reau a apar�ine unei clase sociale înalte. În consecin��, câ�iva indivizi s-au adunat în grupuri, 
sim�indu-se liberi de a-�i plânge p�catul, în schimb al�ii au continuat s� blesteme �i s� spurce cu 
r�utate totul în jurul lor. Fariseii s-au sim�it nevoi�i s� adopte un ton mai lini�tit, c�ci se temeau 
de o revolt� mai mare printre rebelii din Ierusalim. S-au consultat cu Abenadar, centurionul, �i s-
au în�eles cu acesta ca poarta din apropiere s� r�mân� închis� spre a preveni o posibil� r�spândire 
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a ve�tilor �i s� cear� lui Pilat �i Irod înc� cinci sute de oameni în gard� împotriva vreunei 
r�scoale; centurionul trebuia s� fac� tot posibilul de a men�ine ordinea �i de a-i avertiza pe farisei 
s�-l mai insulte pe Isus, gest ce îi deranja foarte mult pe oameni. 
 Pu�in timp dup� ora trei s-a luminat într-o oarecare m�sur�, luna s-a deplasat de pe discul 
soarelui, în timp ce soarele a str�lucit din nou, de�i apari�ia îi era palid�, fiind înconjurat de un fel 
de cea�� ro�ie; s-a înseninat pu�in câte pu�in �i stelele au disp�rut, dar cerul era înc� noros. Când 
a reap�rut lumina, du�manii �i-au reluat din nou stilul arogant; atunci au exclamat: Privi�i, îl 
cheam� pe Ilie! 
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Capitolul XLV - Cel de-al cincilea, al �aselea �i al �aptelea cuvânt al lui 
Isus rostit pe cruce. Moartea lui Isus pe cruce 
 
 Se lumina din nou �i înf��i�area palid� �i zdrobit� a lui Isus Domnul se f�cea iar vizibil�. 
Corpul îi devenise alb din cauza cantit��ii mari de sânge pierdut; l-am auzit murmurând: Sunt 
presat ca un strugure, strivit în storc�toarea de ciorchini. Sângele meu se va v�rsa împreun� cu 
apa, dar vin nu se va mai face. Nu sunt absolut sigur� dac� a pronun�at aceste cuvinte încât s� fie 
auzite �i de al�ii sau doar reprezentau un r�spuns la rug�ciunea mea interioar�. Am avut o viziune 
dup� aceea, referitoare la vorbele spuse, în care l-am v�zut pe Iafet13 f�când vin în acest loc. 
 Isus aproape c� devenea incon�tient, deoarece limba i se uscase �i a spus: Mi-e sete! 
Discipolii s�i, care se aflau prin apropiere, l-au privit cu cea mai p�trunz�toare c�in��, iar el le-a 
spus: Nu-mi putea�i da pu�in� ap�? Prin aceste cuvinte le-a dat de în�eles c� nimeni nu i-ar fi 
împiedicat s� procedeze astfel în timpul întunericului. Ioan, speriat, a r�spuns: Nu ne-am gândit 
s� s�vâr�im aceasta, o, Doamne! Isus a mai rostit �i alte cuvinte a c�ror semnifica�ie era: 
Prietenii mei aveau s� uite s�-mi dea chiar �i pu�in� ap� s� beau pentru ca tot ce s-a scris 
despre mine s� se împlineasc�. Uitarea lor l-a r�nit extrem de mult. Ucenicii le-au oferit bani 
solda�ilor spre a ob�ine permisiunea de a-i da pu�in� ap�; ei au refuzat, dar au îmbibat un burete 
în o�et �i fiere �i i l-au întins lui Isus, îns� centurionul, a c�rui inim� fusese atins� de milostivire, 
a luat acel burete, l-a stors, a turnat vin proasp�t pe el �i ag��ându-l de o trestie, a pus trestia la 
cap�tul unei l�nci �i i l-a apropiat de gur�. L-am auzit pe Domnul spunând mai multe lucruri pe 
care nu mi le amintesc decât pe acestea: Când vocea mea va t�cea, gurile mor�ilor se vor 
deschide. Câ�iva dintre martori au afirmat: A pâng�rit din nou! Dar Abenadar le-a ordonat s� 
fac� lini�te. 
 Ceasul Domnului se apropia; lupta împotriva mor�ii începea. O asudare r�coroas� îi trecea 
prin fiecare m�dular. Ioan st�tea în josul crucii �i plângea la picioarele lui Isus. Magdalena se 
g�sea la p�mânt, în spatele crucii într-o perfect� stare de înnebunire din cauza durerii. Pe 
Fecioara sfânt� o vedeam stând între crucea lui Isus �i cea a tâlharului cel bun, sprijinit� de 
Salomeea �i Maria a lui Cleopa, cu ochii a�inti�i asupra Fiului s�u, gata s� moar�. Isus a spus 
atunci: S-a s�vâr�it! �i, ridicându-�i capul, a strigat cu voce tare: Tat�, în mâinile tale încredin�ez 
sufletul meu! Cuvintele pe care le-a gr�it cu glas clar �i mi�c�tor au vibrat prin Rai �i p�mânt; un 
moment dup� aceea �i-a plecat capul �i �i-a dat duhul. I-am v�zut spiritul ca o stea str�lucitoare 
p�trunzând p�mântul prin partea de jos a lemnului crucii. Ioan �i femeile sfinte au c�zut în 
genunchi. Centurionul Abenadar �i-a îndreptat ochii asupra chipului desfigurat al Domnului 
nostru �i p�rea marcat de tot ceea ce se întâmpla. Când Domnul Isus a rostit ultimele cuvinte 
înainte s� moar�, p�mântul s-a cutremurat �i piatra Golgotei s-a desp�r�it formând o groap� 
adânc� între crucea lui Isus �i cea a lui Gesmas. Vocea lui Dumnezeu - acea voce solemn� �i 
cumplit�, a avut ecou în tot Universul; a spart lini�tea ce st�pânea întreaga natur�. Totul se 
împlinise. P�mântul zdruncinat îi d�du omagiu Creatorului s�u: sabia durerii str�punsese inimile 
acelora care îl iubeau. Exact acea clip� era una de gra�ie pentru Abenadar: calul tremura, inima i 
se înfiora; �i-a aruncat sabia, �i-a atins pieptul �i a strigat: Binecuvântat s� fie cel mai mare 
Dumnezeu, Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac �i al lui Iacob; într-adev�r acest om era Fiul 
lui Dumnezeu! cuvintele lui i-a convins pe mul�i dintre osta�i, care i-au urmat pilda �i s-au 
convertit. 
 Abenadar a devenit alt� persoan�; l-a adorat pe adev�ratul Dumnezeu �i nu i-a mai servit pe 
vr�jma�ii lui Isus. A predat calul �i sabia unui subaltern pe nume Longinus, care, adresând câteva 
cuvinte solda�ilor, s-a urcat pe cal �i a preluat el însu�i comanda. Abenadar s-a îndep�rtat de 
muntele Calvar, urmând valea lui Gihon spre, pe�terile din valea Hinon, unde se ascundeau 
apostolii, le-a anun�at acestora moartea Domnului nostru �i apoi s-a îndreptat spre ora� pentru a-l 

                                         
13 Unul din cei trei fii ai lui Noe  
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întâlni pe Pilat. Imediat ce Abenadar a f�cut public� m�rturia de credin�� despre divinitatea lui 
Isus, un num�r mare de solda�i l-au urmat, a�a cum au procedat �i martorii �i chiar �i unii dintre 
farisei. Mul�i �i-au b�tut pieptul, au plâns �i s-au reîntors acas�, în vreme ce al�ii î�i smulgeau 
hainele �i î�i puneau noroi în cap de fric� �i groaz�. Ioan s-a ridicat, câteva din femeile sfinte s-
au apropiat de Fecioara Maria �i au îndep�rtat-o de cruce. 
 Când Isus, Domnul vie�ii �i al mor�ii, �i-a dat sufletul în mâinile Tat�lui s�u �i a permis 
mor�ii s� pun� st�pânire pe trupul s�u, acest corp s-a cutremurat �i �i-a pierdut str�lucirea; 
nenum�ratele r�ni ap�reau ca ni�te semne negre, obrajii i se afundau, nasul p�rea mai ascu�it �i 
ochii acoperi�i de sânge au r�mas pe jum�tate deschi�i. Î�i ridicase capul obosit înc� încoronat cu 
spini pentru ca apoi s�-l lase în jos din cauza agoniei; i se vedeau buzele uscate �i t�iate, doar 
par�ial închise �i limba însângerat�. În momentul mor�ii, mâinile lui prinse în cuie s-au redeschis 
la forma normal�; corpul îi devenise inflexibil �i toat� greutatea se ap�sa pe picioarele r�sucite 
pu�in într-o parte cu genunchii îndoi�i. 
 Care cuvinte pot oare sugera îndurerarea grozav� a sfintei Fecioare? Cu ochii închi�i, 
incapabil� de a sta ridicat�, a c�zut la p�mânt, dar a fost imediat ajutat� de Ioan, Magdalena �i 
ceilal�i. A mai privit înc� o dat� spre Fiul ei Preaiubit - acel Fiu z�mislit de la Duhul Sfânt, carne 
din carnea ei, inim� din inima ei - atârnat pe un lemn între doi criminali; crucificat, dezonorat, 
dispre�uit de to�i cei pentru care se n�scuse pentru a-i salva; pe bun� dreptate, ea poate fi numit� 
regina martirilor. 
 Soarele înc� se ar�ta obscur, acoperit de cea��, iar aerul în�bu�itor din timpul cutremurului 
redevenise proasp�t. 
 Isus a murit în jurul orei trei. Fariseii s-au îngrijorat din cauza cutremurului, dar dup� 
primul �oc s-au lini�tit, au început s� arunce pietre în pr�pastie �i încercând s�-i m�soare 
adâncimea cu funii. Realizând c� nu-i g�sesc nicidecum profunzimea, au c�zut pe gânduri, au 
ascultat cu nelini�te gemetele peniten�ilor care se tulburau �i apoi au plecat de pe muntele 
Golgota. Mul�i dintre cei de fa�� s-au întors la Dumnezeu �i cea mai mare parte dintre ei s-au 
înapoiat la Ierusalim acapara�i de spaim�. Solda�ii romani str�juiau por�ile în mai multe p�r�i ale 
ora�ului pentru a anticipa o posibil� r�scoal�. Casius a r�mas pe Calvar având în subordinea lui 
aproape cincizeci de solda�i. Prietenii lui Isus st�teau în jurul crucii, contemplându-l pe Domnul 
�i plângând; dar alte femei evlavioase s-au întors la casele lor t�cute �i cople�ite de durere. 
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Capitolul XLVI - Cutremurul. Apari�iile mor�ilor în Ierusalim 
 
 Spiritul lui Isus mi s-a ar�tat sub forma unei stele str�lucitoare condus� de îngeri, printre 
care l-am remarcat pe îngerul Gabriel, cum intra în p�mânt la piciorul crucii. De asemeni am 
v�zut îngeri mergând în marele abis �i l-am auzit pe Isus poruncind sufletelor din Purgator s� 
reintre în trupurile trecute pentru ca semnul acela s�-i umple pe p�c�to�i de spaim� �i ca spiritele 
s� dea m�rturie solemn� despre divinitatea lui. 
 Cutremurul ce a produs adânca genune în munte, a pricinuit multe pagube în �inuturile 
Palestinei, dar efectele sale au fost mult mai fatale în Ierusalim. Locuitorii tocmai ce se lini�tiser� 
la venirea luminii, când groaza s-a ab�tut iar��i cu for�e duble din cauza zguduirii nervoase a 
p�mântului, a zgomotelor puternice �i a confuziei produse de c�derea caselor �i a zidurilor din 
toate p�r�ile, panica fiind amplificat� înc� �i mai mult de apari�ia mor�ilor, încât mizerabilii 
tic�lo�i c�utau s� se ascund�, adresându-�i cele mai repro�abile �i murdare vorbe. 
 Prea marii preo�i reluaser� sacrificiul mielului pascal (ce fusese întrerupt de întunericul 
imprevizibil) �i se bucurau de revenirea luminii când, dintr-o dat�, p�mântul de sub picioarele lor 
s-a cutremurat, cl�dirile din apropiere s-au d�râmat �i catapeteasma templului s-a destr�mat în 
dou� de la vârf. Teroarea excesiv� i-a l�sat pe cei de afar� f�r� glas, totu�i au izbucnit în plâns �i 
vaiete. Încurc�tura din interiorul templului n-a fost, în orice caz, atât de exagerat� pe cât s-ar 
crede pentru c� ordinea strict� se respecta în particular cât prive�te regulile necesare de urmat de 
c�tre to�i cei care intrau s�-�i împlineasc� jertfa �i de c�tre cei care plecau dup� ce au s�vâr�it-o. 
Lumea se îmbulzea, ceremoniile erau atât de maiestuos �inute de preo�i, încât participan�ii erau 
total absorbi�i. Primul ritual l-a constituit jertfirea mielului, apoi stropirea cu sângele lui, înso�it� 
de cântece �i de sunete de trompet�. Preo�ii urmau cursul sacrificiului, când deodat� o pauz� 
nea�teptat� �i însp�imânt�toare a urmat; nici un zgomot nu s-a auzit, sacrificiul a încetat; se 
crease o grab� general� spre u�ile templului �i toat� lumea c�uta sc�pare cât mai repede posibil. 
�i imediat ce se salvau, se speriau groaznic �i tremurau c�ci în mijlocul mul�imii ap�reau pe 
nea�teptate persoane decedate de mult sau arse înainte. Acestea îi priveau cu asprime �i îi 
dojeneau cu severitate pentru f�r�delegea ce comis� în acea zi, amintind de moartea omului drept 
�i aruncând sângele lui deasupra capului lor. Chiar �i în z�p�ceala produs�, unele încerc�ri de a 
p�stra ordinea au fost probate de c�tre preo�i: îi împiedicau pe cei ce se aflau în partea interioar� 
a l�ca�ului s� avanseze, împingându-i în puhoiul dinaintea lor �i coborând sc�rile ce conduceau 
în afara templului unde ceremoniile continuau, în acest mod inten�ionând s� calmeze temerile 
oamenilor. 
 Templul putea fi asem�nat cu un furnicar peste care s-au aruncat pietre sau care a fost 
deranjat de un b�� azvârlit în mijlocul lui. Furnicile din zona în care au c�zut pietrele ori în care 
b��ul a deranjat, s-au umplut de agita�ie �i amenin�are, în vreme ce furnicile ce nu fuseser� 
alarmate, au continuat s� lucreze lini�tite �i chiar s� repare locurile stricate. 
 Marele preot Caiafa �i suita lui nu s-au pierdut cu firea �i, datorit� împietririi diabolicei lor 
inimi, erau capabili s�-�i men�in� calmitatea exterioar�, f�când tot posibilul s� împiedice poporul 
de a considera întâmpl�rile uimitoare drept o coinciden�� a m�rturiei asupra inocen�ei lui Isus. 
Garnizoana roman� apar�inând fortului Antonia a depus eforturi mari de a p�stra disciplina; prin 
urmare, deranjarea s�rb�torii nu s-a soldat cu nici o r�zvr�tire, de�i în fiecare inim� se imprimase 
teama �i nelini�tea, pe care fariseii urm�reau s� le aplaneze. 
 Îmi amintesc �i c� al�ii provocau incidente: în primul rând, cele dou� coloane situate în 
templu la intrare �i c�rora le erau ata�ate o cortin� magnific�, s-au zguduit pân� în temelii, 
columna de pe partea stâng� a c�zut în direc�ia sudic� �i cea de pe dreapta a c�zut în partea 
nordic�, astfel t�ind cortina în dou� urmat de un zgomot asurzitor �i expunând l�ca�ul sfânt 
privirilor mirate ale martorilor. O piatr� mare a fost aruncat� de pe zidul dinspre sanctuar lâng� 
locul unde b�trânul Simeon obi�nuia s� îngenuncheze, iar arcul s-a fracturat de tot. P�mântul s-a 
ridicat �i mul�i stâlpi s-au d�râmat în toate col�urile sanctuarului. 
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 O închipuire a marelui preot Zaharia care st�tea ucis între verand� �i altar s-a ar�tat în 
l�ca�. A rostit amenin��ri îngrozitoare amintind de moartea celui de-al doilea Zaharia �i de cea a 
Botez�torului, ca �i despre pieirea aspr� a profe�ilor14. Cei doi fii ai preotului Simeon, 
supranumit cel drept, (urma�i ai vârstnicului Simeon care profe�ise despre Isus când fusese adus 
în templu) �i-au f�cut apari�ia în zona ocupat� de obicei de doctorii legii �i au vorbit în termeni 
duri despre moartea profe�ilor, despre sacrificiul legii vechi, ce era pe punctul de a înceta, 
îndemnându-i pe to�i cei prezen�i s� se converteasc� �i s� îmbr��i�eze înv���turile aceluia pe care 
ei îl r�stigniser�. Proorocul Ieremia a ap�rut �i el stând lâng� altar �i proclamând cu grai 
amenin��tor c� ofranda str�veche lua sfâr�it �i începuse jertfa cea nou�. Din cauza faptului c� 
apari�iile aveau loc în regiunile în care nimeni decât preo�ilor le era permis s� intre, Caiafa �i al�i 
câ�iva �tiau de ele �i doreau pe cât posibil fie s� le nege realitatea, fie s� le ascund�. Aceste 
minuni erau urmate de altele mult mai extraordinare. U�ile sanctuarului au zburat din temelii �i o 
voce s-a auzit: L�sa�i-ne s� ne p�r�sim locul acesta!; am v�zut îngerii Domnului abandonând 
instantaneu templul. Cei treizeci �i doi de farisei care plecaser� de pe Calvar cu pu�in înainte ca 
Isus s�-�i dea sufletul, aproape c� s-au convertit cu to�ii chiar sub piciorul crucii. 
 S-au reîntors în templu în toiul încurc�turii �i au fost parc� lovi�i de tr�snet când au v�zut 
ceea ce se întâmpla acolo. Li s-au adresat sever lui Ana �i lui Caiafa, apoi au abandonat templul. 
Ana fusese întotdeauna cel mai înver�unat vr�jma� al lui Isus �i a condus fiecare demers 
împotriva lui, dar evenimentele supranaturale ce se desf��urau l-au speriat �i iritat extrem de tare, 
încât �tia c� nu exist� nici un loc în care s� se ascund�. Caiafa era în realitate foarte agitat �i plin 
de tulburare, dar mândria lui exagerat� i-a spulberat orice sentiment, dorind s�-l corup� �i pe 
Ana. A reu�it într-o anumit� m�sur�, dar apari�ia subit� a persoanelor moarte de atâta vreme, a 
umbrit efectele cuvintelor lui �i Ana a c�zut din nou prad� celei mai tem�toare frici �i remu�c�ri. 
 În vreme ce lucrurile se petreceau astfel în templu, confuzia �i panica nu se aplanase nici pe 
departe în Ierusalim. Persoane decedate se plimbau pe str�zi �i multe ziduri �i cl�diri fuseser� 
d�râmate în urma cutremurului. Supersti�iile lui Pilat îl conduseser� �i mai mult în negura 
spaimei; era perfect paralizat �i f�r� grai. Palatul s�u se zguduise pân� la temelie �i p�mântul se 
cutremura sub picioarele lui. Alerga din camer� în camer� nebune�te, c�ci moartea i se înf��i�a 
continuu, repro�ându-i sentin�a nedreapt� dat� lui Isus. Se gândea c� zeii galileanului urm�reau 
s� se r�zbune �i s-a retras în c�m�ru�a intern�, unde a oferit jertfe �i s-a închinat idolilor spre a le 
implora ajutorul. Irod se agita de obicei; îns� el s-a închis în palat departe de curiozitatea tuturor. 
 Mai mult de o sut� de persoane care muriser� în diferite epoci, au înviat �i au ap�rut în mai 
multe p�r�i ale Ierusalimului înfrico�ându-i pe locuitori. Acele suflete eliberate de Isus din 
Purgatoriu �i-au descoperit fe�ele �i au r�t�cit pretutindeni pe str�zi �i, de�i corpurile erau 
acelea�i cu cele pe care le avuseser� pe p�mânt, nu p�reau s� ating� solul în mersul lor. Au intrat 
în casele descenden�ilor lor, au proclamat nevinov��ia lui Isus �i i-au oc�rât aspru pe cei care 
participaser� la moartea lui Isus. I-am v�zut trecând str�zile principale, mergând doi câte doi �i 
ap�rându-mi plutind în aer, f�r� s�-�i mi�te picioarele. Înf��i�area unora era palid�, a altora 
galben�; aveau b�rbile lungi, iar vocile r�sunau ciudat, ca de mormânt. Hainele le aveau 
caracteristice perioadei în care muriser�. Sosind la locul unde pedeapsa se decisese înainte de a 
merge spre Calvar, s-au oprit un moment �i au anun�at: Glorie lui Isus în vecii vecilor �i 
distrugere du�manilor lui! Înspre orele patru to�i mor�ii s-au întors în sepultur�. Jertfele 
încetaser� �i haosul cauzat de marea dezordine a fost a�a de puternic, încât doar câteva persoane 
au mâncat mielul pascal în acea zi. 

