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Să fie oare adevărat? 

A ÎNVIAT OARE ISUS? 

O întîmplare trăită 

Era în 1939. Călătoream cu trenul din Cernă
uţi spre Bucureşti. ln faţa mea şedea şeful rabin 
al Cemău ţilor. 

Văzîndu-mă că citesc Biblia, mă întrebă cine 
sînt. 

„Un evreu creştin", îi răspunsei. El făcu ochi 
miraţi. 

,,Dacă eşti evreu, de ce te-ai făcut creştin? " 
,,Fiindcă cred că Isus este Mîntuitorul." 
„Dar, tinere, cum poţi susţine aşa ceva? Ce te 

face să crezi că Isus a fost Mesia? " 
,,Domnule rabin, dovezile sînt multe şi nu le 

pot scutura din mînecă la repezeală în tren. Dar 
este o dovadă mai presus de toate: învierea Lui 
din morţi. Dacă Isus ar fi fost un înşelător sau un 
halucinat, Dumnezeu nu ar fi făcut pentru El mi
nunea de a-L învia din morţi." 



„Te văd om în toată firea, cum poţi crede în 
absurditatea că Isus a înviat din morţi? " 

„Domnule rabin, dovezile despre învierea lui 
Isus sînt atît de convingătoare, încît, dacă îmi 
permiteţi, ascultaţi-mă liniştit 20 de minute şi vă 
promit că veţi crede şi Dv. în învierea lui Isus din 
morţi." 

„Aş vrea să mai văd şi aşa ceva: ca un tînăr 
să-l convingă pe un şef-rabin de învierea lui Isus. 
Poftim, tinere, ai 20 de minute." 

Cele de mai jos redau în esenţă argumentele 
pe care le-am prezentat atunci rabinului. 

De unde ştim despre toate faptele istoriei 
antice? - De la istoricii vremii aceleia, care se 
numesc Homer, Diodor, Cezar, etc. De unde ştim 
toate faptele vieţii lui Isus? - De la istoricii con
temporani cu EI. Ei se numesc Matei, Marcu, 
Luca, Ioan, Pavel, etc. Istorici unii, istorici alţii. 
De ce să credem pe unii, iar pe alţii nu? Mintea 
noastră trebuie să fie ca un tribunal imparţial, 
care cîntăreşte cu multă seriozitate mărturiile. 
Pentru mărturii nu este important numai ce spu
ne martorul, ci şi valoarea, credibilitatea sa. Or, 
credibilitatea mărturiei depuse de istoricii care au 
descris viaţa lui Isus este hotărît mai mare decît 
aceea a celorlalţi istorici. Căci ce au fost aceştia 
din urmă? Au fost de cele mai multe ori salariaţi 
ai unor regi, care scriau avînd drept criteriu nu 
adevărul obiectiv, ci dorinţa de a preamări pe 
stăpînul lor, naţia ori clasa socială proprie. 
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Spre deosebire de ei, istoricii care au scris E
vangheliile sînt toţi oameni de înaltă probitate. 
Toţi au fost dispuşi a-şi da libertatea şi viaţa 
pentru Cel .a cărui viaţă o descriu. Matei moare 
moarte de martir în Abisinia, Ioan îndură chinuri 
grele în deportarea pe insula Patmos,_ Pavel moare 
cu capul în jos. Nici un tribunal imparţial nu ar 
înlătura cu. uşurinţă depoziţia unor astfel de 
martori. Iar ei afirmă în unanimitate că s-au con
vins prin văz, auz şi pipăit de realitatea învierii 
lui Isus." 

Rabinul dădu să mă întrerupă. I-am amintit 
că a promis să nu o facă. - ,,Ştiu ce se poate 
obiecta împotriva acestui argument: ceilalţi isto
rici povestesc toţi lucruri lesne de crezut despre 
războaie, intrigi la curte, amante ale regilor, com
ploturi, ucideri, lucruri care se întîmplă şi astăzi, 
pe cînd istoricii Evangheliilor îţi povestesc despre 
lucruri care contrazic experienţa omenească, şi 
anume: despre o naştere din fecioară, despre vin
decări de lepră prin atingerea mîinii, despre um
blarea pe mare, săturarea unei mari mulţimi cu 
numai cîteva pîini, învieri din morţi . La urmă, 
despre învierea din morţi a lui Isus Însuşi, urmată 
de înălţarea la cer. Acestea sînt de domeniul mi
raculosului. Dar noi sîntem oameni moderni şi nu 
mai credem în minuni. 