                                         
14 Zaharia la care se face aici referire era tat�l lui Ioan Botez�torul torturat �i omorât de Irod deoarece nu-l pr�dase 
pe Ioan în mâinile du�manilor. El �i prietenii lui au fost ar�i în incinta templului. 
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Capitolul XLVII - Cererea lui Iosif din Arimateea de a i se permite s� ia 
trupul lui Isus 
 
 Chiar în momentul în care tulbur�rile s-au diminuat într-o anumit� m�sur�, iudeii, 
apar�inând consiliului, i-au cerut lui Pilat ca picioarele criminalilor s� fie strivite pentru a li se lua 
via�a înainte ca ziua sabatului s� se termine. Pilat a luat m�surile necesare îndeplinirii dorin�ei 
lor. Iosif din Arimateea a solicitat atunci o audien��; auzise de moartea lui Isus �i împreun� cu 
Nicodim hot�râser� s�-l înmormânteze într-un mormânt nou construit la cap�tul gr�dinii sale, nu 
departe de Golgota. Pilat era înc� sub influen�a nelini�tii, fiind uimit s� vad� c� Iosif se arat� 
ner�bd�tor s� îngroape un criminal atât de josnic condamnat. L-a chemat pe Abenadar care s-a 
întors în Ierusalim, dup� ce se întâlnise cu apostolii ascun�i în pe�ter�, întrebându-l dac� regele 
iudeilor murise într-adev�r. Abenadar i-a povestit pe îndelete moartea Domnului nostru, ultimele 
sale cuvinte �i cel de pe urm� strig�t, dar �i despre cutremurul în urma c�ruia se crease o 
pr�pastie adânc� în munte. Singurul lucru pe care Pilat l-a g�sit surprinz�tor a fost decesul atât de 
rapid al lui Isus în compara�ie cu al acelora r�stigni�i ca �i el �i care tr�iau mai mult; dar, de�i i-a 
spus atât de pu�ine, fiecare vorb� rostit� de Iosif îi stârnea �i mai mult remu�carea �i panica. I-a 
ordonat imediat lui Iosif s� coboare trupul neînsufle�it al regelui iudeilor de pe cruce �i s� 
îndeplineasc� ritualurile înmormânt�rii. Pilat a urm�rit s�-�i îndrepte oarecum conduita 
nemiloas� �i nedreapt� fa�� de Isus, dorind s� ac�ioneze în modul cel mai insuportabil pentru 
farisei, adic� s� nu îl îngroape pe Isus între cei doi tâlhari, a�a cum î�i ar�taser� ei dorin�a. A 
trimis un sol pe Golgota spre a-i confirma dac� ordinele se execut�. Presupun c� emisarul a fost 
Abenadar, c�ci l-am v�zut cum asista la coborârea lui Isus de pe cruce. 
 Când Iosif din Arimateea a p�r�sit palatul lui Pilat, s-a al�turat din nou lui Nicodim care îl 
a�tepta la casa unei femei credincioase, cas� situat� în partea opus� unei str�zi lungi �i nu la mare 
distan�� de strada unde Isus suferise crunte lovituri la începutul drumului crucii. Femeia vindea 
ierburi aromate �i Nicodim a cump�rat multe parfumuri necesare îmb�ls�m�rii corpului lui Isus. 
Ea �i-a procurat cele mai pre�ioase parfumuri din alte locuri �i chiar �i Iosif a mers s� caute un 
giulgiu frumos. Servitorii lui au adus sc�ri, ciocane, cuie, vase cu ap� �i bure�i, punându-le într-
un c�rucior similar aceluia în care discipolii lui Ioan îi puseser� trupul când l-au luat de la 
castelul lui Maheu. 
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Capitolul XLVIII - Str�pungerea coastei lui Isus. Moartea celor doi 
tâlhari 
 
 Pe când se întâmplau toate acestea în Ierusalim, în jurul Golgotei domnea lini�tea. 
Mul�imea g�l�gioas� �i amenin��toare se împr��tiase; toat� lumea intrase în panic�, unii se c�iau 
cu sinceritate, dar asupra altora evenimentul nu îi atinsese cu nimic. Maria, Ioan, Magdalena, 
Maria a lui Cleopa �i Salomeea au r�mas fie îngenunchea�i, fie în picioare înaintea crucii, 
acoperi�i cu v�l pe cap, suspinând u�or. 
 Câ�iva solda�i st�teau rezema�i de terasa ce înconjura platforma. Casius c�l�rea agitat de 
colo-colo; cerul era mohorât �i întreaga natur� purta o hain� de doliu. �ase arca�i au ap�rut 
aducând cu ei sc�ri, spade, sfori �i doage mari de fier pentru a strivi fluierele picioarelor celor 
condamna�i �i pentru a le gr�bi moartea. Când s-au apropiat de crucea Domnului nostru, prietenii 
s�i s-au retras câ�iva pa�i înapoi �i Fecioara s-a umplut de team� ca nu cumva solda�ii s�-�i 
arunce ura lor asupra trupului f�r� via�� al lui Isus. Aceast� nelini�te nu era nefondat�, c�ci în 
momentul în care s-au apropiat de crucea Domnului Isus �i �i-au pus jos sc�rile, au spus c� 
acesta doar se preface c� este mort; în doar câteva clipe, v�zând c� era rece �i �eap�n, l-au l�sat, 
îndreptându-se spre ceilal�i doi, care înc� tr�iau. Le-au strivit oasele de deasupra �i dedesubtul 
cotului, în timp ce alt arca� le sf�râma oasele de deasupra �i dedesubtul genunchiului. Gesmas 
urla îngrozitor, de aceea pe el l-au executat prin trei lovituri puternice peste piept cu un ciomag. 
Dismas a gemut profund �i a murit; el a fost primul dintre mor�i care a avut bucuria de a-l urma 
pe R�scump�r�tor în ceruri. Corzile au fost desf�cute, corpurile celor doi au c�zut pe p�mânt �i 
c�l�ii i-au târât spre o mla�tin� adânc� ce se afla între Calvar �i zidurile ora�ului �i i-au scufundat 
acolo. 
 Suta�ii nu s-au convins dac� Isus murise cu adev�rat �i brutalitatea ar�tat� în timpul 
zdrobirii picioarelor tâlharilor le-a provocat femeilor sfinte groaza c� i s-ar fi putut întâmpla la 
fel �i Domnului. Dar Casius, un soldat aflat în subordinea lui Abenadar, b�rbat în vârst� de 25 de 
ani, a c�rui fire nervoas� �i privire sa�ie, atr�geau ironia camarazilor lui, a fost luminat printr-un 
har deosebit, a fost cuprins de durere la vederea r�ut��ii solda�ilor �i s-a decis s� le dovedeasc� 
b�rba�ilor c� Isus era într-adev�r mort. Bun�tatea inimii sale l-a determinat s� ac�ioneze astfel, 
dar a împlinit incon�tient una din profe�ii. �i-a potrivit lancea �i a c�l�rit repede pân� pe colina 
pe care ridicaser� crucea, a oprit chiar între crucea bunului tâlhar �i cea a Domnului nostru; a luat 
sabia în ambele mâini, a înfipt-o atât de adânc în coasta lui Isus, încât i-a p�truns inima. Când 
Casius a scos sabia, o mare cantitate de sânge �i ap� a �â�nit din ran�, curgându-i peste fa��. 
Acest mod de sp�lare a produs, într-un fel, efecte similare cu apele d�t�toare de via�� ale 
botezului: haruri �i salvare i-au p�truns totodat� în suflet. A coborât de pe cal, s-a aruncat la 
p�mânt în genunchi, �i-a atins pieptul �i a m�rturisit cu voce tare credin�a ferm� în dumnezeirea 
lui Isus. 
 Sfânta fecioar� �i înso�itorii ei se aflau înc� prin preajm�, cu ochii spre cruce, dar când 
Casius a înfipt sabia în coasta lui Isus au r�mas uimi�i �i s-au gr�bit într-un suflet înspre el. Maria 
ar�ta ca �i cum propria-i inim� ar fi fost str�puns�, neputându-se sus�ine singur�. Între timp 
Casius st�tea înc� îngenuncheat �i mul�umea lui Dumnezeu, nu numai pentru favorul primit, dar 
�i pentru vindecarea ochilor s�i ce-l f�ceau slab �i neputincios. Vindecarea a avut ca efect 
înl�turarea întunericului ce înv�luise sufletul s�u. Toate inimile s-au umplut de dragoste la 
vederea sângelui Domnului nostru ce s-a scurs într-o groap� la piciorul crucii. Maria, Ioan, 
femeile sfinte �i Casius au strâns sângele �i apa în retorte �i au absorbit cu buc��i de pânz� 
resturile de pic�turi de sânge15. 
                                         
15 Sora Emmerich a ad�ugat: „Casius a fost botezat cu numele de Longinus; a ajuns diacon �i a predicat credin�a în 
Cristos. A p�strat din sângele lui Isus care s-a uscat, dar a fost g�sit în mormântul s�u din Italia. L-au înmormântat 
într-un ora� nu departe de localitatea unde sfânta Clara �i-a petrecut via�a. Exist� un lac cu o mic� insul� lâng� acest 
ora� �i trupul lui trebuie s� fi fost dus acolo ”. Sora Emmerich pare c� descrie Mantua prin aceast� relatare unde se 
p�streaz� o tradi�ie în acel ora�. Nu cunosc care anume sfânta Clara locuia în vecin�tatea ora�ului. 
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 Casius, a c�rui privire s-a luminat în acel moment, iar ochii sufletului i s-au deschis, a fost 
profund p�truns �i �i-a continuat rug�ciunea de mul�umire, murmurând. Solda�ii erau uimi�i de 
miracolul petrecut �i s-au aruncat �i ei în genunchi, b�tându-�i pieptul �i m�rturisindu-�i credin�a 
în Isus. Apa �i sângele au continuat s� curg� din rana larg deschis� a coastei Domnului; a intrat 
în gaura din stâng� �i femeile le-au luat în vase, în vreme ce Maria �i Magdalena le-au amestecat 
cu lacrimi. Arca�ii, primind ordin de la Pilat s� nu ating� corpul lui Isus, nu s-au mai întors 
deloc. 
 Toate întâmpl�rile aveau loc sub cruce, cu pu�in înainte de ora patru, în timp ce Iosif �i 
Nicodim preg�teau înmormântarea lui Isus. Servitorii lui Iosif, trimi�i fiind s� cure�e mormântul, 
i-au anun�at pe prietenii lui Isus c� înv���torul lor urma s� fie dus într-un mormânt nou �i curat. 
Ioan s-a reîntors imediat în ora�, împreun� cu femeile, în primul rând, pentru ca Maria s�-�i 
revigoreze puterea �i în al doilea rând pentru a lua toate cele necesare inciner�rii. Binecuvântata 
fecioar� avea o locuin�� mic� printre cl�dirile de lâng� cenaclu. Nu au intrat în ora� pe poarta de 
lâng� Calvar, c�ci era închis� �i p�zit� de solda�ii fariseilor, dar s-au folosit de poarta ce ducea 
spre Betleem. 
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Capitolul XLIX - Descrierea unor regiuni din vechiul Ierusalim 
 
 Acest capitol va con�ine unele descrieri ale locuin�elor din Ierusalim povestite de sora 
Ecaterina cu ocazii diferite �i vor precede descrierea gropii �i gr�dinii lui Iosif din Arimateea; 
deci nu vom fi nevoi�i s� întrerupem relatarea despre înmormântarea Domnului nostru. 
 Prima poart� din partea de est a Ierusalimului, spre sud-estul templului, conducea spre 
suburbia Ofel. Poarta Oii era situat� spre nord-estul col�ului templului. Între aceste dou� por�i se 
afla o a treia poart� ce ducea înspre ni�te str�zi situate în direc�ia estic� a templului �i locuite de 
marea majoritate a pietrarilor �i de al�i muncitori. Casele acestor str�zi depindeau de funda�ia 
templului �i aproape toate îi apar�ineau lui Nicodim care le comandase de a fi construite �i care 
ceruse aproximativ to�i muncitorii din acea parte la cl�direa lor. Nicodim nu construise el 
frumoasa poart� ca intrare pe aceste str�zi numit� poarta Moria, ci doar ce fusese terminat� �i 
prin ea Isus intrase în ora� de Rusalii. Astfel a intrat Isus Cristos prin poarta nou� a lui Nicodim 
prin care nimeni nu mai intrase �i a�a fusese înmormântat în mormântul cel nou al lui Iosif, în 
care nimeni nu mai fusese pus înc�. Aceast� poart� a fost ulterior scoas� din uz �i a existat o 
tradi�ie care spune c� to�i cre�tinii ar fi intrat din nou prin ea. Chiar �i azi se g�se�te în acel loc o 
poart� numit� de turci Poarta de Aur. 
 Drumul ce ducea spre vest pornind de la poarta Oii, trecea de mijlocul distan�ei dintre 
partea nord-vestic� a muntelui Sion �i a Calvarului. De la aceast� poart� �i pân� la Golgota 
distan�a era cam de 3 km �i jum�tate; de la palatul lui Pilat �i pân� la Golgota erau cam 2 km. 
Fort�rea�a Antonia era situat� spre nord-vestul muntelui pe care se afla templul pe o stânc� 
izolat�. Dac� o persoan� ar fi p�r�sit palatul lui Pilat �i s-ar fi îndreptat spre vest, ar fi avut 
fort�rea�a în stânga sa. Pe unul dintre zidurile sale se g�sea o platform� de comand� a forumului, 
de unde Pilat obi�nuia s� fac� anun�uri poporului, ca atunci când, de exemplu, promulga o nou� 
lege. Când Domnul nostru sfânt �i-a purtat crucea în interiorul ora�ului, muntele Calvar se afla 
pe partea sa dreapt�. Acel drum conducea spre o poart� ridicat� într-un zid al ora�ului spre Sion. 
În spatele acestui perete, spre stânga, se putea vedea un or��el cu mai multe gr�dini decât case; în 
direc�ia zidului exterior al ora�ului se z�reau morminte magnifice cu intr�ri din piatr�. Tot pe 
aceast� latur� era �i casa lui Laz�r, ale c�rei gr�dini frumoase se extindeau pân� într-acolo unde 
peretele exterior de vest al Ierusalimului ocolea spre sud. Presupun c� o u�i�� privat� zidit� în 
perete �i prin care Isus �i ucenicii treceau deseori cu permisiunea lui Laz�r, ajungea la aceste 
gr�dini. Poarta de nord-vest a ora�ului îi purta spre Bedsur, mult mai spre nord de Emaus �i Iopa. 
Zona vestic� a ora�ului Ierusalim era mult mai joas� decât oricare alta; p�mântul pe care fusese 
construit s-a înclinat prima oar� spre direc�ia zidului înconjur�tor �i apoi se ridica din nou la 
închiderea peretelui; în acea vale se aflau gr�dini �i podgorii, în spatele c�rora urma un drum 
larg, cu c�r�ri ce duceau spre extremele zidurilor �i a turnurilor. Pe de alt� parte, în afara 
peretelui, p�mântul cobora spre vale, iar pere�ii înconjur�tori zonei joase a ora�ului p�reau a fi 
construi�i pe o teras�. Exist� gr�dini �i podgorii �i în prezent pe dealul din afara ora�ului. Când 
Isus a ajuns la cap�tul drumului crucii, avea în partea stâng� acea zon� a ora�ului unde se 
întindeau multe gr�dini �i din acel loc a înso�it Simon din Cirene procesiunea. Poarta prin care 
Isus a p�r�sit ora�ul nu se afla în întregime spre vest, dar mai degrab� spre sud-vest. Zidul 
ora�ului de pe partea stâng� se continua într-un fel spre sud dup� ce se trecea de poart�, apoi o 
lua înspre vest �i dup� aceea iar��i spre sud în jurul muntelui Sion. Pe aceast� parte se în�l�a un 
turn, asemenea unei fort�re�e. Poarta prin care Isus a p��it �i s-a îndep�rtat de ora� nu era departe 
de o alta mai sudic�, care ducea înspre vale �i de unde pornea un drum spre Betleem. Drumul 
ocolea nordul spre muntele Calvar, imediat dup� ce începea acea poart� prin care Isus a l�sat în 
urm� Ierusalimul când î�i purta crucea. Muntele era foarte abrupt înspre r�s�rit, înspre ora� �i 
cobora gradat pe partea vestic�, de pe care se vedea drumul spre Emaus, str�b�tut de un câmp de 
unde l-am v�zut pe Luca strângând plante împreun� cu Cleopa; tot atunci, pe drumul spre Emaus 
l-au întâlnit pe Înv���torul lor. Pe lâng� ziduri, spre sudul �i estul Calvarului, se întindeau 
gr�dini, podgorii �i morminte. Crucea a fost îngropat� pe partea de nord-est la poalele muntele 
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Calvar. Gr�dina lui Iosif din Arimateea se afla lâng� poarta Betleemului aproximativ la 7 minute 
de mers pân� pe Golgota; era o gr�din� unic�, foarte frumoas�, pe sol înalt, extinzându-se în 
afara zidurilor ora�ului16 cu copaci înal�i, b�nci �i arbu�ti ce d�deau mult� umbr�. Oricine venea 
dinspre partea de nord a v�ii �i intra în gr�din� avea pe partea stâng� o colin� ce se întindea pân� 
la zidul ora�ului, iar pe partea dreapt�, la cap�tul gr�dinii o piatr� deta�at�, unde se g�sea pe�tera 
mormântului. Grota, în care era s�pat mormântul, avea vedere spre est �i pe partea sud-vestic� �i 
nord-vestic� a aceleia�i stânci se aflau alte dou� morminte mai mici, ce nu mai fuseser� utilizate 
înainte. O c�rare, ce pornea dinspre sudul stâncii, o înconjura; p�mântul din fa�a mormântului se 
ridica mai mult decât cel dinaintea intr�rii �i persoana care dorea s� intre în grot� trebuia s� 
coboare câteva trepte. Pe�tera era destul de mare încât s� încap� patru b�rba�i �i s� stea aproape 
de zid în picioare f�r� ca s� împiedice mi�c�rile de sus�inere ale celor care purtau trupul 
mortului. În partea opus� u�ii era scobit� o gaur� în stânc�, în care groapa de mormânt se vedea; 
avea m�sura de dou� picioare deasupra nivelului solului �i ata�at� de piatr� doar printr-o singur� 
parte ca un altar: puteau sta în�untru dou� persoane una la un cap�t �i alta la cel�lalt; mai exista 
�i un loc pentru o a treia persoan� în fa��, chiar �i dac� u�a cavit��ii era închis�. Aceast� u�� era 
dintr-un metal, probabil din alam�, �i mai avea alte dou� u�i rabatabile. Acestea puteau fi închise 
cu o piatr� ce se rostogolea peste ele, �inut� în afara cavernei. Imediat ce Domnul a fost a�ezat în 
mormânt, au rostogolit piatra înaintea u�ii. Era foarte mare �i nu permitea înl�turarea ei decât cu 
efortul a mai multor b�rba�i. În locul opus intr�rii în grot� se g�sea o banc� de piatr� �i, 
c���rându-se pe aceast� banc�, se putea ajunge pe o stânc� acoperit� de iarb� de pe care se 
vedeau zidurile ora�ului, cea mai mare parte a muntelui Sion �i câteva turnuri, ca �i poarta 
Betleem �i fântâna din Gihon. Stânca, în interior, avea culoarea alb� la care se ad�ugau unele 
linii ro�ii �i albastre. 
 

                                         
16 Trebuie s� men�ionez aici c� în acei patru ani cât sora Emmerich a avut viziunile a descris tot ceea ce s-a 
întâmplat locurilor sfinte începând cu cele mai vechi timpuri �i pân� în zilele noastre. De mai multe ori a v�zut cum 
sunt profanate dar �i venerate public sau în ascuns. A v�zut multe pietre �i buc��i de roci martorii t�cu�i ai p�timirii �i 
învierii Domnului nostru puse de sfânta Elena în biserica sfântului Mormânt cu ocazia fond�rii acelei sacre cl�diri. 
Când sora Emmerich a vizitat acele locuri cu duhul obi�nuia s� adore locurile unde crucea a stat �i unde sfântul 
mormânt se g�sea. Men�ion�m oricum c� uneori vedea o distan�� mult mai mare între actuala pozi�ie a mormântului 
�i locul în care crucea era decât aceea dintre capelele care-i poart� numele în biserica din Ierusalim. 
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Capitolul L - Coborârea de pe cruce 
 
 Atunci când toat� lumea a plecat de lâng� cruce �i numai câteva santinele o mai p�zeau, am 
v�zut cinci persoane, care b�nuiesc c� nu erau altcineva decât apostolii, care au pornit prin valea 
din Betania, s-au apropiat de Calvar �i au privit îndelung crucea, apoi au fugit. De trei ori am 
întâlnit în vecin�tatea locului doi oameni care cercetau �i se consultau nelini�ti�i. Ace�tia doi erau 
Iosif din Arimateea �i Nicodim. Prima oar� i-am v�zut în timpul r�stignirii, când Isus a fost 
despuiat de hainele sale. A doua dat� a fost când, c�utând s� vad� dac� mul�imea s-a împr��tiat, 
au mers în ora� pentru unele preg�tiri. Când s-au reîntors la mormânt spre cruce a fost cea de-a 
treia oar� când i-am surprins apropiindu-se �i tot atunci �i-au îndreptat privirile în toate direc�iile, 
ca �i cum ar fi a�teptat momentul propice ca s� coboare trupul Domnului nostru de pe cruce. 
 O alt� preocupare de-a lor era s� aranjeze totul pentru a aduce cu ei cele necesare 
îmb�ls�m�rii trupului, iar servitorii lor au luat cu ei ustensilele cu care s� deta�eze corpul 
neînsufle�it al lui Isus de pe lemn, ca de altfel �i dou� sc�ri pe care le-au g�sit într-un hambar în 
apropierea casei lui Nicodim. Fiecare dintre aceste dou� sc�ri era f�cut� dintr-o singur� pârghie 
de lemn, cu buc��i de lemn peste ele, ce formau treptele. Erau �i cârlige ce puteau fi legate în 
orice parte a cap�tului pârghiei �i pe care se sprijineau sc�rile sau de care probabil se ag��a orice 
obiect necesar. 
 Femeia de la care cump�raser� mirodeniile, le-a împachetat cu dib�cie la un loc. Nicodim 
cump�rase o sut� livre de r�d�cini, a c�ror cantitate este echivalent� a 17 kilograme, dup� care 
mi s-a explicat despre aceasta. Au c�rat aceste mirodeniile în butoia�e pe care �i le-au ag��at de 
gât �i le-au potrivit pe piept. Unul dintre aceste butoia�e con�inea un soi de praf. Aveau de altfel 
�i m�nunchiuri de ierburi în saco�e, f�cute din pergament sau piele, iar Iosif ducea �i o cutie cu 
alifie; dar nu cunosc din ce material era confec�ionat� cutia. Servitorii c�rau vasele, sticlele din 
piele, bure�i �i unelte pe un fel de platform� portativ� de nuiele �i luau foc dintr-un felinar aprins. 
Au p�r�sit ora�ul înaintea st�pânului lor printr-o alt� poart� (posibil aceea din Betania) s-au 
întors pe drumul spre muntele Golgota. În timp ce mergeau prin ora�, au trecut pe lâng� casa 
unde fecioara Maria, sfântul Ioan �i femeile credincioase c�utaser� diferite obiecte utile 
parfum�rii trupului lui Isus, iar Ioan �i femeile i-au urmat pe slujitori de la distan��. Femeile erau 
în num�r de cinci �i unele dintre ele purtau gr�mezi mari de pânz� sub mantiile lor. Era în 
obiceiul femeilor ca atunci când ie�eau seara sau când inten�ionau s� se închine în tain�, s�-�i 
acopere propriul trup cu o manta lung� pân� la p�mânt, care pornea de la unul din bra�e �i se 
înf��ura pe lâng� corp, fapt ce le îngreuna destul de mult mersul. Le-am v�zut acoperite astfel cu 
v�lul, nu numai peste amândou� bra�ele, dar �i deasupra capului. Cu aceast� ocazie înf��i�area 
pelerinei m� uimea, c�ci era o îmbr�c�minte cu adev�rat de doliu. Iosif �i Nicodim purtau �i ei 
asemenea rantii cu mâneci negre �i e�arfe mari. Mantalele lor pe care �i le-au tras peste cap erau 
largi �i lungi de culoare gri �i foloseau la ascunderea oric�rui lucru purtat cu ei. �i-au îndreptat 
pa�ii înspre poarta ce ducea spre muntele Calvar. Str�zile erau pustii �i lini�tite, c�ci spaima îi 
cuprinsese pe to�i. Cel mai mare num�r de oameni se c�ia �i doar câ�iva s�rb�toreau. Când Iosif 
�i Nicodim au ajuns la poart�, au g�sit-o închis� �i strada era plin� de solda�i c�rora fariseii le 
ordonaser� s� fie prezen�i la ora dou� �i pe care îi înarmaser� sau îi puseser� de paz� de teama 
unei agita�ii printre oameni. Iosif le-a ar�tat un ordin semnat de Pilat prin care li se permitea s� 
treac� �i solda�ii s-au ar�tat vrednici de a deschide poarta, f�r� îns� de a o putea mi�ca; c�ci, se 
pare, c� poarta primise o zguduitur� �i se blocase �i, ca urmare osta�ii care porniser� s� 
striveasc� picioarele tâlharilor s-au v�zut sili�i s� se întoarc� în ora� printr-o alt� cale. Îns� când 
Iosif �i Nicodim au pus mâna pe z�vor, poarta s-a deschis singur� spre marea uimire a celor de 
fa��. 
 Întunericul înc� st�pânea pretutindeni în momentul în care au ajuns la muntele Calvar unde 
i-au g�sit pe slujitorii trimi�i înainte, dar �i pe femeile sfinte stând �i jelind înaintea crucii. Casius 
�i unii dintre solda�ii care se convertiser� au r�mas la o mic� distan�� plini de umilin�� �i t�cu�i. 
Iosif �i Nicodim le-au descris Mariei �i lui Ioan toate încerc�rile lor de a-l salva pe Isus de la 
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mâr�ava moarte, cum au reu�it s� previn� sf�râmarea oaselor lui Isus �i cum împliniser� 
profe�iile. Au vorbit �i despre rana pe care Casius o înf�ptuise cu sabia. Înainte ca Abenadar, 
centurionul, s� soseasc�, ei au început datoria sacr� �i dureroas� de a-l coborî de pe cruce �i de a-
i unge trupul adorabil. 
 Fecioara Maria �i sfânta Magdalena asistau la picioarele crucii, în timp ce în dreapta, între 
crucea Domnului �i cea a lui Dismas, celelalte femei se ocupau cu preg�tirea pânzei, a 
mirodeniilor, a apei, a bure�ilor �i a vaselor. Casius a avansat �i el aproape de ei �i i-a relatat lui 
Abenadar miraculoasa vindecare a ochilor lui. To�i s-au înduio�at �i inimile lor s-au umplut de 
adânc� peniten�� �i de iubire, dar în acela�i timp au p�strat o t�cere solemn� �i fiecare mi�care a 
lor ap�rea plin� de senin�tate �i sobr�. Nimic nu întrerupea lini�tea mut� a sarcinii lor sfinte, 
decât vreun suspin adânc sc�pat din partea celor prezen�i, în ciuda seriozit��ii �i aten�iei resim�ite 
de fiecare. Magdalena �i-a exteriorizat f�r� rezerve durerea �i nici prezen�a atâtor oameni diferi�i, 
nici vreo alt� prejudecat� nu p�reau a o împiedica s�-�i arate durerea. 
 Nicodim �i Iosif au a�ezat sc�rile în spatele crucii �i au urcat pe ele, �inând în mâini un 
�tergar mare de care au legat trei curele lungi. Au legat corpul lui Isus pe sub bra�e �i genunchi 
de cruce �i au fixat bra�ele de acele buc��i de pânz� puse dedesubtul mâinilor. Apoi au scos 
piroanele mâinilor, împingându-le de la spate cu ciocane. Palmele sfinte ale lui Isus nu au fost 
mi�cate prea tare �i cuiele au c�zut cu u�urin�� din r�ni, c�ci cea de pe urm� se m�rise datorit� 
greut��ii corpului, care fiind acum sus�inut de fâ�iile de material, nu mai atârna în cuie. Partea 
inferioar� a trupului ce se înclinase în jos de la moartea Domnului nostru acum se g�sea în 
pozi�ie normal� învelit� într-o bucat� de material, ag��at� de bra�ele crucii. În timp ce Iosif scotea 
cuiul din mâna stâng�, pe care o l�sa u�or s� cad� pe lâng� corp, Nicodim lega mâna dreapt� a lui 
Isus de bucata de lemn precum �i capul s�u care îi c�zuse pe um�rul drept. Apoi a extras cuiul �i, 
înconjurând bra�ul cu pânza, l-a l�sat s� cad� încet. În acela�i timp, centurionul Abenadar a 
smuls cu mare greutate cuiul lung ce-i str�pungea picioarele. Casius a primit cu devo�iune cuiele 
�i le-a a�ezat la picioarele Binecuvântatei Fecioare Maria. 
 Iosif �i Nicodim au a�ezat sc�rile în spatele crucii în pozi�ie vertical� aproape de trup, au 
dezlegat banda de pânz� de deasupra �i au strâns-o de una dintre treptele sc�rilor; au procedat la 
fel �i cu celelalte dou� benzi �i trecându-le din treapt�-n treapt� a f�cut ca sfântul trup s� cad� 
lejer în bra�ele centurionului, care l-a a�ezat pe genunchi, în timp ce Nicodim �i Iosif, sus�inând 
partea superioar� a corpului, l-au coborât cu mare aten�ie pe lâng� scar�, oprindu-l la fiecare pas 
�i îngrijindu-l cu grij�, a�a cum ar fi procedat ni�te b�rba�i care purtau trupul unui drag prieten 
grav r�nit. Astfel au dat jos de pe cruce trupul rece �i strivit al Domnului nostru divin. 
 Se desf��ura cea mai emo�ionant� scen�. Cu to�ii se purtau cu mare migal�, de team� ca nu 
cumva s�-i cauzeze lui Isus vreo alt� suferin��. P�reau c� se concentreaz� asupra lui Isus cu toat� 
dragostea �i venera�ia resim�it� fa�� de Salvatorul lor în timpul vie�ii sale. Ochii tuturor erau 
a�inti�i în sus, înspre Cer, �tergându-�i lacrimile �i exprimându-�i în oricare mi�care mâhnirea �i 
angoasa. Cu toate acestea, au r�mas cump�ta�i; chiar �i cei care se ocupau cu �tergerea sfântului 
trup rupeau lini�tea, dar uneori o f�ceau cu o voce înceat�. Dup� ce au îndep�rtat cuiele cu b�t�i 
puternice de ciocan, Maria Magdalena �i to�i cei de fa�� la r�stignire au resim�it fiecare lovitur� 
str�fulgerându-le inimile. Sunetul ciocanului le-a reamintit toate chinurile îndurate de Isus �i nu-
�i puteau controla nelini�tea, c�ci îi auzeau plânsetul p�trunz�tor, de�i oftau la vederea buzelor 
sale t�cute care dovedeau prea bine c� era cu adev�rat mort. Dup� ce a fost dat jos de pe cruce, l-
au învelit în pânz� de la genunchi �i pân� la brâu, apoi l-au pus în bra�ele Mamei sale Fecioare 
care, cople�it� de durere �i iubire, �i-a întins mâinile s�-�i primeasc� pre�iosul fiu. 
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Capitolul LI - Îmb�ls�marea trupului lui Isus 
 
 Fecioara Maria s-a a�ezat pe un a�ternut întins pe p�mânt, cu genunchiul drept pu�in ridicat 
�i cu spatele rezemat de ni�te p�turi înf��urate ca �i o pern�. Nici o impruden�� nu se s�vâr�ise, 
care s� o deranjeze pe ea, Mama Durerilor, aflat� în cea mai îndurerat� agonie a sufletului, c�ci 
trebuia s� duc� la cap�t cea mai divin� îns�rcinare pe care o împlinea cu privire la trupul Fiului 
ei cel prea adorat. Minunatul cap al lui Isus a r�mas sprijinit pe genunchiul Mariei �i trupul s�u 
st�tea întins pe pânz�. Fecioara Maria era p�truns� de durere �i iubire. Pentru ultima dat� �inea în 
bra�ele ei pe Fiul adorat, c�ruia nu i-a putut da nici o m�rturie de dragoste pe drumul lung al 
martiriului. A privit îndelung r�nile lui �i s-a alipit de obrajii însângera�i, iar Magdalena �i-a 
apropiat fa�a de picioarele lui. 
 B�rba�ii au intrat într-o pe�ter� mic� în partea de sud-vest a muntelui spre a preg�ti acolo 
necesarul îmb�ls�m�rii, iar Casius împreun� cu câ�iva solda�i au r�mas, din respect, mai la 
distan��. To�i cei care nu se aflau în locul potrivit, s-au reîntors în ora� �i solda�ii prezen�i au 
ajutat doar la men�inerea lini�tii în ultimele momente de oferire a onorurilor fa�� de trupul lui 
Isus. Câ�iva dintre ace�ti solda�i au �i servit atunci când a fost nevoie. Femeile pioase �ineau 
vasele, bure�ii, pânza, uleiul �i mirodeniile, dup� cum li se cerea, dar se retr�geau imediat ce 
ajutau, privind-o atent pe Fecioar� cum î�i îndeplinea datoria sacr�. Magdalena nu s-a îndep�rtat 
de trupul mort al lui Isus deloc, îns� Ioan a ajutat-o continuu pe Maria alergând de colo-acolo, de 
la b�rba�i la femei, cerând ajutor. Femeile aveau cu ele burdufuri mari din piele �i vase umplute 
cu ap� deasupra unui c�rbune încins. Ele le-au dat Fecioarei sfinte �i Magdalenei vase pline cu 
ap� limpede �i bure�i pe care le-au stors în sticlele din piele. 
 Curajul �i chibzuin�a Mariei au r�mas neinfluen�ate, chiar �i în mijlocul inexprimabilei sale 
dureri17. Îi era absolut imposibil s�-l p�r�seasc� pe Isus aflat în stare îngrozitoare din pricina 
suferin�elor lui �i, prin urmare, a început s�-i spele r�nile �i s�-i purifice urmele urgiilor la care 
fusese supus. Ea i-a înl�turat coroana de spini cu cea mai atent� grij�, desprinzând-o din spate �i 
t�ind unul câte unul din ghimpii ce-i p�trunseser� în cap pentru a nu-i l�rgi �i mai mult r�nile. 
Coroana a fost a�ezat� lâng� cuie �i Maria a scos buc��elele de spini din piele cu un cle�te 
rotunjit �i le-a ar�tat cu triste�e prietenilor18 s�i. Ace�ti spini au fost pu�i lâng� cruce, dar câ�iva 
trebuie s� fi fost p�stra�i separa�i. 
 Chipul divin al salvatorului nostru cu greu putea fi recunoscut, c�ci era foarte desfigurat 
din pricina r�nilor. Barba �i p�rul îi erau pline de sânge uscat. Maria i-a sp�lat capul �i fa�a �i cu 
ajutorul unor bure�i aspri i-a înl�turat sângele închegat din p�r. Pe m�sur� ce îndeplinea serviciul 
pios de cur��are, tratamentul oribil la care fusese supus devenea tot mai vizibil �i n��tea în 
sufletul ei sentimente de mil� �i duio�ie ce luau amploare cu fiecare îngrijire a r�nilor. I le-a 
sp�lat toate cele ale capului, ale ochilor, ale n�rilor �i ale urechilor cu un burete �i cu o bucat� de 
pânz� pe care o cuprindea cu toat� palma; i-a cur��at în acela�i mod �i gura, pe jum�tate deschis� 
limba, din�ii �i buzele. P�rul i l-a aranjat în trei direc�ii: dou� îi c�deau pe fiecare tâmpl� �i cea 

                                         
17 De Vinerea Mare pe data de 30 martie 1820 sora Emmerich contempla coborârea de pe cruce �i deodat� a le�inat 
în prezen�a scriitorului acestor pagini p�rând aproape moart�. Dar dup� un timp �i-a revenit �i a explicat cu foarte 
mare dificultate: „Contemplând trupul lui Isus întins pe genunchii Mariei Mama sa Binecuvântat� mi-am spus: „Cât 
de puternic� este! Nu s-a cl�tinat nici m�car o dat�!” Ghidul meu mi-a repro�at gândul acesta - în care se sim�ea 
mai mult� uimire decât compasiune - �i mi-a spus: „Sufer� �i tu deci ceea ce ea a suferit!” �i în acela�i moment o 
senza�ie de înstr�inare m-a cuprins asemenea unei s�bii încât am crezut c� voi muri”. Avusese o boal� ce îi 
redusese puterile �i o adusese aproape pe punctul de pe urm�. 
 
18 Sora Emmerich a spus c� forma acestor cle�ti i-au reamintit de foarfecele cu care i s-a t�iat p�rul lui Samson. În 
viziunile sale referitoare la cel de-al treilea an de via�� public� al lui Isus v�zuse cum Domnul petrecuse ziua de 
sabat la Misael - un ora� apar�inând levi�ilor din tribul lui Aser - �i precum o por�iune din Cartea iudeilor se citea în 
sinagog� sora Ecaterina a v�zut cu acea ocazie via�a lui Samson. 
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de-a treia peste ceaf�, iar când i-a descurcat p�rul din fa�� �i i l-a netezit, i l-a trecut pe dup� 
urechi19. 
 Când capul i-a fost în întregime sp�lat �i cur��at, Fecioara Maria l-a acoperit cu un v�l, 
dup� care a s�rutat obrajii sfin�i ai fiului cel drag, apoi s-a ocupat cu toat� aten�ia de gâtul, 
umerii, pieptul, spatele, bra�ele �i mâinile str�punse. Oasele pieptului �i ale încheieturilor 
picioarelor fuseser� dislocate �i nu puteau fi îndoite. Rana de pe um�r pricinuit� de greutatea 
crucii era îngrozitoare �i partea superioar� a trupului era acoperit� de semnele adânci l�sat� de 
biciuire. În stânga pieptului se vedea o rana profund� f�cut� de Cassius �i pe partea dreapt� se 
observa aceea�i ran� larg� cauzat� de lancea care a p�truns inima. Maria a sp�lat toate r�nile �i 
Magdalena, îngenuncheat�, o ajuta din când în când, dar f�r� s� se îndep�rteze de picioarele 
sfinte pe care le-a sp�lat cu lacrimi �i le-a �ters cu p�rul ei. 
 Capul, pieptul �i picioarele Domnului erau acum curate �i corpul sfânt vân�t, plin de urme 
�i semne maronii �i ro�ii, acolo unde loviser� în el, se odihnea pe genunchii Mariei care începuse 
s� ung� toate r�nile. Femeile sfinte au îngenuncheat �i ele �i au adus o cutie din care Maica 
sfânt� a luat ulei pre�ios. I-a îmb�ls�mat �i p�rul, luând mâinile sfinte cu mâna ei stâng�, i le-a 
s�rutat �i i-a umplut g�urile mari f�cute de cuie cu aceea�i crem� pre�ioas�. La fel a procedat �i 
cu urechile, cu n�rile �i cu r�nile de pe piept. Între timp Magdalena a �ters �i a înmiresmat 
picioarele Domnului, stropindu-le iar cu lacrimile ei �i alipindu-�i deseori obrazul de ele. 
 Apa folosit� nu s-a aruncat, ci au turnat-o în burdufurile în care bure�ii st�teau presa�i. L-
am v�zut pe Casius sau alt soldat mergând de mai multe ori pentru a scoate ap� din fântâna 
Gihon din apropiere. Dup� ce Maria a uns r�nile toate cu alifie, i-a înf��urat capul cu o bucat� de 
pânz�, dar nu i-a acoperit fa�a. I-a închis ochii �i �i-a �inut mâna asupra lor pentru un moment. I-a 
închis �i gura, apoi a cuprins tot trupul sacru al fiului iubit, apropiindu-�i fa�a recunosc�toare �i 
plin� de iubire de a lui. Iosif �i Nicodim au a�teptat pentru un timp, iar Ioan a venit aproape de 
Maria �i a rugat-o s� permit� ca Isus s� fie luat, c�ci trebuia ca îmb�ls�marea s� ia sfâr�it, c�ci 
Sabatul se apropia. Maria a îmbr��i�at înc� o dat� trupul divin al lui Isus �i �i-a luat r�mas bun 
într-un mod ating�tor, apoi b�rba�ii l-au ridicat cu tot cu pânz� �i l-au dus la o mic� distan��. 
Regretul adânc al Mariei a fost alinat de sentimentele de iubire �i recuno�tin�� cu care î�i 
îndeplinise sarcina sfânt�, dar nu trecu mult timp �i a fost inundat� iar��i de tr�iri dureroase, 
c�zând cu capul în bra�ele femeilor evlavioase. Magdalena a sim�it cum preaiubitul Mântuitor a 
fost dus de lâng� ea �i a fugit câ�iva pa�i cu bra�ele deschise, dar dup� câteva clipe s-a întors la 
fecioara Maria. 
 Trupul sfânt al Domnului a fost purtat într-un loc în dedesubtul stâncii Golgotei unde 
suprafa�a neted� a unei pietre permitea ca trupul s� fie îmb�ls�mat. Primul lucru pe care l-am 
v�zut a fost o bucat� de pânz� de in, ce sem�na a fi o broderie, care m-a f�cut s� m� gândesc la 
perdeaua lung�, brodat� �i atârnat� între cor �i nav� în timpul postului mare al Pa�telui20. 
Probabil c� era confec�ionat� cu ochiuri mari, pentru ca apa s� treac� prin ea. Am mai observat o 
alt� parte desf�cut�. Corpul Salvatorului nostru odihnea pe o pânz� lucrat� astfel �i câ�iva dintre 
b�rba�i �ineau cel�lalt material peste aceasta. Nicodim �i Iosif au apucat atunci �i de �es�tura 

                                         
19 Sora Emmerich obi�nuia ca atunci când vorbea despre persoane de o importan�� istoric� s� explice cum î�i 
aranjau p�rul: Eva, spunea dânsa, î�i aranja p�rul în dou� p�r�i, dar Maria în trei. P�rea c� d� importan�� acestor 
detalii. Nici un alt am�nunt prezentat ei nu p�rea s�-i dea vreo explica�ie despre subiect decât ceea ce se întâmpla cu 
p�rul persoanei la sacrificiu, înmormânt�ri, consacr�ri sau jur�mânt. A spus odat� despre Samson: P�rul s�u drept, 
lung �i sub�ire era strâns peste cap în �apte �uvi�e; capetele acestor �uvi�e erau legate deasupra frun�ii �i tâmplelor. 
P�rul nu reprezenta în sine puterea lui, ci constituia doar o m�rturie a f�g�duin�ei prin care se d�ruise lui Dumnezeu. 
Puterile de care depindeau aceste �apte �uvi�e erau cele �apte daruri ale Duhului Sfânt. Aceste jur�minte le-a rupt �i 
a pierdut multe haruri atunci când a permis s� i se taie podoaba. Nu am v�zut-o pe Dalila s�-i reteze tot p�rul �i cred 
c� o bucl� îi mai r�m�sese peste frunte. A p�strat harul peniten�ei �i s-a c�it, prin aceasta �i-a rec�p�tat puterea de a-
�i distruge du�manii. Via�a lui Samson este figurativ� �i profetic�. 
 
20 Se refer� la un obicei al diecezei de Munster. În timpul postului se ag��a de biserici o cortin� brodat� manual 
reprezentând cele cinci r�ni, uneltele p�timirii etc. 
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înf��urat� în jurul �oldurilor pus� la coborârea de pe cruce; pe sub acest acoper�mânt i-au �ters 
cu bure�i picioarele, dup� care l-au ridicat cu ajutorul buc��ii de pânz� trecute pe sub �ale �i 
genunchi, sp�lându-i �i spatele f�r� s�-l întoarc� cu fa�a în jos. Au continuat s�-l spele a�a pân� 
când ie�ea din burete doar ap� curat�. Dup� aceea au turnat smirn� peste întreg trupul �i apoi l-au 
întors cu grij�, întinzându-l orizontal, c�ci se g�sea înc� în pozi�ia în care murise, cu spatele �i 
genunchii îndoi�i. Apoi i s-au pus pe sub �olduri o bucat� lat� de un metru �i lung� trei metri, i-au 
întins peste piept m�nunchi din ierburi pl�cut mirositoare �i i-au împr��tiat peste întreg corpul o 
pudr� adus� de Nicodim. Apoi i-au înf��urat picioarele �i au legat �es�tura bine. Dup� aceea au 
uns r�nile coapselor, au pus o gr�mad� de ierburi între picioare, pe care le-au întins perfect �i le-
au acoperit cu mirodeniile acelea parfumate. 
 Ioan a condus-o pe Maria �i pe celelalte femei evlavioase lâng� trupul sfânt înc� o dat�. 
Maria a îngenuncheat la capul lui Isus �i i-a pus sub cap bucata de pânz� fin� pe care o primise 
de la so�ia lui Pilat �i pe care o purtase la gât pe sub hain�; în continuare, ajutat� de femeile de 
lâng� ea, a împr��tiat pe lâng� umeri �i pân� la obraji leg�turi de ierburi, mirodenii �i pudr� 
parfumat�, înf��urându-i strâns capul �i umerii cu bucata de pânz�. Magdalena a turnat �i sticlu�a 
cu balsam în rana coastei, iar femeile au mai ad�ugat �i alte ierburi în r�nile mâinilor �i cele ale 
picioarelor. B�rba�ii au al�turat mirodenii fine pe lâng� restul trupului �i au împreunat sfintele 
mâini pe piept. Apoi pânza din jurul pieptului i-au înnodat-o cu cap�tul de sub subsuoar�, 
înf��urându-i cu ea capul �i întreg corpul. În final l-au a�ezat pe Domnul în giulgiul cel mai mare 
cump�rat de Iosif din Arimateea �i l-au înf��urat în el. L-au lungit pe diagonal�, astfel încât un 
col� al pânzei l-au luat de la picioare pân� la piept, iar cel�lalt a fost tras peste cap �i umeri, în 
timp ce celelalte dou� capete înconjurau de dou� ori corpul. 
 Fecioara Maria, femeile credincioase �i b�rba�ii st�teau cu to�ii îngenunchea�i în jurul 
corpului lui Isus pentru a-�i lua r�mas bun, când s-a întâmplat un miracol chiar sub privirile 
tuturor. Trupul sacru al lui Isus, cu toate r�nile s-a imprimat peste acoper�mântul alb, ca �i cum 
dorea s� le mul�umeasc� pentru grija �i dragostea lor, l�sându-le o amintire prin v�lul ce-l 
acoperea. 
 L-au îmbr��i�at l�crimând �i au s�rutat cu venera�ie urma l�sat� de trupul lui. Uimirea le-a 
crescut când, ridicând de jos pânza, au v�zut c� fâ�iile cu care-l înf��uraser� au r�mas albe ca �i 
înainte, doar pânza din partea de sus a corpului se imprimase în mod minunat. Nu era un semn 
provocat de r�nile sânger�rii, ci un portret supranatural ce d�dea m�rturie despre puterea divin� 
din�untrul corpului lui Isus. Am v�zut multe cât prive�te istoria acestei buc��i de pânz�, iar dup� 
înviere a r�mas în posesia prietenilor lui Isus �i a ajuns de dou� ori în mâinile iudeilor, iar mai 
târziu a fost adorat� în diferite locuri. Am v�zut-o într-un ora� din Asia, în posesia unor cre�tini 
care nu erau catolici. Am uitat numele ora�ului situat într-o provincie din apropierea ��rii celor 
trei magi. 
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Capitolul LII - Punerea în mormânt a trupului Domnului nostru 
 
 B�rba�ii au a�ezat trupul sfânt pe o brancard� din piele, pe care au învelit-o cu o pânz� 
maronie �i de care au legat dou� drugi lungi, care mi-au amintit de Chivotul Legii. Nicodim �i 
Iosif au sus�inut pe umeri marginile din fa��, în timp ce Abenadar �i Ioan le-au �inut pe cele din 
spate. Dup� ei urmau Fecioara Maria, Maria a lui Heli, sora ei mai mare, Magdalena �i Maria a 
lui Cleopa �i apoi un alt grup de femei care asistaser� din dep�rtare - Veronica, Ioana, Chuza, 
Maria Salomeea, Salomeea din Ierusalim, Suzana �i Ana, nepoata sfântului Iosif. Casius �i 
solda�ii încheiau procesiunea. Celelalte femei, precum Marta lui Naim, Dina samariteanca �i 
Mara Sufanita se aflau la Betania împreun� cu Marta �i Laz�r. Doi solda�i cu tor�e în mâini 
mergeau înainte spre a lumina grota mormântului; procesiunea a continuat în aceast� ordine timp 
de �apte minute, femeile �i b�rba�ii cântau psalmi cu voci duioase �i melancolice. L-am v�zut pe 
Iacob cel mare, fratele lui Ioan stând pe un deal pe partea opus� a v�ii, uitându-se �i urm�rindu-i 
cum treceau �i întorcându-se repede la discipolii ceilal�i spre a le spune ce v�zuse. 
 Cortegiul s-a oprit la intrarea în gr�dina lui Iosif ce s-a deschis prin înl�turarea unor lemne, 
folosite mai târziu drept pârghii pentru a rostogoli piatra pân� la u�a mormântului. În partea 
opus� stâncii au l�sat întins pe o targ� trupul sfânt. Grota recent s�pat� fusese cur��at� de pu�in 
timp de servitorii lui Nicodim, astfel încât interiorul ar�ta curat �i cu aspect pl�cut. Femeile sfinte 
st�teau a�ezate în fa�a pe�terii; în vreme ce patru b�rba�i au dus corpul Domnului nostru în�untru, 
a�ezându-l pe un culcu� scobit �i umplut cu ierburi aromate. Dup� ce �i-au ar�tat înc� o dat� 
sentimentele de iubire, îmbr��i�ându-l �i l�crimând, au p�r�sit grota. Maria a intrat apoi, s-a 
a�ezat aproape de capul Fiului ei iubit �i s-a aruncat asupra corpului lui, plângând amarnic. Dup� 
ce a ie�it din pe�ter�, Magdalena a intrat urm�toarea �i a împr��tiat peste Isus flori �i ramuri 
adunate din gr�din�. �i-a împreunat mâinile �i cu suspine i-a s�rutat picioarele, dar pentru c� 
b�rba�ii au aten�ionat-o c� trebuie s� închid� mormântul, ea s-a reîntors imediat la celelalte 
femei. Ace�tia au învelit trupul sfânt cu extremit��ile pânzei peste care z�cea, au închis por�ile 
f�cute dintr-un metal de culoarea bronzului �i au plasat în fa�a lor dou� lemne, unul întins jos �i 
altul deasupra, sub forma unei cruci perfecte. 
 Piatra mare cu care au inten�ionat s� închid� mormântul �i care înc� se g�sea acolo avea 
forma asem�n�toare unei l�zi sau a unei pietre de cavou21; nu m�sura mai mult de doi metri �i 
era atât de grea încât nu putea fi ridicat� decât cu ajutorul unor pârghii cu care s� fie rostogolit� 
pân� la u�a mormântului. Intrarea au închis-o cu o poart� din nuiele împletite. Totul s-a s�vâr�it 
în�untrul pe�terii, la lumina tor�elor, c�ci lumina natural� nu ajungea niciodat� acolo. 
 

                                         
21 Aparent sora Emmerich vorbea despre cuferele str�vechi în care ��ranii s�raci î�i �ineau hainele. Partea de jos a 
acestor l�zi era mai mic� decât cea superioar� �i astfel p�reau a sem�na cu ni�te co�ciuge. Ana Emmerich a avut �i 
ea unul dintre aceste cufere pe care-l p�stra pentru ea. Deseori descria piatra comparând-o cu acel cuf�r dar 
descrierile ei nu d�deau o idee clar� referitoare la forma lui. 
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Capitolul LIII - Întoarcerea de la mormânt. Iosif din Arimateea este 
întemni�at 
 
 Sabatul urma s� înceap� �i Nicodim împreun� cu Iosif s-au întors la Ierusalim printr-o 
porti�� nu departe de gr�dina, porti�� pe care a construit-o în zidul ora�ului cu îng�duin�� 
special�. Le-au spus Mariei, Magdalenei, lui Ioan �i altor femei, care se înapoiaser� de pe 
muntele Calvar s� se roage acolo, c� acea u��, precum �i cea a s�lii cinei de tain�, li se deschidea 
lor oricând ar fi b�tut. Sora mai mare a fecioarei Maria, Maria a lui Heli, a revenit în ora� cu 
Maria, mama lui Marcu �i împreun� cu alte femei. Servitorii lui Nicodim �i cei ai lui Iosif au 
plecat s� strâng� lucrurile r�mase în acel loc. 
 Solda�ii s-au al�turat celor care p�zeau st�vilarul de lâng� Golgota; Casius a mers la Pilat 
cu lancea i-a povestit toate câte le-a v�zut �i i-a promis c�-l va �ine la curent cu ceea ce se va 
întâmpla, doar dac�-i va pune sub comand� g�rzile pe care iudeii nu vor ezita s� le cear� pentru 
paza gropii. Pilat i-a ascultat cuvintele cu groaz�, dar i-a spus doar c� supersti�iile sale avansau 
spre nebunie. 
 Iosif �i Nicodim i-au întâlnit pe cei doi Iacobi în ora�. Cu to�ii au v�rsat multe lacrimi, îns� 
Petru era cu totul cople�it de durere. I-a îmbr��i�at �i �i-a repro�at c� nu s-a prezentat la moartea 
Înv���torului lor, mul�umindu-le c� au respectat ritualurile înmormânt�rii trupului s�u sfânt. S-au 
pus de acord ca u�a s�lii cinei de tain� s� li se deschid� oricând vor bate �i apoi au plecat s�-i 
caute �i pe ceilal�i apostoli împr��tia�i în multe locuri. Mai târziu am v�zut-o pe Maria �i pe 
înso�itoarele ei intrând în sala de la etaj; Abenadar s-a prezentat �i a fost primit �i mul�i apostoli 
�i discipoli s-au adunat acolo. Femeile sfinte s-au retras în aripa cl�dirii unde locuia fecioara 
Maria. Au luat cu ele ni�te mâncare �i au discutat despre ceea ce au v�zut. Apoi b�rba�ii �i-au 
schimbat hainele �i i-am v�zut stând la lumina l�mpii �i p�strând Sabatul. Au mâncat pu�in miel 
în sala cinei de tain�, dar f�r� s� urmeze vreun ceremonial, c�ci îl mâncaser� deja cu o sear� 
înainte. Se rugau împreun� cu fecioara Maria în jurul l�mpii. Mai târziu, când noaptea s-a l�sat, 
Laz�r, v�duva lui Naim, Dina samariteanca �i Mara lui Sufan s-au întors din Betania �i înc� o 
dat� s-a vorbit despre cele întâmplate, v�rsându-se multe lacrimi. 
 [Conform viziunilor sorei Emmerich cele trei femei amintite în text locuiser� o perioad� de 
timp în Betania într-un fel de comunitate înfiin�at� de Marta cu scopul de a-i sprijini pe discipolii 
atunci când Domnul nostru se muta dintr-un loc în altul, ocupându-se �i cu împ�r�irea pomenilor 
ce se strângeau. V�duva lui Naim, al c�rei fiu, Martial, fusese înviat de Isus, dup� spusele 
Ecaterinei pe 28 Marchswan (18 noiembrie) �i-a schimbat numele în Maroni. Ea era fiica unui 
unchi din partea tat�lui sfântului Petru. Primul ei so� era fiul unei surori de-a Elisabetei care ea 
îns��i era fiica unei surori de-a sfintei Ana. So�ul v�duvei Maroni muri f�r� s� lase mo�tenitori, 
iar aceasta s-a c�s�torit cu Elind, o rud� de-a sfintei Ana, dup� care a p�r�sit Casalut, de lâng� 
Tabor, spre a se stabili la Naim, care nu era departe �i unde �i-a pierdut curând �i cel de-al doilea 
b�rbat. 
 Dina samariteanca s-a convertit �i ea atunci când a vorbit cu Isus la fântâna lui Iacob. Dina 
s-a n�scut lâng� Damasc din p�rin�i jum�tate iudei, jum�tate p�gâni. A r�mas orfan� de tân�r� �i 
crescut� de o femeie rea în a c�rei inim� se s�diser� devreme semin�ele pasiunilor diavole�ti. 
Dina a avut câ�iva b�rba�i care �i-au luat locul unul altuia, iar ultimul a tr�it la Sihar, unde l-a 
urmat �i unde �i-a schimbat numele din Dina în Salomeea. Avea trei fete mari �i doi b�ie�i care i-
au urmat pe apostoli. Sora Emmerich obi�nuia s� zic� c� via�a acestei femei samaritence era 
profetic� - Isus vorbise întregii grup�ri de samariteni prin persoana ei, c�ci ei se ata�aser� de 
f�r�delegile lor a�a cum �i ea comitea adulterul. 
 Mara din Sufan era moabit�, provenea din vecin�tatea cartierului Sufan �i era urma�� a lui 
Orfa, v�duva lui Chelion, fiul lui Noemi. Orfa se m�ritase în Moab. Prin Orfa, cumnata lui Rut, 
Mara avea leg�tur� de rudenie cu neamul lui David de unde se tr�gea �i Domnul nostru. Sora 
Emmerich l-a v�zut pe Isus eliberând-o pe Mara de �apte diavoli �i r�spl�tind-o, prin iertarea de 
p�catele ei, în ziua de 17 Elud (9 septembrie) în al doilea an al vie�ii lui publice. Ea locuia la 
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Ainon fiind p�r�sit� de c�tre so�ul ei, un fariseu bogat care a �inut copilul cu el. Mara a mai avut 
al�i trei copii, roade ale adulterului. 
 Am v�zut, a spus sora Emmerich, am v�zut cum semin�ia lui David s-a purificat prin ea 
datorit� gra�iei lui Isus �i a fost acceptat� în sânul bisericii. Nu pot s� spun cât de multe r�d�cini 
�i ml�di�e v�d îmbinându-se unele cu altele, care dispar �i reapar la lumin�. 
 Iosif din Arimateea s-a reîntors acas� târziu de la sala cinei �i p��ea ab�tut pe str�zile 
Sionului, urmat de câ�iva discipoli �i femei când, deodat� o band� de b�rba�i înarma�i, ce st�teau 
ascun�i într-o ambuscad� din apropierea tribunalului lui Caiafa, s-a n�pustit asupra lor �i au pus 
mâna pe el, în vreme ce înso�itorii lui au fugit, �ipând de groaz�. A fost închis într-un turn 
învecinat zidului ora�ului, nu departe de tribunal. Ace�ti solda�i erau p�gâni �i nu au respectat 
Sabatul �i deci Caiafa a putut s� apeleze la colaborarea lor cu aceast� ocazie. Inten�ia urm�rit� 
era de a-l l�sa pe Iosif s� moar� de foame �i dispari�ia lui s� fie �inut� în secret. 
 Aici se încheie descrierile tuturor p�timirilor Domnului nostru, dar vom ad�uga idei 
suplimentare privind sfânta sâmb�t�, coborârea în iad �i Învierea. 
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Capitolul LIV - Despre numele Calvarului 
 
 În timp ce meditam despre Golgota, locul uneltelor, Capul C�p��ânii pe care Isus a fost 
r�stignit, am r�mas total cufundat� în contempla�ie. Mi s-au prezentat, în suflet, toate timpurile 
de la Adam �i pân� la Cristos �i în aceast� viziune originea numelui mi-a fost f�cut� cunoscut�. 
Dau informa�ii despre tot ceea ce-mi amintesc în leg�tur� cu acest subiect. 
 L-am v�zut pe Adam c�, dup� ce a fost expulzat din Paradis, a plâns în grota unde Isus a 
asudat sânge pe muntele M�slinilor. Am mai v�zut cum Evei i s-a promis un fiu, pe Set, în 
pe�tera ieslei de la Betleem �i cum l-a n�scut în aceea�i grot�. Eva a stat în cavernele de lâng� 
Hebron, locul unde m�n�stirea esenian� din Masfa avea s� se construiasc� ulterior. 
 Am v�zut apoi �ara Ierusalimului acolo construit, a�a cum a ap�rut dup� potop �i p�mântul 
pe care se g�sea era negru, pietros �i foarte diferit de ceea ce fusese înainte. La o anumit� 
adâncime, în stânca muntelui Calvar (format� prin curgerea apelor) am v�zut groapa lui Adam �i 
a Evei. Capul �i o coast� lipseau dintr-unul din schelete �i cel�lalt cap se g�sea împreun� cu 
scheletul c�ruia nu-i apar�inea. Oasele lui Adam �i ale Evei nu fuseser� l�sate toate acolo, în acea 
pe�ter�, c�ci Noe luase cu el în arc� câteva dintre ele �i patriarhii le-au transmis din genera�ie în 
genera�ie. Noe, �i de altfel �i Abraham, aveau obiceiul ca, atunci când ofereau vreo jertf�, s� 
pun� sub altar unul dintre oasele lui Adam spre a-i reaminti celui Preaînalt de jur�mântul s�u. 
Atunci când Iacob i-a dat lui Iosif roba sa colorat�, i-a înmânat în acela�i timp �i unele din oasele 
lui Adam pentru a le p�stra ca relicve. Iosif le purta mereu cu el la piept în primul relicvariu, pe 
care copiii din Israel au adus-o în Egipt. Am mai v�zut lucruri similare, dar pe unele le-am uitat 
�i pe altele îmi este greu s� le descriu. 
În ceea ce prive�te originea numelui Calvar voi detalia în continuare tot ceea ce �tiu. Am v�zut 
muntele ce-i poart� numele de pe vremea profetului Enoh. Nu era la fel atunci cum ar�ta la 
r�stignirea Domnului nostru Cristos, îns� p�rea un deal cu multe ziduri �i caverne, cu ni�te 
morminte deasupra. L-am z�rit pe Enoh coborând în aceste caverne, nu pot spune cu certitudine 
dac� era realitate sau viziune, �i l-am observat cum lua un craniu dintr-un mormânt din piatr� în 
care multe oase se g�seau pe jos. Cineva st�tea lâng� el, cred c� un înger, care i-a spus: Acesta 
este craniul lui Adam. Profetul a dorit s�-l ia, dar înso�itorul lui i-a interzis, apoi am surprins 
peste craniul acela ni�te fire de p�r blond. 
 Am în�eles c�, deoarece profetul povestise ceea ce s-a întâmplat în acel loc, s-a numit 
Golgota, adic� al Craniului. În final, am v�zut c� lemnul crucii lui Isus a fost a�ezat în pozi�ie 
vertical� peste capul lui Adam. Mi s-a spus c� acel spa�iu reprezenta exact centrul p�mântului �i 
în acela�i timp mi s-au ar�tat numerele �i m�surile proprii fiec�rei ��ri, pe care îns� le-am uitat. 
Îns� acest punct central l-am v�zut de sus ca �i o pas�re în zborul ei. În acea circumstan�� se pot 
vedea mult mai clar decât pe o hart� toate ��rile, mun�ii, de�erturile, m�rile, râurile, ora�ele �i 
chiar �i cele mai mici lacuri fie distan�ate, fie apropiate. 
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Capitolul LV - Crucea �i storc�toarea de struguri 
 
 Meditând cuvintele �i gândurile lui Isus atârnat pe cruce: Sunt strivit asemenea strugurilor 
sub storc�toare; sângele trebuie s� curg� pân� ce apa va ap�rea, dar vin nu va mai fi aici; o 
explica�ie mi s-a dat referitoare la o alt� viziune despre Calvar. 
 Am v�zut c� aceast� �ar� muntoas� într-o perioad� anterioar� potopului era mai pu�in 
s�lbatic� �i mai pu�in steril� decât dup� aceea �i era situat� pe podgorii �i câmpuri. L-am v�zut 
acolo pe patriarhul Iafet, un b�trân mohorât �i mândru, înconjurat de turme de oi �i de cirezi de 
vite, dar �i de mul�i urma�i. Copiii s�i �i-au s�pat locuin�ele în p�mânt, punându-le acoperi�uri de 
��rân� peste care cre�teau ierburi �i flori. Vi�a de vie se extindea pretutindeni �i se încerca o nou� 
metod� de a preg�ti vinul pe Calvar în prezen�a lui Iafet. Am urm�rit totodat� �i vechea metod� 
de preg�tire a vinului, dar nu pot da decât urm�toarea descriere. La început, oamenii se 
mul�umeau doar s� m�nânce strugurii; apoi i-au presat cu pistile în pietre scobite �i în final în 
trunchiuri scobite de lemn. Cu prilejul acestei ocazii, o nou� storc�toare în form� de cruce fusese 
inventat�; era construit� dintr-un butuc scobit din copac, pus pe vertical� �i cu o plas� plin� cu 
struguri suspendat� deasupra. Peste aceasta un pistil era legat de o greutate �i de ambele p�r�i ale 
butucului ata�ate bra�elor unei plase prin deschiz�turi �i care, fiind puse în mi�care, sf�râmau 
strugurii prin cele cinci g�uri �i sucul se scurgea într-o vas de piatr�, de unde mergea printr-un 
canal f�cut din scoar�� de copac �i uns cu r��in�, într-un fel de cistern� scobit� în stânca în care 
Isus fusese închis înainte de a fi crucificat. La piciorul storc�toarei se g�sea un fel de sit� care 
oprea cojile, ce erau date la o parte. Când �i-au realizat unealta de stors strugurii, au umplut 
plasa, au prins-o la unul din capete, au fixat pistilul �i au pus în mi�care ambele bra�e pentru a 
face vinul s� scurg�. Toate acestea m-au determinat s� fac leg�tura cu r�stignirea, cu asem�narea 
dintre storc�toare �i Cruce. Aveau o trestie lung� la cap�tul c�reia erau dou� capete, astfel încât 
sem�na cu un scaiete enorm pe care l-au împins prin canal pentru a elimina vreun impediment. 
Mi-a venit în minte lancea �i buretele. Mai erau �i dou� sticle din piele �i vase f�cute din scoar��, 
c�ptu�ite cu r��in�. Câ�iva b�rba�i tineri, înf��ura�i doar cu o pânz� în jurul �oldurilor, munceau 
la storc�toare. Iafet era foarte b�trân; purta barb� lung� �i o hain� din piele de animal �i privea la 
noul obiect cu evident� satisfac�ie. Se întâmpla s� fie într-o zi de s�rb�toare, când se sacrificau 
pe altarul din piatr� animale ce fugeau în voie prin podgorie, m�gari tineri, capre �i oi. Nu în 
acest loc venise Abraham s�-l sacrifice pe Iacob, c�ci probabil jertfa avea s� se petreac� pe 
muntele Moria. Am uitat multe dintre instruc�iunile cu privire la vi�a de vie, vin �i cojile de 
struguri, cât �i despre procedeele diferite în care totul se distribuia în stânga �i-n dreapta; regret 
aceasta, c�ci cele mai multe lucrurile neînsemnate, în astfel de situa�ii, au un în�eles profund �i 
simbolic. Dac� este dorin�a lui Dumnezeu pentru ca eu s� le fac cunoscute, atunci mi le va mai 
ar�ta înc� o dat�. 
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Capitolul LVI - Apari�ii cu ocazia mor�ii lui Isus 
 
 Nici o rud� de-a lui Isus nu s-a aflat printre mor�ii care s-au ridicat din mormânt �i care, cu 
siguran��, erau în num�r de o sut�. În diverse zone ale p�mântului sfânt am v�zut al�i mor�i, 
ap�rând �i aducând m�rturie despre dumnezeirea lui Isus. Mi-a ap�rut Sadoc, un om plin de zel 
care-�i d�duse întreaga avere s�racilor, dar �i templului �i care s-a ar�tat multor persoane din 
vecin�tatea Hebronului. Acest Sadoc tr�ise cu un secol înaintea lui Isus �i fondase comunitatea 
esenienilor: tânjise cu ardoare dup� venirea lui Mesia �i avusese viziuni variate despre aceasta. �i 
al�ii dintre cei r�posa�i le-au ap�rut discipolilor ascun�i, dându-le unele avertismente. Spaima �i 
dezordinea domneau chiar �i în cele mai îndep�rtate �inuturi ale Palestinei �i nu doar în Ierusalim 
au avut loc acele miracole înfior�toare. La Tirza, turnurile închisorilor, în care prizonierii trimi�i 
de Isus fuseser� închi�i, au c�zut. În Galileea, locul unde Isus c�l�torise atât de des, cl�dirile �i 
casele fariseilor persecutori s-au cutremurat �i s-au spulberat, strivindu-le so�iile �i copiii. 
Numeroase accidente s-au petrecut în apropierea lacului Genezaret. Multe dintre construc�ii au 
c�zut la Cafarnaum �i zidul din piatr� din fa�a gr�dinii frumoase a centurionului Zorobabel s-a 
cr�pat. Lacul s-a rev�rsat peste vale �i apele s-au v�rsat peste Cafarnaum ce se g�sea la doi 
kilometri dep�rtare. Casa lui Petru �i locuin�a fecioarei Maria de lâng� ora� au r�mas în picioare. 
Lacul se tulburase puternic, malurile sale s-au f�râmi�at în diferite locuri �i forma i s-a alterat, 
devenind ceea ce este în prezent. Mari schimb�ri au avut loc în particular în extremitatea sud-
estic� lâng� Tariheea, c�ci în zona aceea era un drum pietruit între lac �i un hele�teu care st�vilea 
apele Iordanului când ocolea lacul. Tot drumul a fost distrus de cutremur. Multe accidente 
neprev�zute s-au întâmplat în partea de est a lacului, într-un loc unde porcii locuitorilor din 
Gergesa s-au aruncat în lac ca �i la Corazin. Muntele pe care avusese loc înmul�irea pâinilor s-a 
cutremurat �i pietrele s-au f�râmi�at. În Decapolis, ora�ele s-au destr�mat �i în Asia, cutremurul 
s-a resim�it tare, în special în estul �i nord-estul Paneasului. În Galileea de sus, mul�i farisei �i-au 
g�sit casele în ruin�, atunci când s-au reîntors de la s�rb�toarea Pa�telui. Unii dintre ei, când înc� 
se g�seau la Ierusalim, primiser� vestea prin care li se anun�au toate cele întâmplate �i pe baza 
acestor evenimente du�manii lui Isus f�ceau demersuri împotriva comunit��ii cre�tine de la 
Rusalii. 
 O por�iune a templului din Garizim s-a pr�bu�it. Statuia unui idol se g�sea deasupra 
fântânii, într-un mic templu, al c�rui acoperi� a c�zut în fântân� �i cu el a c�zut �i idolul. 
Jum�tate din sinagoga din Nazaret, unde Isus fusese prezentat, s-a d�râmat, precum �i acea 
bucat� a muntelui de pe care du�manii lui îl gr�beau încontinuu. Batiul Iordanului s-a deplasat 
din pricina acestor �ocuri �i cursul apelor a deviat în multe direc�ii. La Macherus, dar �i în toate 
ora�ele ce apar�ineau lui Irod totul a r�mas lini�tit, c�ci acea regiune nu apar�inea sferei de 
amenin��ri, c�ci oamenii nu au îngenuncheat în gr�dina M�slinilor �i, prin urmare, nu s-au 
mântuit. Spiritele rele bântuiau în multe alte zone �i le-am v�zut preschimbându-se în trupuri 
imense �i disp�rând în mijlocul mun�ilor �i cl�dirilor pr�v�latice. Cutremurele mi-au rede�teptat 
în minte convulsiile poseda�ilor atunci când du�manul simte c� trebuie s� plece. La Gergesa, o 
bucat� din muntele de pe care diavolii intra�i în mul�imea de porci se aruncaser� într-o mla�tin� 
c�zuse în aceea�i mla�tin� �i am surprins atunci o adun�tur� de diavoli azvârlindu-se în abis 
asemenea unui nor negru. Se întâmpla la Nice, dac� nu m� în�el, c� am v�zut o singur� apari�ie, 
despre care am o vag� certitudine. Era un port acolo cu multe vapoare, iar lâng� port o cas� cu un 
turn înalt, în care un p�gân avea îndatorirea de a p�zi vasele. Deseori trebuia s� urce turnul �i s� 
supravegheze ceea ce se petrecea pe mare. Auzind un zgomot tare venind dinspre ambarca�iuni 
le din port s-a urcat în grab� pentru a descoperi ce se întâmpl� �i a remarcat ni�te figuri 
întunecate, perindându-se deasupra portului care exclamau cu accente amenin��toare: De ce 
dore�ti s� p�strezi vapoarele, f� s� fie aruncate din port c�ci vrem s� ne reîntoarcem în abis: 
marele - Pan este mort. I-au mai spus �i alte cuvinte, au aruncat asupra lui acuza�ii spre a face 
cunoscut ceea ce îi spuneau despre revenirea lui dintr-o anumit� c�l�torie pe care trebuia s-o 
onoreze curând �i s� întâmpine bine pe cei care ar fi venit s� anun�e vestea despre cel care tocmai 
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ce murise. Duhurile rele au fost astfel silite prin puterea lui Dumnezeu s�-l informeze pe acest 
om despre înfrângere �i s� o anun�e lumii. A pus vapoarele în siguran�� �i apoi s-a pornit o 
furtun� puternic�: diavolii s-au aruncat, zvârcolindu-se în mare �i jum�tate de ora� s-a pr�bu�it. 
Casa lui a r�mas întreag�. Curând dup�-aceea a plecat într-o c�l�torie �i a anun�at moartea 
marelui Pan, nume cu care a fost cunoscut Salvatorul nostru. Mai târziu s-a prezentat la Roma �i 
a cauzat mare surprindere din pricina a ceea ce a relatat. Numele s�u era Tamus sau Tramus. 
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Capitolul LVII - Mormântul lui Isus este pus spre a fi p�zit de solda�i 
 
 În seara de vineri l-am v�zut pe Caiafa �i pe alte c�petenii dintre iudei �inând o întrunire ce 
avea ca drept �el c�utarea unei metode de a cerceta cu grij� minunile ce se întâmplaser� �i efectul 
avut asupra poporului. Ei �i-au continuat deliber�rile cam înspre diminea�� �i apoi s-au îndreptat 
gr�bi�i spre casa lui Pilat s�-i spun� c� dup� cum spusese "seduc�torul" în timp ce era înc� în 
via��: Dup� trei zile voi învia din mor�i ar fi recomandat ca mormântul s� fie p�zit pân� în a treia 
zi, c�ci altminteri discipolii ar veni �i ar fura trupul spunând oamenilor: A înviat din mor�i! �i 
fapta cea de pe urm�, ar fi mai grav� decât prima. Pilat era hot�rât s� nu mai ac�ioneze în nici un 
mod �i a spus: Lua�i-v� gard�; merge�i �i p�zi�i a�a cum �ti�i voi, dar oricum îl numise pe Casius 
s� urm�reasc� înc� ceea ce avea s� se întâmple �i s�-i dea socoteal� despre fiecare circumstan��. 
I-am v�zut pe ace�ti b�rba�i în num�r de doisprezece p�r�sind ora�ul înainte de r�s�rit înso�i�i de 
unii solda�i care nu purtau uniform� roman� �i care erau al�tura�i templului. Aduceau cu ei 
lanterne legate de steaguri lungi spre a vedea fiecare obiect în întunecata noapte �i de asemeni de 
a lumina pe�tera întunecat� a mormântului. 
 Imediat ce au ajuns la mormânt, au constatat c� trupul lui Isus era într-adev�r acolo �i au 
legat o funie în jurul u�ii �i o a doua funie în jurul pietrei mari din fa�� pecetluind totul cu un 
sigiliu de form� pe jum�tate circular�. S-au înapoiat în ora� �i au sta�ionat în partea opus� u�ii 
exterioare. Cei �ase solda�i p�zeau alternativ trei cu trei. Casius nu �i-a p�r�sit postul, iar de 
obicei r�mânea în picioare sau în �ezut în fa�a intr�rii în pe�ter�, astfel încât s� urm�reasc� 
groapa în care se odihnea Domnul nostru. Primise haruri interioare �i i se d�duse s� priceap� 
multe mistere. Fiind total neobi�nuit cu acea stare spiritual� de revela�ie, se sim�ea purtat în afara 
lui însu�i �i a r�mas tot timpul în afara lucrurilor înconjur�toare. P�rea total schimbat, devenise 
alt om �i �i-a petrecut întreaga zi în peniten��, în s�vâr�irea cu fervoare a actelor de mul�umire �i 
de adorare cu umilin�� a lui Dumnezeu. 
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Capitolul LVIII - O scurt� privire asupra apostolilor lui Isus în sâmb�ta 
sfânt� 
 
 Discipolii fideli ai Domnului nostru s-au adunat în cenaclu pentru a p�stra împreun� ajunul 
Sabatului. Erau cam dou�zeci de persoane îmbr�cate în rochii lungi albe �i cu taliile încinse. 
Camera era luminat� de o lamp�; dup� mas� s-au desp�r�it �i unii s-au dus la casele lor. 
 S-au strâns a doua zi diminea�� �i au stat to�i laolalt�, citind �i rugându-se pe rând �i, dac� 
se întâmpla ca în camer� s� intre un prieten, se ridicau �i îl salutau afectuos. În acea parte a casei 
locuit� de fecioara Maria se g�sea o camer� mare, împ�r�it� în mici c�m�ru�e în care dormeau 
femeile credincioase noaptea. Dup� ce s-au întors de la mormânt, unul dintre cei prezen�i a 
aprins o lamp� ce atârna în mijlocul od�ii �i cu to�ii s-au pus în jurul binecuvântatei Fecioare �i s-
au rugat în �oapt� �i reculegere. Pu�in timp dup� aceasta Marta, Maroni, Dina �i Mara, care 
tocmai ce se reîntorseser� din Betania, împreun� cu Laz�r, au intrat în�untru. Fecioara cu 
înso�itorii ei le-au dat toate detaliile mor�ii �i înmormânt�rii Domnului nostru, fiecare cuvânt 
rostit fiind înso�it de lacrimi. Seara era pe sfâr�ite �i a venit Iosif din Arimateea cu al�i discipoli 
spre a întreba dac� vreuna dintre femei inten�iona s� se întoarc� acas� pentru a o înso�i. Câteva 
au acceptat �i au plecat imediat, dar înainte de a ajunge la tribunalul lui Caiafa câ�iva b�rba�i 
înarma�i, l-au prins pe Iosif �i l-au arestat, închizându-l într-un vechi �i pustiu turn. 
 Acele femei evlavioase care nu au p�r�sit odaia, �i-au înf��urat capul în v�luri lungi, s-au 
l�sat pline de durere jos pe podea �i s-au întins pe pernele rezemate de perete. Dup� o anumit� 
perioad�, s-au ridicat, au îndep�rtat fe�ele de pern� ce înveleau culcu�ul, �i-au scos sandalele �i o 
parte din haine �i s-au întins pentru a se culca. La miezul nop�ii, s-au trezit, s-au îmbr�cat, �i-au 
aranjat paturile, s-au adunat din nou în jurul l�mpii pentru a continua s� se roage împreun� cu 
Fecioara Maria. 
 Când Maica lui Isus �i înso�itorii ei pio�i �i-au terminat rug�ciunea nocturn� (acea datorie 
sfânt� care fusese practicat� de to�i copiii fideli lui Dumnezeu �i sufletelor sacre care au sim�it 
chemare printr-o favoare deosebit� sau care au urmat regula dat� de Dumnezeu �i Biserica lui) au 
auzit un cioc�nit la u��, care s-a deschis imediat �i Ioan cu unii ucenici, care le promiseser� c�-i 
vor conduce la templu, au intrat, li s-au luat de pe ei hainele �i au început rug�ciunea din nou. 
Ceasul indica ora trei diminea�a când au mers direct spre templu, c�ci era obiceiul iudeilor de a 
ajunge înainte acolo de a se miji, chiar dup� ce mâncaser� mielul pascal �i, deoarece jertfele 
începeau foarte devreme, l�ca�ul sfânt era deja deschis înc� de la miezul nop�ii. Au pornit înspre 
templu la aceea�i or� la care preo�ii î�i puseser� sigiliile pe altar. Aspectul templului era, în orice 
caz, foarte diferit fa�� de ceea ce vedem ast�zi, c�ci nu s-au mai oferit sacrificii �i locul respectiv 
era gol, deoarece toat� lumea plecase din pricina zilei precedente. Fecioara mi-a ap�rut cum 
vizita acel loc doar cu simplul motiv de a-�i lua r�mas-bun, c�ci acolo î�i petrecuse tinere�ea. 
 Templul era deschis, l�mpile luminau, iar oamenii aveau acces la vestibulul preo�ilor, c�ci 
a�a se obi�nuia în aceast� zi, chiar �i dup� gustarea pascal�. L�ca�ul sfânt era aproape gol dup� 
cum am spus �i se sim�eau urm�rile confuziei din ziua precedent� provocat� de 
însp�imânt�toarele �i extraordinarele evenimente ce avuseser� loc; pe lâng� care s-a ad�ugat 
prezen�a mor�ilor. 
 Fiii lui Simeon �i nepotul lui Iosif din Arimateea s-au alarmat când au auzit de arestul 
unchiului lor, dar au întâmpinat-o cu drag pe Fecioar� �i pe cei de lâng� ea conducându-i pe to�i 
în templu, lucru f�cut f�r� dificultate, c�ci ei erau supraveghetorii templului. Femeile sfinte au 
r�mas în lini�te, în contemplarea întâmpl�rilor teribile �i semnelor vizibile ale furiei lui 
Dumnezeu �i au ascultat cu aten�ie nenum�ratele am�nunte uimitoare date de ghizii lor. Efectele 
cutremurului se resim�eau înc�, deoarece se reparase pu�in din numeroasele daune �i din 
d�râm�turile de pe podea sau pe ziduri. În acea parte a templului unde se g�sea vestibulul �i 
sanctuarul peretele fusese atât de groaznic zdruncinat încât se produsese o fisur� destul de 
adânc� încât s� intre o persoan� prin el �i restul zidului p�rea nemi�cat ca �i cum ar fi c�zut în 
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orice moment. Cortina ce atârna în sanctuar se rupsese în dou� �i nu se z�reau pe jos decât buc��i 
din zid c�zute, steaguri strivite, coloane par�ial sau total d�râmate. 
 Maria a cercetat toate acele locuri pe care Isus le sfin�ise; s-a prosternat, le-a s�rutat �i cu 
lacrimi le-a explicat celorlal�i motivele pentru care venera fiecare loc în particular, iar ei, la 
rândul lor, au procedat la fel, urmându-i exemplul. Iudeii ofereau cea mai mare adorare tuturor 
locurilor sfin�ite de puterea divin� �i obi�nuiau a pune mâinile în semn de respect pe p�mânt, de 
a le s�ruta �i de a se închina pân� aproape de sol. Nu cred c� acest ritual prezint� ceva 
surprinz�tor, c�ci �tiau, sim�eau �i vedeau c� Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac �i 
Dumnezeul lui Iacob era un Dumnezeu viu �i c� locuin�a sa între oameni era în templul din 
Ierusalim; deci mult mai uimitor ar fi fost s� nu se fi venerat acele locuri sacre, unde î�i 
demonstrase puterea sa, pentru c� spa�iile divine semnificau pentru ei ceea ce Sfântul Sacrament 
reprezint� pentru cre�tini. 
 Fiind profund p�truns� de sim��minte de respect, Fecioara Maria a p��it prin templu cu 
înso�itorii ei, ar�tându-le locul unde fusese prezentat� de mic� copil�, locul în care �i-a petrecut 
copil�ria, locul în care a fost logodit� cu sfântul Iosif �i locul în care l-a prezentat în templu pe 
Isus �i unde i-a auzit profe�ia lui Simeon: reamintirea cuvintelor lui au îndurerat-o amarnic, c�ci 
profe�ia trebuia se împlinise �i sabia mâhnirii i-a str�puns, într-adev�r, inima; i-a oprit din nou pe 
cei ce o acompaniau când a ajuns în dreptul locului unde-l g�sise pe Isus înv��ând, atunci când îl 
pierduse la vârsta de doisprezece ani �i a s�rutat cu respect p�mântul pe care el a stat a�ezat. 
Dup� ce femeile sfinte au privit la fiecare loc sanctificat de Isus dup� ce au suspinat �i s-au rugat 
acolo s-au reîntors în Sion.   
 Fecioara Maria nu a p�r�sit templul f�r� s� verse multe lacrimi, în timp ce privea starea de 
dezolare la care fusese adus, o stare de pr�bu�ire eviden�iat� �i mai mult de contrastul fa�� de 
aspectul obi�nuit al templului în ziua de s�rb�toare. O lini�te ap�s�toare substituia cântecele �i 
imnurile de jubileu, iar privirile r�t�ceau peste singur�tatea trist�, în loc de a se vedea grupuri de 
adoratori bucuro�i �i devota�i. Este adev�rat, o, Doamne, c� schimbarea aceasta era un semn al 
înfrico��toarei crime s�vâr�it� de poporul lui Dumnezeu, Maria amintindu-�i cum Isus a spus cu 
referire la templul trupului s�u: Distruge�i acest templu �i în trei zile îl voi reconstrui la loc! S-a 
gândit la distrugerea templului care era templul lui Dumnezeu Isus �i care fusese distrus de 
du�manii s�i, �i a suspinat arz�tor s� vad� apusul celei de-a treia zi, când cuvintele adev�rului 
ve�nic urmau s� se împlineasc�. 
 Era în zori când Maria �i cei de lâng� ea au ajuns la cenaclu �i s-au retras într-o cl�dire pe 
partea dreapt�, în timp ce Ioan �i câ�iva dintre discipoli au reintrat în cenaclu, unde aproximativ 
dou�zeci de discipoli se adunaser� în jurul lumân�rii pentru a se ruga. Oricare nou-venit î�i f�cea 
apari�ia în lini�te, se apropia de grup �i le adresa un salut trist, dup� care primea un r�spuns 
înso�it de lacrimi. To�i p�reau c�-l privesc pe Ioan cu sentimente de stim�, deoarece fusese 
singurul care r�m�sese cu Isus pân� în ultima clip�, dar pe lâng� aceasta se ad�ugau �i 
sentimente de ru�ine �i confuzie când reflectau la propria lor la�itate, atunci când l-au abandonat 
pe Domnul �i Înv���torul lor în clipa suferin�ei. Ioan le-a vorbit tuturor cu bun�tate �i dragoste; 
se ar�ta modest �i simplu asemeni unui copil, care se temea s� primeasc� vreo laud�. Am v�zut 
cum grupul a mâncat o dat� în acea zi, dar membrii s�i au p�strat lini�tea; nici un sunet nu s-a 
f�cut auzit prin cas� �i u�ile erau încuiate, de�i, de fapt, nu i-ar fi deranjat nimeni, c�ci casa îi 
apar�inea lui Nicodim �i le-o oferise lor pe toat� durata s�rb�toririi. 
 Femeile sfinte au r�mas în acea camer� pe timpul nop�ii; camera era luminat� de o singur� 
lamp�, u�ile fuseser� încuiate �i perdelele acopereau ferestrele. Uneori se strângeau în jurul 
Fecioarei pentru a se ruga, alteori se retr�geau într-un col� al camerei, fie acoperindu-�i capetele 
cu v�luri negre, fie stând pe cenu�� (semn al umilin�ei �i al doliului), fie rugându-se cu fe�ele 
înspre perete; cele care aveau probleme cu s�n�tatea mâncau pu�in, în schimb celelalte posteau. 
 Le-am privit din nou �i le-am v�zut jelind mult timp, rugându-se sau meditând asupra 
chinurilor iubitului lor Maestru. Când starea de contempla�ie mi s-a orientat de la Maria spre Fiul 
ei cel drag, mi-a ap�rut asupra ochilor sfântul mormânt cu cinci-�ase santinele la intrare - Casius 
stând înaintea u�ii pe�terii, adâncit în medita�ie, u�a exterioar� închis� �i piatra rostogolit� peste 
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u��. În ciuda u�ii groase ce se g�sea între mine �i trupul Salvatorului nostru, puteam vedea clar; 
era chiar transparent� �i luminat�, iar doi îngeri îl adorau. Dar gândul mi s-a îndreptat spre 
sufletul binecuvântat al R�scump�r�torului �i a�a o imagine extins� �i am�nun�it� a coborârii sale 
în Iad mi s-a prezentat, încât nu-mi amintesc decât un anumit fragment din ea pe care-l voi 
descrie atât cât îmi st� în putere. 
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Capitolul LIX - O descriere a coborârii în iad 
 
 Dup� strig�tul puternic, Isus a murit �i i-am v�zut sufletul ceresc sub forma unei stele 
str�lucitoare penetrând p�mântul la piciorul crucii, înso�it fiind de îngerul Gabriel �i de mul�i al�i 
îngeri. Firea sa divin� a continuat s� se uneasc� cu sufletul �i cu trupul s�u care r�mânea înc� 
atârnat de cruce, dar nu pot explica cum s-a întâmplat, de�i îmi era clar în minte acest lucru. 
Locul unde sufletul lui Isus a p�truns, s-a divizat în trei p�r�i ce-mi ap�reau a se asem�na cu trei 
lumi �i le-am perceput ca fiind rotunde �i fiecare diviziune fiind desp�r�it� de cealalt� printr-o 
emisfer�. 
 Am v�zut un spa�iu luminos �i minunat, opus spa�iului Limbului, sm�l�uit cu flori în care 
adiau brizele, iar multe suflete a�teptau acolo de a fi admise în Rai, dup� trimiterea din 
Purgatoriu. Limbul, locul în care spiritele a�teptau mântuirea, era împ�r�it în diferite 
compartimente �i cuprins de o cea�� sub�ire. Domnul nostru ap�rea radiant �i înconjurat de 
îngerii, care-l conduceau triumf�tor între cele dou� zone: în cea de pe stânga se g�seau patriarhii, 
care tr�iser� înainte de Abraham �i în cea de pe dreapta îi g�sea pe aceia care tr�iser� de la 
Abraham �i pân� la Ioan Botez�torul. Aceste suflete nu l-au recunoscut pe Isus de la început, dar 
ca niciodat� bucuria �i speran�a i-a cuprins. Nu exista nici un loc în acele col�uri întunecate care 
s� nu fi fost inundat de fericire. Trecerea lui Isus putea fi asem�nat� cu o u�oar� suflare de vânt, 
a unei bru�te travers�ri de lumin� sau a multor pic�turi de rou� d�t�toare de via��, dar �i ca un 
vânt puternic înso�it vârtejuri. Dup� ce a trecut prin toate sferele Limbului, a ajuns într-un loc 
întunecat, în care Adam �i Eva st�teau; le-a vorbit, ei s-au prosternat �i l-au adorat într-un extaz 
total de fericire, al�turându-se imediat grupului de îngeri �i urmându-l pe Domnul nostru în sfera 
de pe partea stâng�, unde se g�seau patriarhii dinaintea lui Abraham. Aici era un fel de 
Purgatoriu �i unele duhuri rele r�t�ceau printre aceste suflete, dorind s� le umple de nelini�te �i 
agita�ie. Intrarea sub forma unui fel de u��, era închis�, dar îngerii au cioc�nit �i am avut 
impresia c�-i aud spunând: Deschide�i u�ile! În momentul în care Isus �i-a ar�tat fa�a glorioas�, 
diavolii s-au împr��tiat, strigând în acela�i timp: Ce avem noi cu tine? De ce ai venit tu aici? Ne 
vei r�stigni �i tu pe noi? Îngerii i-au prins, apoi i-au înl�n�uit. Sufletele umile, închise în acest loc 
aveau un sentiment nel�murit �i o vag� idee despre reala prezen�� a lui Isus însu�i, dar atunci 
când le-a spus c� era chiar el, au r�bufnit în tres�lt�ri de bucurie �i i-au urat bun-venit cu imnuri 
de adorare �i mul�umire. Duhul Domnului Isus �i-a îndreptat pa�ii spre dreapta, spre acea parte 
care constituia cu adev�rat t�râmul Limbului �i acolo l-a întâlnit pe tâlharul cel bun dus de c�tre 
îngeri la sânul lui Abraham, dar l-a întâlnit �i pe cel r�u, târât de demoni în iad. Domnul le-a 
adresat amândurora câteva cuvinte �i apoi a p�truns în pieptul lui Abraham, urmat de numero�i 
îngeri �i suflete sfinte, dar �i de acei demoni care fuseser� înl�n�ui�i �i exclu�i din compartiment. 
 Aceast� regiune mi-a ap�rut mult mai distins� decât spa�iile înconjur�toare �i pot doar s� 
descriu senza�ia avut� de o persoan� la intrare în acest loc, comparând-o cu acea stare la p��irea 
într-o biseric� dup� ce a asistat pentru o perioad� lâng� cavoul înmormânt�rii. Diavolii care 
st�teau strâns lega�i în lan�uri nu doriser� s� intre �i s-au împotrivit cât le-a stat în putere, dar 
îngerii i-au împins înainte. To�i drep�ii care tr�iser� înainte de Cristos s-au adunat acolo: 
patriarhii, Moise, judec�torii �i regii pe partea stâng� �i pe partea dreapt�, profe�ii, str�mo�ii 
Domnului nostru, rudele apropiate, precum �i Ioachim, Ana, Iosif, Zaharia, Elisabeta �i Ioan. Nu 
existau duhuri rele în acest loc �i singura greutate ce se resim�ea era acea dorin�� a împlinirii 
f�g�duin�ei. Când Domnul nostru a ap�rut, l-au întâmpinat cu psalmi �i imnuri de recuno�tin��, s-
au închinat �i l-au adorat; demonii care fuseser� tra�i în sânul lui Abraham, când Domnul a 
intrat, au fost for�a�i s� m�rturiseasc� cu ru�ine c� au fost înfrân�i. Multora dintre aceste spirite 
sfinte Domnul le-a ordonat s� se întoarc� pe p�mânt, s� reintre în propriile trupuri �i astfel s� dea 
o m�rturie solemn� �i impresionant� despre adev�r. În acest moment multe persoane decedate s-
au ridicat din morminte în Ierusalim; le-am privit mai pu�in în ipostaza de mor�i învia�i, ci mai 
degrab� ca ni�te corpuri puse în mi�care de c�tre o for�� divin� �i care, dup� ce �i-au împlinit 
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misiunea încredin�at�, au fost puse înapoi în mormânt, ca �i atunci când unui savant i se iau 
însemnele puterii lui de c�tre superiori, dup� ce a executat misiunea dat� de ace�tia.  
 L-am v�zut apoi pe Domnul nostru în procesiunea glorioas�, intrând într-un fel de 
Purgatoriu, populat de acei p�gâni care, având o idee neclar� asupra adev�rului, au tânjit pentru 
împlinirea lui: acest purgatoriu era foarte adânc �i aici bântuiau câ�iva demoni nevoi�i s� 
m�rturiseasc� dezam�girea suferit� din pricina idolilor, iar sufletele bie�ilor p�gâni s-au aruncat 
la picioarele lui Isus, adorându-l cu bucurie inexprimabil�. Aici demonii au fost lega�i cu lan�uri 
�i târâ�i afar�. L-am surprins pe Salvatorul nostru s�vâr�ind �i multe alte fapte, dar am suferit 
intens în acel timp, încât nu mai reu�esc s� le redau a�a cum a� fi dorit. 
 În cele din urm� am observat cum se apropia de centrul marelui abis înspre inima Iadului �i 
cum înf��i�area chipului s�u era foarte sobr�. 
 Exteriorul iadului se ar�ta înfrico��tor, imens, cu cl�diri ap�s�toare �i granitul din care erau 
f�cute, de�i negru, era de o culoare metalic� str�lucitoare; u�ile negre �i masive erau închise cu 
lac�te, pe care nimeni nu le putea privi f�r� m�car s� tremure. Gemete adânci �i suspine de 
disperare se distingeau cu toate c� u�ile erau închise. Cine oare ar fi capabil s� descrie strig�tele 
�i �ipetele îngrozitoare ce au izbucnit când lac�tele au fost dezlegate �i u�ile s-au deschis? O! 
Cine ar reu�i s� redea înf��i�area trist� a locuitorilor acelor locuri nenorocite? 
 De obicei, Ierusalimul ceresc este reprezentat, în viziunile mele, ca un ora� frumos �i bine 
îngrijit �i diferitele trepte de str�lucire la care ale�ii se ridic� sunt demonstrate prin 
maiestuozitatea palatelor sau prin minunatele fructe �i flori cu care gr�dinile sunt înzestrate. 
Iadul mi s-a prezentat sub aceea�i form�, dar totul în�untrul s�u era închis, obscur, aglomerat �i 
fiecare obiect reamintea de durere �i mâhnire. Urmele furiei �i r�zbun�rii lui Dumnezeu erau 
vizibile oriunde; disperarea, asemeni unui vultur, ciugulea din fiecare inim�, discordia �i mizeria 
st�pânea pretutindeni. În Ierusalimul ceresc pacea �i armonia etern� predomina, iar începutul, 
împlinirea �i sfâr�itul fiec�rei fiin�e erau pure �i apar�ineau unei fericiri absolute; cl�diri 
splendide umpleau ora�ul decorat într-o a�a m�sur� încât s� farmece ochii �i s� captureze 
sim�urile; locuitorii acestui loc pl�cut plutesc cu exaltare �i iu�eal�, gr�dinile pâlpâie cu flori 
dr�gu�e �i copacii sunt acoperi�i cu fructe delicioase, ce dau via�� etern�. În ora�ul iadului se v�d 
temni�e întunecate, caverne negre, de�erturi însp�imânt�toare, mla�tini r�u mirositoare pline de 
reptile otr�vitoare �i dezgust�toare, de neimaginat. În Rai po�i vedea fericirea �i comuniunea 
sfin�ilor; în iad scene continue de discordie �i toate formele p�catului �i coruperii, fie sub form� 
oribil� ce nu poate fi descris�, fie reprezentat� de diverse chinuri îngrozitoare. Fiecare am�nunt 
pare c� umple mintea de teroare; nici un cuvânt de alinare nu se aude �i nici o consolare nu e 
admis�; cel mai nebunesc gând este c� dreptatea atotputernicului Dumnezeu nu le-a rezervat 
condamna�ilor nimic altceva decât ceea ce au meritat din plin �i anume îngrozitoarea 
condamnare care le apas� din greu inimile. Viciile apar în culorile sale dezgust�toare, fiind 
dezvelite de sub masca sub care se ascunde în aceast� lume �i vipera infernal� este v�zut� 
devorându-i pe aceia care s-au dedat pl�cerilor lumii sau le-au nutrit în sufletul lor. Într-un 
cuvânt, infernul este un templu a angoasei �i al disper�rii, în timp ce împ�r��ia lui Dumnezeu 
este un templu al p�cii �i al exuberan�ei. Orice scen� este u�or de în�eles atunci când este v�zut�, 
dar aproape imposibil de zugr�vit în mod clar în cuvinte. 
 Explozia puternic� de vaiete, blesteme, plânsete disperate �i exclama�ii care, asemeni unui 
tunet, au izbucnit la deschiderea por�ilor iadului de c�tre îngeri, este greu de închipuit. Domnul 
Isus a vorbit prima dat� sufletului lui Iuda �i îngerii i-au obligat apoi pe to�i demonii s� se 
închine �i s�-l adore pe Isus. Ace�tia ar fi acceptat cea mai grea tortur� decât s� se supun� unei 
astfel de umiliri, dar n-au avut de ales. Mul�i dintre ei au fost înl�n�ui�i într-un cerc. În centrul 
iadului am v�zut un abis negru �i teribil �i în aceast� pr�pastie Lucifer st�tea prins �i legat în 
lan�uri. Nori sub�iri din fum negru se ridicau din adâncimea înfior�toare a Gheenei, fum care i-a 
acoperit forma oribil�, astfel anulând eventual orice privire. Dumnezeu însu�i poruncise aceasta 
�i mi s-a mai spus c� va fi dezl�n�uit cu cincizeci sau �aizeci ani înainte de anul lui Cristos, anul 
2000. Datele celorlalte evenimente mi s-au dezv�luit, îns� nu mi le amintesc; dar un num�r de 
diavoli vor fi elibera�i mult mai devreme decât Lucifer spre a-i ispiti pe oameni �i spre a servi ca 
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instrumente ale r�zbun�rii divine. Presupun c� unii dintre ei sunt înc� în zilele noastre l�sa�i 
liberi, iar al�ii vor fi slobozi�i în scurt timp. 
 Îmi este imposibil de a expune tot ceea ce mi s-a ar�tat; atât de multe s-au întâmplat, încât 
nu pot simplifica suficient spre a le denumi �i a le face inteligibile. Pe lâng� suferin�ele mari se 
adaug� �i faptul c� vorbesc despre viziunile mele portretizate în culori intense, ceea ce îmi 
provoac� o sl�biciune fatal�. 
 Multe grupuri de suflete au fost împr��tiate mai apoi din Purgatoriu �i din Limb �i l-au 
urmat pe Domnul Isus spre un loc pl�cut deasupra Ierusalimului ceresc, în care eu, cu pu�in timp 
înainte, am v�zut sufletul unei persoane dragi mie. Spiritul tâlharului cel bun se g�sea �i el acolo 
�i promisiunea f�cut� lui de c�tre Isus, c�: Ast�zi vei fi cu mine în Paradis! se adeverise. 
 Nu-mi st� în putere s� explic timpul exact când s-au întâmplat acestea, nu pot relata nici pe 
jum�tate din câte am auzit sau am v�zut, c�ci unele întâmpl�ri erau de neîn�eles chiar �i pentru 
mine, iar altele se pot pricepe eronat dac� a� încerca s� le explic. L-am observat pe Domnul în 
p�r�i diferite, chiar �i în mare mi-a ap�rut cum sfin�ea �i crea totul. Spiritele diavole�ti au 
disp�rut când s-a apropiat de ele �i le-a aruncat în abisul întunecat. Sufletul s�u s-a perindat �i 
prin alte p�r�i ale p�mântului, ca de exemplu în groapa lui Adam de sub Golgota; când s-a 
apropiat de ei, sufletul lui Adam �i al Evei s-au ridicat înspre el �i el le-a vorbit pentru un timp. 
Apoi a vizitat mormintele profe�ilor, care erau înmormânta�i la o mare adâncime sub p�mânt, dar 
a traversat interiorul solului foarte repede. Duhurile lor au reintrat în corp �i Isus a luat cuvântul, 
explicându-le misterele uluitoare. Dup� aceea l-am v�zut înso�it de un grup ales de prooroci, 
printre care �i David, cum înainta prin acele locuri sfin�ite de minunile �i patimile sale. Le-a 
indicat p�r�ile respective cu cea mai imens� dragoste �i bun�tate, le-a explicat simbolurile 
diferite din Vechea Lege �i cum el însu�i a împlinit fiecare profe�ie. Duhul lui Isus, înconjurat de 
atâtea suflete fericite �i radiante, era extraordinar de mare când aluneca prin aer, uneori trecând 
brusc cu viteza luminii peste râuri, apoi penetrând rocile dure �i alteori mi�cându-se u�or f�r� 
zgomot deasupra p�mântului. 
 Nu-mi amintesc nimic altceva pe lâng� ceea ce tocmai am relatat referitor la coborârea lui 
Isus în Limb, unde s-a dus pentru a prezenta sufletelor harul salv�rii pe care-l ob�inuse pentru ele 
prin moartea sa �i prin suferin�ele sale; toate acestea le-am urm�rit foarte rapid; de fapt, timpul 
trecea atât de subit, încât am avut impresia c� s-a întâmplat într-o singur� clip�. Domnul nostru 
mi-a ar�tat o alt� imagine în care el rev�rsa asupra sufletelor din Purgatoriu o nem�rginit� 
îndurare, c�ci la fiecare aniversare a acestei zile, când Biserica sa celebreaz� misterul glorioasei 
sale mor�i, î�i arunc� privirea miloas� asupra sufletelor din Purgatoriu �i le elibereaz� pe acelea 
care au p�c�tuit înainte de r�stignire. În aceast� zi l-am v�zut pe Isus l�sând libere nenum�rate 
suflete, dintre care pe unele le cuno�team, îns� altele îmi erau str�ine �i nu le pot denumi. 
 Domnul nostru, prin coborârea în Iad, a plantat, ca s� zic a�a, în gr�dina spiritual� a 
Bisericii, un copac tainic ale c�rui fructe - adic� meritele sale - au menirea de a salva sufletele 
nenorocite din Purgatoriu. Credincio�ii trebuie s� cultive copacul �i s�-i strâng� roadele pentru a 
le prezenta acelei por�iuni suferinde a Bisericii care nu se poate ajuta singur�. Astfel se 
procedeaz� cu meritele lui Cristos: trebuie s� lucr�m împreun� cu el dac� dorim s� ob�inem 
partea noastr� din aceste valori. Este necesar s� ne câ�tig�m pâinea cu sudoarea frun�ii. Tot ceea 
ce Domnul nostru a f�cut pentru noi, va produce roade pentru eternitate, dar e nevoie s� le 
adun�m la timp, c�ci f�r� ele nu putem avea parte de via�a ve�nic�. Biserica este cea mai atent� 
�i meditativ� dintre mame; anul ecleziastic reprezint� o gr�din� extins� �i magnific�, în care toate 
recoltele ve�niciei sunt adunate împreun�, iar noi nu trebuie s� facem altceva decât s� ne folosim 
de ele mereu. Fiecare an ajunge s� suplineasc� necesit��ile tuturor. Vai, de acel gr�dinar 
imprudent �i infidel care permite ca fructele încredin�ate grijii lui s� fie l�sate s� piar�! Vai, dac� 
e�ueaz� în a profita de toate favorurile care ar restabili s�n�tatea celor bolnavi �i puterea celor 
slabi sau nu caut� s� procure mâncare celor înfometa�i! Când ziua judec��ii va veni, St�pânul 
gr�dinii va cere o dare de seam� strict�, nu numai pentru fiecare copac, ci �i pentru fructele 
produse în gr�din�. 
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Capitolul LX - Ajunul Învierii 
 
 C�tre sfâr�itul zilei Sabatului, Ioan a venit s� le vad� pe femeile credincioase. Inten�iona s� 
le consoleze, îns� nu-�i putea re�ine lacrimile �i a r�mas numai pu�in timp cu ele. Le-au vizitat �i 
Petru �i Iacob cel mare, dup� care s-au retras în c�m�ru�ele lor, unde au jelit, a�ezate pe cenu�� �i 
apropiate mai mult unele de altele.  
 Maria s-a rugat continuu, a�intindu-�i privirea asupra lui Isus �i consumându-se într-o 
dorin�� arz�toare de a-l îmbr��i�a înc� o dat� pe acela pe care l-a iubit cu o dragoste de 
neexprimat. Deodat� un înger a ap�rut lâng� ea, a invitat-o s� se ridice �i s� mearg� la u�a 
locuin�ei lui Nicodim, c�ci Domnul era foarte aproape. Inima Fecioarei a tres�ltat de bucurie, s-a 
acoperit cu mantaua �i le-a l�sat pe femeile evlavioase singure, f�r� s� le informeze unde pleac�. 
Am v�zut-o mergând repede spre o mic� intrare f�cut� în perete, identic� cu aceea pe care intrase 
atunci când s-a întors cu înso�itoarele sale de la mormânt. 
 Era ora nou� seara când Maica sfânt� a ajuns deja la intrare, iar eu am v�zut-o oprindu-se 
într-un loc pustiu. Ea privea în sus, cufundat� în stare de extaz, pentru c� deasupra zidului 
ora�ului vedea sufletul Domnului, str�lucind f�r� nici o ran� �i înconjurat de patriarhi. A coborât 
spre ea, s-a îndreptat spre cei de lâng� ea �i le-a încredin�at-o lor, spunându-le: Privi�i-o pe 
Maria, Mama mea. A salutat-o, s�rutând-o �i apoi a disp�rut. Binecuvântata Maic� a 
îngenuncheat �i a atins cu buzele sale p�mântul pe care Isus a stat, încât mâinile �i genunchii i s-
au imprimat pe pietre. S-a bucurat �i s-a apropiat iar��i de femeile care preg�teau parfumurile �i 
mirodeniile. Maria nu le-a în�tiin�at ceea ce tocmai v�zuse, dar fermitatea �i puterea min�ii i se 
redresaser�. Se sim�ea perfect reînnoit� �i, prin urmare, eliberat�, dorind cu foc s� le îmb�rb�teze 
credin�a. 
 Când Maria s-a reîntors, toate femeile st�teau împrejurul unei mese lungi a c�rei fa�� de 
mas� ajungea podeaua; m�nunchi de ierburi erau îngr�m�dite �i amestecate, iar în jurul lor sticle 
mici cu uleiuri dulci �i ap� de lev�n�ic�, buchete de flori naturale printre care am remarcat una 
asem�n�toare irisului sau liliacului. Magdalena, Maria, fiica lui Cleopa, Salomeea, Ioana �i 
Maria Salomeea au cump�rat toate acestea din ora� în absen�a Mariei. Inten�ia lor era de a merge 
împreun� la mormânt înainte de r�s�rit pentru a împr��tia flori �i a parfuma corpul Înv���torului 
iubit. 
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Capitolul LXI - Iosif din Arimateea este eliberat în mod miraculos 
 
 La o scurt� perioad�, dup� ce sfânta fecioar� Maria s-a reîntors în casa femeilor 
credincioase, mi s-a ar�tat interiorul închisorii în care Iosif din Arimateea a fost închis. Se ruga 
arz�tor, când o lumin� str�lucitoare a p�truns deodat� întreaga celul� �i am auzit o voce 
chemându-l pe nume, iar acoperi�ul s-a deschis �i o form� luminoas� s-a înf��i�at înaintea lui, 
�inând în mân� o bucat� de pânz� asem�n�toare cu aceea cu care îl înf��uraser� ei pe Isus. Iosif a 
cuprins-o cu ambele mâini �i a fost condus pân� la u�a care s-a închis imediat ce a p��it afar�; 
apari�ia s-a f�cut nev�zut� de îndat� ce Iosif a fost în siguran�� în vârful turnului. Nu �tiu dac� 
Domnul însu�i ori un înger l-a pus în libertate pe acesta om credincios. 
 A mers pe vârful zidului pân� ce a dat de vecin�tatea cenaclului, care era în apropierea 
zidului sudic al Sionului, a s�rit �i a cioc�nit la u�a acelei cl�diri pentru c� u�ile erau încuiate. 
Discipolii aduna�i acolo au fost foarte întrista�i din pricina absen�ei lui, crezând c-a fost aruncat 
într-o cloac�. Mare le-a fost, a�adar, bucuria când au deschis u�a �i le-a ap�rut înaintea ochilor 
Iosif însu�i; într-adev�r, s-a întâmplat la fel cu ei ca �i atunci când Petru a fost trimis din 
închisoare în mod miraculos câ�iva ani mai târziu. Iosif le-a povestit tot ceea ce i se întâmplase, 
iar ei s-au umplut de uimire �i încântare, apoi i-au mul�umit fierbinte lui Dumnezeu �i i-au dat lui 
Iosif s� bea, deoarece avea nevoie. A plecat din Ierusalim spre Arimateea în aceea�i noapte, locul 
s�u natal, unde a r�mas pân� a considerat c� se poate întoarce în Ierusalim. 
 L-am v�zut de asemeni �i pe Caiafa spre închiderea zilei Sabatului acas� la Nicodim. 
St�teau împreun� �i discutau, iar Caiafa îi punea întreb�ri multe cu pref�cut� bun�tate. Nicodim 
îi r�spundea ferm �i continua s� sus�in� nevinov��ia lui Isus. Nu au r�mas mult� vreme împreun�. 
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Capitolul LXII - Noaptea Învierii 
 
 Imediat dup� aceea am v�zut mormântul Domnului nostru. Totul în jur era cuprins de 
lini�te �i pace. �ase solda�i p�zeau, stând �i în picioare �i jos în fa�a u�ii, iar Casius se afla printre 
ei. Înf��i�area lui era ca aceea a unei persoane cufundate în medita�ie sau poate în a�teptarea unui 
eveniment m�re�. Trupul sfânt al Domnului nostru fusese înf��urat într-un giulgiu �i acum era 
înconjurat de lumin�, în timp ce doi îngeri a�teptau în adora�ie unul la capul s�u �i altul la 
picioare. Îi v�zusem în aceea�i postur� chiar din momentul în care l-au pus în groap� �i felul lor 
de a-�i împreuna bra�ele peste piept mi-a reamintit de heruvimii care împrejmuiau Chivotul 
Legii, doar c� nu aveau aripi sau cel pu�in nu le-am remarcat eu. Întregul mormânt mi-a readus în 
memorie Chivotul Legii în diferite perioade ale istoriei. Este probabil ca, fiind con�tient de 
prezen�a îngerilor �i de str�lucirea puternic� ce invada mormântul, Casius s� se fi l�sat p�truns de 
o stare l�untric� de intim� contempla�ie fa�� de Sfântul Sacrament. 
 Îngerii înso�eau sufletul lui Isus Domnul printre acei patriarhi pe care el îi eliberase s� intre 
în groap� prin stânc�. Le-a ar�tat r�nile ce-i acopereau trupul sacru �i mi s-a p�rut c� pânza ce-l 
înf��ura a dat-o de-o parte �i c� Isus a dorit s� arate sufletelor suferin�ele extraordinare îndurate 
de el pentru a le r�scump�ra. Corpul s�u mi s-a înf��i�at transparent, astfel încât profunzimea 
r�nilor putea fi deosebit�; imaginea chinurilor a stârnit admira�ia sufletelor, de�i sentimentele de 
mil� le-au umplut ochii de lacrimi. 
 Urm�toarea viziune a fost atât de misterioas�, încât nu reu�esc explica sau povesti foarte 
clar. Mi-a ap�rut un duh care, împreun� cu trupul lui Isus au fost scoase afar� din mormânt, f�r� 
ca cel din urm� s� fie complet unit cu primul care r�mânea inanimat. Cred c� am v�zut doi îngeri 
care vegheau în genunchi �i adorau unul la picioarele Domnului Isus �i altul la capul sfântului 
trup; l-au ridicat - �inându-l în aceea�i pozi�ie în care era pus în mormânt - �i l-au purtat 
neacoperit �i plin de r�ni, desfigurat deasupra stâncilor ce se cutremurau când ei treceau. Mi s-a 
mai ar�tat apoi c� Isus �i-a ar�tat trupul sacru br�zdat de stigmatele patimilor sale Tat�lui ceresc 
care, a�ezat pe un tron �i înconjurat de coruri de îngeri, exala bucuros imnuri de adorare �i 
beatitudine. S-a întâmplat probabil identic �i în momentul mor�ii lui Isus, când atât de multe 
suflete au reintrat în corpurile lor proprii �i au ap�rut în templu �i în multe alte zone ale 
Ierusalimului, c�ci nu era posibil ca trupurile s� fie cu adev�rat vii, pentru c� ar fi trebuit s� 
moar� a doua oar�, în vreme ce ei s-au întors în starea ini�ial� f�r� prea mult� dificultate; îns� se 
presupune c� înf��i�area lor ca fiin�e se asem�na cu aceea a Domnului când s-a prezentat Tat�lui 
s�u ve�nic. 
 A�adar stânca s-a zguduit puternic chiar din temelii, încât trei dintre g�rzi au c�zut �i au 
r�mas un moment incon�tien�i. Ceilal�i patru erau pleca�i în ora� s� cumpere de mâncare. 
Str�jerii care au fost arunca�i la p�mânt au datorat zguduitura unui cutremur, dar Casius, care 
fiind nesigur la ceea ce putea aduce aceasta, a r�mas nemi�cat într-o ner�bd�toare a�teptare 
pentru a vedea ce se va întâmpla. Solda�ii pleca�i s-au reîntors curând. 
 Am privit din nou asupra femeilor cucernice: î�i terminaser� de preg�tit mirodeniile �i 
a�teptau fiecare în c�m�ru�ele lor, nu culcate, ci doar întinse pe patul cu a�ternuturile înf��urate. 
Doreau s� mearg� la mormânt înainte de r�s�rit, c�ci se temeau s� nu se întâlneasc� cu du�manii 
lui Isus, dar sfânta Fecioar� care se sim�ea total ref�cut� �i încurajat� de întâlnirea cu Fiul ei, le-a 
alinat �i le-a îndemnat s� se culce pentru un timp, pentru ca apoi s� se îndrepte negre�it spre 
mormânt f�r� ca ceva s� le deranjeze; atunci ele i-au ascultat sfatul �i s-au culcat imediat. 
 Se apropia ora unsprezece noaptea când Maria, însufle�it� de sentimente aprinse de iubire, 
s-a ridicat, s-a îmbr�cat cu o mantie �i a p�r�sit casa de una singur�. Când am v�zut-o f�când 
acest gest, nu m-am putut lini�ti �i mi-am spus: Cum este posibil ca Maria, fiind atât de obosit� 
�i speriat�, s� se încumete a bate str�zile la o asemenea or�? Am surprins-o mergând mai întâi 
acas� la Caiafa �i apoi la palatul lui Pilat care nu era deloc aproape; am urm�rit-o îndeaproape 
de-a lungul întregii sale c�l�torii, pe drumul pe care p��ise mai înainte Isus împov�rat cu a sa 
cruce grea; s-a oprit în fiecare loc în care Mântuitorul a suferit în mod deosebit ori a fost supus 
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furiei groaznice a du�manilor lui. Înf��i�area ei pe acest drum al crucii se asem�na cu acela al 
unei persoane care c�uta ceva; deseori se pleca la p�mânt, atingea pietrele cu mâinile ei �i le 
acoperea cu lacrimile sale dac� vedea pe ele sângele preaiubitului Fiu. Dumnezeu i-a acordat în 
acest pelerinaj diferite favoruri �i haruri, putând distinge f�r� mult� greutate locurile sfin�ite de 
Isus Cristos. Am înso�it-o tot timpul �i am vrut s� o imit din toate puterile, atât cât îmi permitea 
sl�biciunea corpului. 
 Maria a urcat pe urm� Calvarul, dar când a ajuns sus s-a oprit deodat� �i am v�zut cum 
trupul �i sufletul sfânt al Salvatorului nostru st�tea înaintea ei. Un înger a p��it înaintea lui, iar 
ceilal�i doi pe care îi v�zusem stând în groap� la dreapta sa �i sufletele pe care le-a eliberat l-au 
urmat cu sutele. Corpul lui Isus str�lucea frumos, dar aspectul s�u nu sem�na cu aceea a unei 
fiin�e vii, de�i vocea i se auzea clar; am auzit descriindu-i fecioarei Maria tot ce ea ce f�cuse în 
Limb, asigurând-o c� va învia din nou cu trup glorios, c� i se va ar�ta iar��i �i c� trebuia s� 
a�tepte lâng� muntele Calvar acolo unde ea l-a v�zut c�zând. Salvatorul nostru s-a îndreptat spre 
Ierusalim �i Maria, acoperindu-se din nou cu v�lul, s-a prosternat în fa�a locului pe care el i l-a 
ar�tat. Cred c� trecuse de miezul nop�ii, c�ci pelerinajul Mariei pe drumul crucii durase cel pu�in 
o or�. Am mai v�zut cum sufletele l�sate libere au traversat la rândul lor calea Crucii, 
contemplând diferitele locuri în care îndurase acele suferin�e teribile pentru binele lor. Îngerii 
care-i înso�eau au strâns buc��ile de carne împr��tiate din cauza loviturilor primite de Isus, 
precum �i sângele cu care p�mântul fusese p�tat acolo unde c�zuse. 
 Am mai v�zut o dat� trupul sanctificat al lui Isus întins în mormânt, a�a cum îmi ap�ruse 
înainte; îngerii se ocupau cu înlocuirea ve�mintelor strânse de pe trupul lui �i au primit ajutor 
supranatural. L-am contemplat apoi în giulgiu înconjurat de o lumin� puternic� �i cu doi îngeri 
adoratori lâng� el. Nu pot explica felul cum acestea se întâmplau, pentru c� dep��e�te puterea 
noastr� de în�elegere; chiar dac� a� fi în�eles eu îns�mi, atunci când doresc s� le explic mi se 
înf��i�eaz� întunecate �i pline de mister.  
 Imediat ce o lic�rire confuz� de soare s-a observat în partea estic�, Magdalena, Maria fiica 
lui Cleopa, Ioana, Chuza �i Salomeea au p�r�sit cenaclul îmbr�cate cu mantiile lor. Purtau cu ele 
mirodeniile �i una dintre ele avea o lumânare în mâini pe care dorea s-o acopere cu haina. Le-am 
privit cum î�i îndreptau pa�ii spre u�i�a casei lui Nicodim. 
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Capitolul LXIII - Învierea Domnului nostru 
 
 Am v�zut sufletul Domnului stând între doi îngeri îmbr�ca�i în haine de lupt�tori: ap�rea 
str�lucitor, lumina �i str�lucea ca �i soarele la miaz�zi; a p�truns piatra, a atins trupul sfânt, a 
trecut în el �i cele dou� s-au unit instantaneu �i au devenit una. Am v�zut dup� aceea muntele 
mi�cându-se, iar trupul Domnului, fiind reunit cu sufletul �i cu divinitatea lui, s-a ridicat �i �i-a 
scuturat giulgiul: întreaga pe�ter� s-a luminat. 
 În acela�i moment am v�zut un monstru fioros izbucnind din p�mântul de sub mormânt. 
Avea coada unui �arpe �i-�i în�l�a capul de dragon seme�, ca �i cum ar fi dorit s�-l atace pe Isus; 
avea, de asemenea, dac�-mi amintesc bine, cap de om. Dar Domnul nostru �inea în mân� un toiag 
alb, de care era ag��at un steag larg �i �i-a pus piciorul pe capul dragonului strivindu-i �i coada de 
trei ori cu toiagul, dup� care monstrul a disp�rut. Avusesem aceast� viziune de mai multe ori 
înainte de Înviere �i l-am v�zut doar pe monstru ivindu-se �i dorind s� se ascund� în momentul 
conceperii Domnului: sem�na cu �arpele care-i ispitise pe p�rin�ii no�tri în Paradis, doar cu 
deosebirea c� era mai oribil. Presupun c� aceast� viziune face referire la cuvintele profe�ilor �i 
anume c�: femeia va strivi capul �arpelui cu c�lcâiul �i c� asta înseamn�, de fapt victoria 
Domnului nostru Isus asupra mor�ii, c�ci în aceea�i clip� l-am v�zut strivind capul monstrului cu 
piciorul, iar groapa mormântului a disp�rut. 
 Atunci trupul glorios �i în�l��tor al Domnului nostru s-a ridicat �i a p�truns stânca atât de 
u�or ca �i când muntele ar fi fost format din substan�� maleabil�. P�mântul a tremurat �i un înger 
în haine de r�zboinic a coborât din Cer cu vitez� mare, a intrat în groap�, a ridicat piatra, a pus-o 
la dreapta �i s-a a�ezat pe ea. La vederea acestui fapt solda�ii au c�zut la p�mânt �i au r�mas 
aparent f�r� via��. Când Casius a v�zut lumina orbitoare ce inunda mormântul, s-a apropiat de 
locul unde trupul sfânt fusese pus, a privit �i a atins giulgiurile, p�r�sind grota �i plecând s�-i dea 
de �tire lui Pilat despre tot ceea ce se întâmplase. În orice caz, a ezitat pu�in timp pentru a vedea 
cum decurg întâmpl�rile; c�ci, de�i sim�ise cutremurul, de�i îl observase pe înger mi�când piatra 
�i remarcase mormântul gol, nu-l v�zuse pe Isus. 
 Chiar în momentul în care îngerul a intrat în grot� �i p�mântul s-a cutremurat, l-am v�zut 
pe Domnul nostru ap�rându-i Maicii sfinte pe Calvar. Trupul s�u era minunat �i str�lucitor �i 
frumuse�ea sa sem�na cu aceea a unei fiin�e celeste. Era îmbr�cat într-o manta larg� care, la un 
moment dat, a ap�rut orbitor de alb, ca �i cum ar fi plutit în aer, fluturându-se la fiecare b�taie a 
vântului �i împr��tiind apoi sute de culori lucitoare ca �i cum razele de soare treceau peste haina 
lui. R�nile mult deschise str�luceau puternic �i puteau fi v�zute de departe: r�nile de la mâini 
erau atât de adânci încât un deget intra f�r� greutate; raze de lumin� emanau din ele în direc�ii 
diferite. Sufletele patriarhilor se plecau înaintea Mamei Salvatorului nostru �i Isus îi vorbea 
despre înviere, spunându-i multe lucruri pe care le-am uitat. I-a expus r�nile �i Maria s-a 
prosternat spre a-i s�ruta picioarele sacre, dar el i-a luat mâna, a ridicat-o �i a disp�rut. 
 Când m� aflam la o anumit� distan�� de pe�tera mormântului, am fost martora izbucnirii 
unor lumini acolo �i am v�zut de altfel un loc extins �i luminos în cer deasupra Ierusalimului. 
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Capitolul LXIV - Femeile sfinte la mormânt 
 
 Femeile sfinte se g�seau foarte aproape de u�a casei lui Nicodim, atunci când Domnul 
nostru a înviat, dar nu aveau nici o b�nuial� asupra evenimentelor ce se petreceau la mormânt. 
Nu aveau idee c� grota era p�zit� de g�rzi, c�ci nu fuseser� acolo în ziua precedent�, din cauz� c� 
era ziua Sabatului. Se întrebau una pe cealalt� nelini�tite ce se putea face cu piatra cea mare ce 
st�vilea groapa �i c�rei persoane i s-ar fi putut cere s-o dea la o parte, c�ci se sim�eau atât de 
absorbite de sup�rare, c� nu se gândiser� mai de devreme la aceasta. Inten�ia lor era de a turna 
ulei pre�ios pe Corpul lui Isus �i apoi de a pres�ra flori peste el din cele mai rare �i aromate, 
aducându-i astfel onorurile meritate de Înv���torul lor divin. Salomeea, care adusese mult mai 
multe lucruri decât celelalte, era o doamn� bogat�, rud� de-a sfântului Iosif care locuia în 
Ierusalim, dar nu era mama lui Ioan. Femeile sfinte au hot�rât s� lase pe piatr� mirodeniile �i s� 
a�tepte pe vreun trec�tor s� le-o rostogoleasc�. 
 Str�jerii nu se ridicaser� înc� de la p�mânt �i convulsiile puternice ce înc� parc� îi 
zdruncinau, au demonstrat cât de mare fusese �ocul. Piatra imens� fusese azvârlit� la o parte 
astfel încât u�a se deschidea cu u�urin��. Pânza era aruncat� deoparte, iar giulgiurile largi z�când 
în acela�i loc unde fuseser� l�sate, dar dublate împreun� în asemenea chip încât nu se mai vedeau 
decât fâ�iile din jurul corpului �i bandajele r�mase în afara sepulcrului. Bucata de pânz� în care 
Maria înf��urase capul sacru al Fiului era înc� acolo. 
 Le-am v�zut pe femeile sfinte intrând în gr�din�; îns�, când au perceput lumina ce venea de 
la l�mpile santinelelor �i umbrele solda�ilor prosterna�i în jurul grotei, s-au agitat �i s-au retras 
înspre Golgota. Maria Magdalena s-a dovedit mai curajoas� �i, urmat� de Salomeea, a intrat în 
gr�din�, în timp ce restul femeilor au r�mas afar�. 
 Magdalena s-a apropiat �i s-a însp�imântat când a v�zut g�rzile. Ea s-a înapoiat câ�iva pa�i 
lâng� Salomeea, dar amândou� �i-au revenit �i au mers împreun� prin mijlocul str�jerilor, intrând 
în pe�tera mormântului. Femeile �i-au dat seama imediat c� piatra fusese înl�turat� �i au crezut 
c� a fost Casius care a închis u�ile. Magdalena le-a deschis repede, a privit nelini�tit� în�untru �i 
a r�mas surprins� la vederea pânzelor în care-l înf��uraser� pe Domnul într-un col� �i vedea c� 
locul, unde-i puseser� trupul neînsufle�it, era gol. O lumin� cereasc� a umplut grota �i un înger a 
ap�rut la dreapta sa. Magdalena �i-a revenit din dezam�gire �i agita�ie. Nu cunosc dac� a auzit 
cuvintele pe care le-a adresat îngerul, dar a p�r�sit în grab� �i a fugit în ora� s�-i anun�e pe 
apostolii aduna�i acolo despre cele petrecute. Nu �tiu dac� îngerul i-a vorbit Mariei Salomeea, de 
vreme ce ea nu a p�truns în mormânt, îns� am observat-o plecând direct dup� Magdalena, spre a-
i povesti ce li se întâmplase femeilor sfinte care erau însp�imântate �i fericite la primirea ve�tilor, 
dar nu se puteau decide dac� s� mearg� în gr�din� sau nu. 
 Între timp Casius r�m�sese lâng� mormânt cu speran�a c�-l va vedea pe Isus a�a cum le 
ap�ruse �i femeilor sfinte, dar nev�zând nimic, �i-a îndreptat pa�ii spre castelul lui Pilat spre a-i 
povesti toate cele întâmplate. S-a oprit prima dat� în locul unde femeile sfinte erau adunate 
pentru a le spune ceea ce v�zuse �i s� le sf�tuiasc� s� mearg� imediat în gr�din�. Ele i-au urmat 
sfatul �i s-au îndreptat acolo rapid. Imediat ce au ajuns la u�a mormântului, au v�zut doi îngeri 
îmbr�ca�i în haine preo�e�ti, de un alb orbitor. Femeile s-au fr�mântat, �i-au acoperit fe�ele cu 
mâinile �i au îngenuncheat aproape de p�mânt; dar unul dintre îngeri li s-a adresat, spunându-le 
s� nu le fie fric�, pentru c� nu trebuie s�-l caute pe cel r�stignit acolo, printre cei mor�i, c�ci 
înviase �i c� nu se mai g�sea în groap�. Le-a ar�tat în acela�i moment mormântul gol �i le-a 
poruncit s� mearg� �i s� le povesteasc� discipolilor cele întâmplate �i auzite. Ceea ce le-a mai 
spus este c� Isus avea s� mearg� înaintea lor în Galileea �i le-a reamintit cuvintele Salvatorului 
nostru cu ocazia aceasta: Fiul Omului va fi dat în mâinile p�c�to�ilor, va fi r�stignit �i a treia zi 
va învia. Îngerii au disp�rut dup� aceea �i le-au transmis femeilor mult� bucurie, cu toate c� 
agita�ia înc� nu le disp�ruse; suspinau, priveau mormântul gol �i buc��ile de pânz�, în cele din 
urm� s-au reîntors în ora�. Cople�ite fiind de toate, mergeau încet �i se opreau s� priveasc� 
înapoi cu speran�a c�-l vor vedea pe Domnul sau m�car pe Magdalena. 
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 Între timp Magdalena a ajuns la cenaclu. Era emo�ionat� �i total schimbat�. A cioc�nit la 
u��. Unii dintre discipoli dormeau înc�, iar cei treji st�teau de vorb�. Petru �i Ioan au deschis u�a, 
dar ea a exclamat doar f�r� s� intre în cas�: Au luat trupul Domnului meu �i nu �tiu unde l-au 
pus, apoi s-a reîntors imediat în gr�din�. Petru �i Ioan au intrat iar în cas� �i, adresându-le câteva 
cuvinte celorlal�i apostoli, au urmat-o cât de repede au putut; Ioan l-a întrecut pe Petru, l�sându-l 
departe. Mi-a reap�rut Magdalena intrând din nou în gr�din�, îndreptându-�i pa�ii gr�bi�i înspre 
mormânt. Respira greu, în parte datorit� suspinelor, dar �i deoarece mersese atât de rapid. 
Ve�mintele îi erau umede de rou� �i v�lul ei atârna într-o parte, iar p�rul bogat acum îi atârna 
peste umeri ca un fel de manta. Fiind singur�, se temea s� intre în pe�ter�, dar s-a oprit un 
moment afar� �i s-a aplecat pentru a vedea mai bine în�untru. �i-a dat p�rul lung pe spate, c�ci îi 
acoperea ochii. Cei doi îngeri i s-au înf��i�at, a�eza�i în grota mormântului, dintre care unul i s-a 
adresat astfel: Femeie, de ce plângi? Dânsa i-a r�spuns cu o voce în�bu�it� de lacrimi (îndurerat� 
de convingerea c� trupul lui Isus lipsea cu adev�rat): Pentru c� l-au luat pe Domnul meu �i nu 
�tiu unde l-au pus. Nu a mai ad�ugat nimic, a ie�it afar� s�-l caute, v�zând numai giulgiurile. A 
sim�it nu numai c� trebuie s�-l caute pe Isus, dar �i c� se afla chiar atunci lâng� ea, iar prezen�a 
îngerilor nu o deranja deloc; p�rea c� nici nu este con�tient� c� lâng� ea se aflau ni�te îngeri; 
unica preocupare a sa eviden�ia un singur gând: Isus nu este aici! Unde este Isus? Am urm�rit-o 
cum r�t�cea ca o nebun�, cu p�rul fluturându-i în vânt; p�rea c� o deranjeaz� mult, c�ci �i-l 
înl�tura deseori de pe fa��. 
 �i-a ridicat capul, a privit în jurul ei �i a remarcat o persoan� înalt�, îmbr�cat� în alb, stând 
la zece pa�i distan�� de mormânt, în partea estic� a gr�dinii, unde era un deal mic înspre ora�; 
chipul îi era aproape acoperit de un salcâm �i i s-a adresat a�a: Femeie, de ce plângi? Pe cine 
cau�i? Se gândea c� poate fi gr�dinarul, c�ci avea o sap� în mân� �i o p�l�rie mare (se pare 
f�cut� din scoar�� de copac) pe cap. Purta îmbr�c�minte similar� cu cea a gr�dinarului descris în 
parabolele pe care Isus le povestea femeilor la Betania cu pu�in timp înainte de Patim�. Nu îi 
lumina aspectul, înf��i�area sa ar�ta mai degrab� ca a unui b�rbat îmbr�cat în alb �i v�zut la 
amurg. La cuvintele: Pe cine c�uta�i? ea l-a privit �i a întrebat iute: Domnule, dac� l-ai luat, 
spune-mi unde l-ai pus �i eu îl voi lua. Magdalena �i-a rotit din nou privirea împrejur. Isus i-a 
spus: Maria! Apoi, numaidecât, ea i-a recunoscut vocea Înv���torului ei iubit �i, întorcându-se 
spre el, a strigat: Rabboni! (Înv���torule!) S-a aruncat în genunchi înaintea lui �i, împreunându-�i 
mâinile, a dorit s�-l ating�, dar el a îndemnat-o s� nu se mi�te, spunându-i: Nu m� atinge, 
deoarece nu m-am ridicat înc� la Tat�l, dar mergi la fra�ii mei �i zi-le: M� voi în�l�a la Tat�l 
meu �i la Tat�l vostru, la Dumnezeul meu �i la Dumnezeul vostru. �i apoi a disp�rut. 
 Motivul vorbelor lui Isus: Nu m� atinge! mi-a fost explicat mai apoi, dar mi-a r�mas o 
amintire vag� despre aceasta. Cred c� s-a folosit de cuvintele acelea din cauza sentimentelor 
impetuoase ale Magdalenei, care au f�cut-o, într-o anumit� m�sur�, s� uite de taina minunat� 
care se împlinise �i sim�ea c� ceea ce vede era înc� un muritor �i nu un trup glorificat. Cât 
prive�te cuvintele lui Isus: Nu m-am în�l�at înc� la Tat�l, mi s-a spus c� nu se prezentase în fa�a 
Tat�lui de la înviere spre a-i mul�umi pentru victoria asupra mor�ii �i pentru munca de 
r�scump�rare pe care o împlinise. A dorit s� se în�eleag� c� fructele bucuriei apar�in lui 
Dumnezeu �i c� ea trebuie s� reflecteze �i s� mul�umeasc� lui Isus Cristos pentru înf�ptuirea 
misterului glorios al r�scump�r�rii �i pentru victoria ob�inut� asupra mor�ii; �i, dac� i-ar fi s�rutat 
picioarele a�a cum obi�nuia înainte de p�timire, nu s-ar fi gândit decât la Înv���torul ei Divin �i 
în exaltarea ei plin� de iubire uitase complet de evenimentele minunate care cauzau atât de mult� 
fericire �i bucurie în rai. Am v�zut-o pe Magdalena ridicându-se iute, imediat ce Domnul nostru 
s-a f�cut nev�zut, fugind iar��i în mormânt s� cerceteze dac� nu cumva s-a g�sit mai devreme 
într-un vis. I-a v�zut pe cei doi îngeri stând înc� acolo �i vorbindu-i despre Înviere în acela�i mod 
cum li se adresaser� celorlalte femei. A v�zut de asemeni giulgiul �i apoi, sigur� c� nu era o 
deziluzie, ci c� apari�ia Domnului se întâmplase cu adev�rat, s-a întors din nou pe Golgota spre 
a-�i c�uta înso�itoarele care pribegeau în toate p�r�ile. To�i îi a�teptau cu nelini�tite întoarcerea, 
sperând c� a auzit vreo veste despre Isus. 
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 Întreaga scen� a durat pu�in mai mult de dou� sau trei minute. Era cam trei �i jum�tate când 
Domnul nostru i-a ap�rut Magdalenei, iar Ioan �i Petru au intrat în gr�din� chiar când ea se 
preg�tea s� plece. Ioan, care ajunsese înaintea lui Petru, s-a oprit la intrarea în pe�ter� �i privea 
în�untru. A v�zut �i el pânza aruncat� jos �i l-a a�teptat pe apostolul Petru s� soseasc�, au intrat 
amândoi �i au v�zut giulgiul a�a cum fusese mai înainte aruncat pe jos. Ioan a crezut imediat în 
Înviere �i au în�eles amândoi cuvintele adresate lor de Isus înainte de patim�, ca �i alte pasaje din 
Scriptur� referitoare la acest eveniment, care pân� atunci p�reau de nepriceput. Petru �i-a pus 
mantia de pânz� sub hain� �i s-au reîntors în ora� prin u�i�a casei lui Nicodim. 
 Aspectul sfântului mormânt ar�ta ca atunci când Magdalena l-a v�zut prima dat�. Cei doi 
îngeri adoratori vegheau unul la un cap�t �i cel�lalt la cealalt� extremitate a mormântului, într-o 
stare de continu� de veghe ca �i când trupul adorabil ar fi fost înc� acolo. M� îndoiesc de faptul 
c� Petru con�tientiza prezen�a lor în intrarea mormântului. L-am auzit dup� aceea pe Ioan 
spunându-le discipolilor din Emaus c�, atunci când �i-a aruncat privirea în pe�ter�, a v�zut un 
înger. Probabil c� a tres�rit la vederea f�pturii cere�ti �i, ca urmare, s-a dat înapoi, l�sându-l pe 
Petru s� intre primul; îns� este foarte posibil ca el s� fi omis a men�iona acest fapt în Scriptur� 
tocmai datorit� umilin�ei lui de a nu se ar�ta mai favorizat decât Petru. 
 G�rzile s-au de�teptat �i, ridicându-se, �i-au strâns l�ncile �i au luat de pe u�� felinarele, 
luminând obiectele înconjur�toare. Apoi i-am surprins cum ie�eau din gr�din� cu o fric� evident� 
�i cu înfiorare, îndreptându-se înspre ora�. Între timp Magdalena se al�turase din nou femeilor 
sfinte �i le în�tiin�ase deja despre faptul c� îl v�zuse pe Domnul în gr�din� �i anun�ându-le 
cuvintele îngerilor, iar ele i-au povestit la rândul lor cele v�zute de ele însele. Magdalena �i-a 
îndreptat pa�ii iute spre Ierusalim, în timp ce femeile s-au reîntors în acea parte a gr�dinii în care 
sperau s�-i întâlneasc� pe cei doi apostoli. Imediat ce au ajuns, Isus li s-a ar�tat. Era îmbr�cat 
într-o rochie lung� alb� care-i acoperea chiar �i mâinile �i le-a zis: Pace vou�. Au r�mas uimite �i 
s-au aruncat în genunchi; a rostit câteva cuvinte �i a ridicat în sus mâna ca �i cum ar fi vrut s� le 
indice ceva �i a disp�rut. Femeile sfinte s-au gr�bit spre cenaclu �i le-au spus ucenicilor aduna�i 
împreun� c� l-au v�zut pe Domnul. Ace�tia nu le-au crezut nici pe ele, nici pe Magdalena. Le-au 
tratat cu neîncredere, spunându-le c� totul era rod al imagina�iei lor, dar când Petru �i Ioan au 
intrat în camer� �i le-au povestit întâmpl�rile la care au fost martori, ceilal�i nu au �tiut ce s� 
r�spund� �i s-au umplut de uimire. 
 Petru �i Ioan au p�r�sit repede cenaclul, în lini�te �i meditare �i i-au întâlnit curând pe Ioan 
cel mic �i pe Tadeu, care dorise s�-i înso�easc� la mormânt. Amândoi erau tare cople�i�i, c�ci 
Isus le ap�ruse cu pu�in înainte s�-i întâlneasc� pe Ioan �i Petru. L-am v�zut de asemenea pe Isus 
mergând foarte aproape de Petru �i Ioan. Cred c� primul l-a recunoscut, c�ci au început s� 
vorbeasc�. 
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Capitolul LXV - Relatarea dat� de santinelele puse de paz� în jurul 
mormântului lui Isus 
 
 Casius �i-a gr�bit pa�ii pân� la casa lui Pilat aproximativ o or� dup� înviere pentru a-l 
informa despre fenomenele nemaipomenite. Guvernatorul nu se trezise înc�, dar i s-a permis lui 
Casius s� intre în dormitorul lui. I-a expus detaliat tot ceea ce se întâmplase �i �i-a exprimat 
sentimentele cu t�rie. A descris cum roca fusese despicat�, cum un înger coborâse din cer �i cum 
îndep�rtase piatra; a amintit �i de giulgiul gol �i a ad�ugat c� Isus este cu siguran�� Mesia, Fiul 
lui Dumnezeu �i c� înviase cu adev�rat. Pilat a ascultat tremurând �i frem�tând de fric�, dar �i-a 
st�pânit agita�ia din toate puterile �i a r�spuns cu urm�toarea replic�: E�ti foarte supersti�ios; a 
fost o prostie din partea ta s� mergi la groapa galileanului; zeii lui au profitat de sl�biciunea ta 
�i au recurs la viziuni ridicole ca s� te am�geasc�. Te sf�tuiesc s� p�strezi t�cerea �i s� nu 
poveste�ti asemenea chestiuni naive preo�ilor, întrucât îi vei înr�i. A disimulat c� se încrede în 
ceea ce spunea Casius despre r�pirea trupului lui Isus de c�tre discipoli �i c� paznicii, care fie au 
fost cump�ra�i s� tac�, fie au adormit sau poate chiar au fost indu�i în eroare de cutremur, au 
inventat aceste situa�ii pentru a-�i justifica o oarecare conduit� gre�it�. Dup� ce Pilat a terminat 
discu�ia asupra acestui subiect, Casius a plecat, iar guvernatorul a înaintat jertfe zeilor lui. 
 Cei patru solda�i care str�juiser� mormântul au sosit pu�in timp dup� aceea la palat �i au 
început s�-i relateze din nou tot ceea ce auzise de la Casius; dar a refuzat alte explica�ii �i i-a 
trimis pe solda�i la Caiafa. Restul g�rzilor s-au strâns într-o curte mare lâng� templu plin� cu 
iudei care îi luaser� pe solda�i deoparte �i, mituindu-i �i amenin�ându-i, îi sileau s� m�rturiseasc� 
faptul c� adormiser� �i între timp apostolii au venit pe ascuns �i l-au luat pe Isus. Solda�ii au 
protestat, deoarece declara�ia pe care camarazii lor aveau s� o fac� lui Pilat, se contrazicea cu cea 
pe care o inventau ei, îns� fariseii au promis c� vor pl�nuiasc� totul cu guvernatorul. Când cei 
patru solda�i s-au întors de la Pilat, cearta continua �i fariseii au intentat s�-i conving� s� 
denatureze adev�rul, dar ei au refuzat �i au declarat cu fermitate c� nu vor falsifica nimic din 
ceea au spus deja. Zvonul eliber�rii miraculoase din închisoare a lui Iosif din Arimateea s-a 
r�spândit �i, când fariseii i-au acuzat pe solda�i c� le-au permis discipolilor lui Isus s�-i mute 
trupul �i i-au amenin�at cu cea mai mare crud� pedeaps� în caz c� nu vor aduce cadavrul înapoi, 
au replicat c� va fi imposibil pentru ei acest lucru, c�ci se angajaser� deja în a-l aduce înapoi pe 
Iosif din Arimateea în închisoare. Au r�spuns cu mult curaj �i promptitudine, iar amenin��rile �i 
promisiunile primite se dovedeau a fi ineficiente. Au declarat c� vor rosti adev�rul �i doar 
adev�rul, c� sentin�a la moarte dat� lui Isus a fost nedreapt� �i mi�eleasc� �i c� trimiterea sa la 
moarte a fost singurul motiv pentru care solemnitatea Pa�telui s-a întrerupt. Fariseii furio�i i-au 
arestat pe cei patru osta�i �i i-au aruncat în închisoare, iar ceilal�i care acceptaser� banii oferi�i au 
afirmat c� trupul lui Isus fusese c�rat de apostoli în timp ce ei dormeau �i fariseii, saducheii �i 
irodienii au r�spândit aceast� minciun� nu doar în sinagoga lor, dar �i printre oameni ad�ugând �i 
cele mai calomniatoare minciuni despre Isus. 
 Toate aceste metode de precau�ie au fost valabile oricum foarte pu�in, c�ci dup� Înviere 
multe persoane care muriser� de demult s-au ridicat din mormânt �i le-au ap�rut urma�ilor lor nu 
extrem de insensibili harului �i i-au îndemnat s� se converteasc�. Aceste persoane decedate au 
fost v�zute �i de c�tre discipoli, care înm�rmuri�i �i zdruncina�i în credin��, au fugit în �ara lor. 
Au fost îndemna�i �i încuraja�i s� se întoarc� �i �i-au redresat curajul d�râmat. Învierea mor�ilor 
nu s-a asem�nat în nici un chip cu cea a lui Isus. 
P�storul nostru sfânt a înviat cu un trup glorios, neasemuindu-se cu nici o form� a mor�ii sau a 
descompunerii �i a urcat la cer cu acest trup triumf�tor chiar înaintea apostolilor, dar celelalte 
trupuri despre care am vorbit mai devreme erau corpuri statice, iar sufletelor care vie�uiser� 
odat� în ele li se permitea s� intre �i s� le reanimeze doar un timp �i apoi, s�vâr�ind misiunea 
dat�, s� p�r�seasc� trupurile care se reîntorc la starea ini�ial� în adâncurile p�mântului, unde vor 
r�mâne pân� la învierea din ziua judec��ii. Nu se poate compara revenirea la via�� nici cu 
învierea lui Laz�r din mor�i, c�ci el a fost readus la o nou� via�� �i a murit pentru a doua oar�. 
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Capitolul LXVI - Finalul medita�iilor din Postul Mare  
 
 Duminica ce a urmat, dac� îmi amintesc bine, i-am v�zut pe iudei cur��ând �i purificând 
templul22. Au oferit jertfe isp��itoare, au aruncat gunoaiele �i au îndep�rtat semnele cutremurului 
prin instalarea de platforme de lemn �i carpete peste sp�rturile �i cr�p�turile din pere�i �i 
paviment; au reînceput solemnit��ile Pascale întrerupte chiar în toiul celebr�rilor, declarând c� 
deranjul fusese cauzat de prezen�a persoanelor necurate �i au l�murit apari�ia mor�ilor. Au f�cut 
referin�� la o viziune de-a lui Ezechiel, dar nu mi-o mai aduc aminte. I-au tratat cu dispre� �i cu 
multe alte pedepse pe to�i cei care îndr�zneau s� spun� vreun cuvânt despre evenimentele ce se 
petrecuser�. Au reu�it s� reduc� la t�cere pe unele persoane înd�r�tnice care, con�tiente de 
propria lor vin�, au dorit s�-�i scoat� acest subiect de discu�ie din minte, îns� nu i-au influen�at 
pe cei ale c�ror inimi mai p�strau înc� o f�râm� de virtute; ace�tia au t�cut o vreme, ascunzându-
�i convingerile lor interioare, dar mai târziu au recâ�tigat curaj, m�rturisind lumii întregi credin�a 
în Isus. Marii Preo�i erau foarte agita�i când au realizat cât de repede înv���turile lui Cristos se 
împr��tiau. Pe vremea când �tefan era diacon, întregul ora� Ofel �i estul Sionului nu puteau 
cuprinde num�rul imens de comunit��i cre�tine �i o parte dintre ei au fost nevoi�i s�-�i instaleze 
re�edin�a în �ara dintre Ierusalim �i Betania. 
 L-am v�zut pe Ana într-o stare de nebunie ca �i un posedat; în cele din urm� a fost închis �i 
nu �i-a mai f�cut niciodat� apari�ia în public. Caiafa nu s-a exteriorizat, îns� în interior a fost 
devorat de furie �i invidie exagerat� pentru c� i-a fost dat� de ocar� cauza. 
 L-am v�zut �i pe Pilat în ziua de joi a Pa�telui: demarase o atent� c�utare a so�iei lui în 
fiecare ora�, dar eforturile sale au fost zadarnice. So�ia sa fusese g�zduit�, în ascuns, în casa lui 
Laz�r în Ierusalim. Nimeni nu s-a gândit s-o caute acolo, c�ci nu exista nici o femeie în acea 
cas�; �tefan i-a dus mâncare �i îi spunea ceea ce se întâmpla în ora�. �tefan era v�r primar cu 
sfântul Paul. Erau fii a doi fra�i. În ziua de dup� Sabat, Simon din Cirene a mers la apostoli �i a 
cerut s� fie preg�tit pentru a primi botezul. 
 Viziunile sorei Emmerich, care au început de pe 18 februarie �i au durat pân� pe 6 aprilie 
1823, se sfâr�esc aici. 
 

                                         
22 Informa�ia de sus a fost dat� mai târziu �i este imposibil s� se spun� dac� se refer� la ziua învierii ori la ziua dup� 
cea de duminic�. 
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Apendice 

O descriere a lui Longinus 
 
 Pe data de 15 martie 1821, sora Emmerich a dat o prezentare aparte cât prive�te anumite 
fragmente ale viziunii pe care le avusese despre sfântul Longinus cu o sear� înainte, a c�rui 
s�rb�toare a c�zut chiar în acea zi, de�i ea nu �tia acest lucru. 
 Longinus, care cred c� se numea altfel, conducea un birou civil �i militar în casa lui Pilat, 
care-l îns�rcinase cu administrarea a tot ceea ce se întâmpla �i cu scrierea de rapoarte despre 
fiecare situa�ie în parte. Era demn de încredere �i gata de a îndeplini orice serviciu, îns� înainte 
de convertire îi lipsea fermitatea �i t�ria de caracter. Era gr�bit în tot ce f�cea �i doritor de a fi 
considerat o persoan� important� �i, pentru c� suferea de strabism �i avea ochi slabi, era des luat 
în râs �i în batjocur� de c�tre camarazii s�i. L-am surprins de mai multe ori de-a lungul nop�ii, în 
timp ce asistam la sfintele Patimi; nu-mi amintesc în ce manier�, dar �tiu doar c� avea leg�tur� 
cu el. 
 Longinus se afla în subordinea lui Pilat, pe care trebuia s�-l informeze despre tot ce vedea. 
În noaptea în care Isus fusese purtat înaintea tribunalului lui Caiafa, el st�tea în curtea exterioar� 
printre solda�i �i nu înceta s� se plimbe de colo-colo. Când Petru se z�p�cise c�ci servitoarea de 
lâng� foc l-a recunoscut, Longinus l-a întrebat: Nu e�ti tu oare unul dintre apostolii lui? 
 Când Isus era dus pe Calvar, Longinus l-a urmat îndeaproape din ordinul lui Pilat, iar 
Domnul sfânt l-a privit �i i-a atins inima. Dup� aceea l-am remarcat între solda�i pe Golgota. 
St�tea c�lare �i purta o lance; în casa lui Pilat mi-a ap�rut dup� moartea lui Isus, spunând c� 
picioarele lui Isus nu trebuie strivite. S-a reîntors înc� o dat� la cruce pe Golgota. Lancea sa era 
f�cut� din mai multe buc��i întrep�trunse, care sco�ându-le una din cealalt� putea s� se m�reasc� 
de trei ori fa�� de lungimea ini�ial�. F�cuse aceasta când a ajuns la decizia imediat� de a 
str�punge coasta Salvatorului nostru. S-a convertit pe muntele Calvar �i dup� scurt timp i-a 
exprimat lui Pilat convingerea proprie c� Isus era cu adev�rat Fiul lui Dumnezeu. Nicodim i-a 
cerut lui Pilat s� ia lancea lui Longinus �i istoria acestei l�nci am aflat-o mai apoi. Longinus, 
dup� ce s-a convertit, a p�r�sit armata �i s-a al�turat apostolilor. El �i al�i doi solda�i converti�i la 
piciorul crucii au fost primii boteza�i dup� Rusalii. 
 Pe ace�ti trei b�rba�i i-am v�zut, îmbr�ca�i în haine albe, întorcându-se pe p�mântul lor 
natal. Au locuit la �ar� într-o localitate arid� �i ml��tinoas�. Aici au murit cei patruzeci de 
martiri. Longinus nu a ajuns preot, ci diacon �i a c�l�torit pretutindeni pentru a predica în numele 
lui Cristos �i dând m�rturie despre Patima �i Învierea lui. A reu�it s� converteasc� multe 
persoane �i a vindecat bolnavi, îng�duindu-le s� ating� o buc��ic� din lancea pe care o purta cu 
el. Iudeii nu îi tolerau nici pe el, nici pe înso�itorii lui, deoarece f�ceau cunoscut prin toate p�r�ile 
adev�rul despre Învierea lui Isus �i despre cruzimea �i josnicia du�manilor lui. La solicitarea 
acestora, câ�iva solda�i romani au fost trimi�i în �ara lui Longinus pentru a-l lua �i a-l judeca pe 
motiv c� a dezertat din armat� �i c� a determinat deranjul ordinii publice. Ocupa�ia lui era de a 
cultiva câmpul s�u atunci când ei au sosit, iar el i-a invitat ospitalier în cas�. Nu îl cuno�teau �i în 
momentul în care i-au spus motivul c�l�toriei lor, i-a chemat cu calm pe ceilal�i doi prieteni ai 
lui, care locuiau într-un fel de locuin�� izolat�, nu foarte departe, spunându-le solda�ilor c� ei 
erau b�rba�ii pe care-i c�utau. Acela�i lucru s-a-ntâmplat �i gr�dinarului credincios, Focas. 
Solda�ii erau întru totul nedumeri�i, c�ci s-a legat o prietenie adev�rat� între ei. L-am v�zut 
înso�it de doi oameni într-un or��el din apropiere, unde au fost interoga�i. Nu au fost trimi�i în 
temni��, ci li s-a permis s� plece unde doreau, pu�i s� poarte un semn distinctiv pe um�r. Mai 
târziu li s-au t�iat capetele la to�i trei pe un deal situat între acel or��el �i casa lui Longinus �i tot 
acolo i-au îngropat. Capul lui Longinus l-au înfipt la cap�tul unei spade �i l-au dus la Ierusalim 
ca dovad� a îndeplinirii misiunilor. Cred c�-mi amintesc de acest fapt c� s-a întâmplat câ�iva ani 
dup� moartea Domnului nostru. 
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 Am avut o alt� viziune despre alte lucruri într-o perioad� mai târzie. O femeie oarb� de la 
�ar� a pornit cu fiul ei într-un pelerinaj la Ierusalim cu speran�a s�-�i recapete vederea în ora�ul 
sfânt, unde ochii lui Longinus se vindecaser�. Copilul ei o conducea, dar acesta a murit �i ea a 
r�mas singur� �i neconsolat�. Atunci Longinus i-a ap�rut �i i-a spus c�-�i va fi rec�p�tat v�zul 
atunci când îi va scoate capul dintr-o groap� unde iudeii i l-au aruncat. Acest loc era foarte 
adânc, având marginile pavate cu ciment; tot noroiul �i gunoaiele ora�ului se scurgeau aici prin 
mai multe �evi. Mai multe persoane au condus-o pe femeia s�rman� în acel loc; ea a coborât în 
str�fundul gropii pân� la gât �i a scos capul sfânt, iar apoi �i-a rec�p�tat vederea. S-a reîntors pe 
p�mântul de ba�tin� �i înso�itorii ei au p�strat capul. Nu-mi mai amintesc nimic altceva. 
 
 
 

M�rturia dat� despre Abenadar 
 
 În ziua de 1 aprilie 1823, sora Emmerich a spus c� era s�rb�toarea sfântului Ctesifon, 
centurionul care a asistat la crucificare �i c� a v�zut în acea noapte anumite secven�e privind 
via�a lui. Dar sora Emmerich a suferit de asemenea mult, pentru c� stânjenit� �i de deranjul 
exterior a uitat un fragment din ceea ce v�zuse. Ne poveste�te urm�toarele:  
 Abenadar, numit mai apoi Ctesifon, s-a n�scut într-o �ar� situat� între Babilon �i Egipt, în 
Arabia fertil�, în dreapta locului unde Iob locuise în timpul celei de-a doua perioade a vie�ii sale. 
Un anumit num�r de case, cu acoperi�ul plat, erau construite pe o u�oar� ridic�tur� a p�mântului. 
Acolo cre�teau mul�i copaci �i parfumul �i balsamul lor se r�spândeau pretutindeni. 
 I-am observat casa lui Abenadar, mare �i spa�ioas� ca a unuia foarte bogat, îns� foarte 
joas�. Toate aceste case erau construite astfel, poate din pricin� c� erau expuse vântului. 
Abenadar se al�turase garnizoanei de la fort�rea�a Antonia la Ierusalim, ca voluntar. Intrase în 
serviciul romanilor cu scopul de a beneficia de mai multe facilit��i în studiul obiectelor de art�, 
c�ci era un om înv��at. Avea un caracter hot�rât, era scund �i sl�bu�, cu tenul de culoare închis�. 
 Abenadar s-a convins devreme de doctrina auzit� din predicile lui Isus �i de ideile pe care 
le afirma, c�ci salvarea avea s� se g�seasc� printre iudei, supunându-se legii lui Moise. De�i nu a 
fost discipol al lui Isus, nu i-a purtat ranchiun� �i i-a p�strat mereu în inim� o profund� venera�ie. 
Era serios �i lini�tit, iar când a sosit pe Golgota pentru a da drumul g�rzilor, a împr��tiat ordine 
în toate p�r�ile �i a obligat pe toat� lumea s� se comporte cu decen��, pân� în momentul în care 
adev�rul l-a cucerit �i a dat m�rturie public� despre divinitatea lui Isus. Fiind un b�rbat bogat �i 
doar voluntar, nu-i era greu s�-�i cedeze postul în orice clip�. A participat la coborârea de pe 
cruce �i la înmormântarea Domnului nostru, întemeindu-�i o strâns� rela�ie cu prietenii lui Isus. 
Dup� Rusalii a primit cel dintâi botezul în piscina din Betania, unde a fost numit Ctesifon. Avea 
un frate în Arabia, c�ruia i-a povestit minunile v�zute �i pe care l-a chemat pe drumul salv�rii; 
acesta din urm� s-a întors la Dumnezeu, �i-a luat numele de Ceciliu �i s-a angajat împreun� cu 
Ctesifon la sprijinirea diaconilor în noua comunitate cre�tin�. 
 Ctesifon l-a înso�it pe sfântul apostol Iacob cel mare în Spania �i s-a întors împreun� cu el. 
Dup� un timp a fost din nou delegat în Spania de c�tre apostoli �i a dus acolo trupul sfântului 
Iacob, martirizat la Ierusalim. A fost uns episcop �i a locuit pe o insul� sau peninsul� nu la mare 
dep�rtare de Fran�a pe care a �i vizitat-o �i unde �i-a ales câ�iva discipoli. Numele locului în care 
a tr�it era Vergui �i a fost mai târziu distrus de inunda�ii. Nu-mi amintesc dac� Ctesifon a fost 
martir. A scris unele c�r�i ce con�ineau detalii despre patima lui Cristos, dar �i multe i-au fost 
atribuite în mod fals, iar pe cele pe care le-a scris el însu�i au fost puse pe seama unor scriitori 
diferi�i. Roma a respins atunci aceste c�r�i, c�ci cea mai mare parte nu erau autentice �i nici pe de 
parte nu con�ineau lucruri scrise de el. 
 Unul dintre str�jerii mormântului lui Isus care nu s-a l�sat corupt de c�tre iudei îi era 
prieten �i camarad de la �ar�. Numele lui era Sulei ori Suleii. Dup� ce a fost închis o perioad�, s-a 
retras într-o pe�ter� în muntele Sinai, unde a tr�it �apte ani. Dumnezeu a rev�rsat asupra lui 
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multe haruri �i el a scris c�r�i cunoscute în stilul lui Denis Areopagitul. Un alt scriitor s-a folosit 
de opera lui �i ca urmare unele fragmente ne-au fost date nou�. Tot ceea ce v-am spus mi s-a 
f�cut cunoscut mie în leg�tur� cu aceste scrieri, ca �i numele c�r�ii, îns� l-am am uitat. Acest 
prieten de la �ar� a lui Ctesifon l-a urmat mai târziu în Spania. Printre tovar��ii lui Ctesifon în 
acea �ar� se g�seau �i fratele s�u, Ceciliu, �i al�i câ�iva b�rba�i, precum Italeciu, Hesiciu, 
Eufrasiu. Un alt arab, Sulima s-a convertit în prima perioad� a Bisericii �i un alt prieten a lui 
Ctesifon, chemat Sulensis, a devenit cre�tin mai târziu, în timpul diaconilor. 
 
 
 
Sfâr�it 