Trebuie deci, înainte de a merge mai departe, 
să vedem dacă minunile sînt sau nu posibile. Mi
nunile sînt de două feluri. 
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Există minunea ca manifestare a sferei excep
ţionalului. Există în natură nu numai manifestări 
obişnuite, constante, ci şi unele unice. 

Şi despre Isus, şi despre Budha tradiţia spune 
că ei au vorbit de la naştere. Aceasta a fost consi
derat de raţionalişti drept un basm. De curînd, 
ziarele din lumea întreagă au publicat că în Iugo
slavia s-a născut un copil care vorbea şi răspun
dea la întrebări din primele zile. Evangheliştii 
precauţi şi nedoritori a face Evanghelia lor greu 
credibilă nu au scris că Isus a vorbit la naştere. Pc 
de altă parte, ei nu L-au cunoscut de la naştere şi 
nu au spus decît ceea ce au văzut, au auzit şi au 
pipăit ei înşişi. Dar astăzi un asemenea fapt s-a 
întîmplat chiar sub ochii noştri. 

Acum un an, ziarele au publicat că, deschi
zîndu-se abdomenul unui băiat de vreo 16 ani, în 
Franţa, s-a găsit că era ... ,,însărcinat". Ceea ce ar 
fi trebuit să fie un geamăn al său s-a dezvoltat în 
abdomenul său. Cum ar mai fi rîs raţionaliştii 
dacă în Evanghelii s-ar fi scris că ar fi fost 
însărcinat un băiat, şi nu o fată! 

Minunile lui Isus sînt fapte din sfera excepţio
nalului, a cărei existenţă nu poate fi contestată. 
Nu se întîmplă numai evenimente curente în toa
te zilele. 

în al doilea rînd, oamenii denumesc minuni 
orice lucru pe care orice om superior în inteligen
ţă, ori putere, îl poate face, dar pe care cel maţ 
slab nu poate să-l facă. Misionarii plecaţi la tri-
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buri primitive sînt unanimi în a raporta că sălba
ticii îi considerau pe ei ca făcători de minuni. Ei, 
primitivii, freacă ore întregi ca să scapere o 
scînteie, pe cînd misionarul ştie să facă foc cu un 
beţişor. Dar el, misionarul, ştie să facă să ardă 

pînă şi o apă împuţită. De unde putea şti sălba
tecul că acea apă e:ra benzină, dacă nu văzuse 
niciodată aşa ceva? 

Pearl Buck povesteşte în romanele ei că, a
tunci cînd spunea ţărăncilor din vreo regiune mai 
înapoiată că în Anglia sînt clădite case peste case 
şi că trăsurile umblă fără cai, le auzea spu
nîndu-şi una alteia: ,,Ce mai minciună! - Aşa o 
minune nu este posibilă! " 

Cortez a cucerit numai cu 60 de spanioli pu
ternicul imperiu al aztecilor fiindcă a făcut aces
tora impresia de săvîrşitor de minuni. În primul 
rînd, însăşi apariţia spaniolilor era minunată. Az
tecii nu mai văzuseră albi. Apoi, albii posedau 
lucruri minunate, lucruri nemaivăzute: cai şi ar
me de foc. Şi astfel, un mare imperiu s-a supus 
fără lupte unor aventurieri. 

Isus a fost de-o p~tere spirituală nemaipome
nită. Nici nu e de mirare că a putut săvîrşi mi
nuni. Ca orice fiinţă mai puternică, a făcut lu
cruri excepţionale, cu neputinţă oamenilor mai 
slab înzestraţi. Nu e raţional să spunem a priori, 
că minunile sînt cu neputinţă fără a cerceta cu 
de-amănuntul mărturiile unor oameni de probita
tea apostolilor. 
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De altfel, d-le rabin, nu aveţi cum evita minu
nea. Trebuie să credem ori în miraculoasa înviere 
din morţi a lui Isus, ori într-un miracol cu mult 
mai mare, şi anume: că există un efect fără 
cauză eficientă! 

Să vedem cum stau lucrurile. Isus nu a sens 
nici o carte şi nu a creat în cursul vieţii Sale 
pămînteşti decît o cu totul neînsemnată sectă 
înăuntrul iudaismului, sectă compusă din cîteva 
zeci de oameni ignoranţi şi rău famaţi, păcătoşi, 
vameşi, desfrînate. La urmă, unul din cei mai a
propiaţi L-a vîndut, un altul s-a lepădat de EI, 
ceilalţi au fugit ca potîmichile. EI moare pe cruce 
părăsit, disperînd şi El în aparenţă, căci a strigat, 
răstignit fiind: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul 
Meu, de ce M-ai părăsit?". După ce a murit a 
fost înmormîn tat, o piatră mare a fost prăvălită 
înaintea mormîn tului şi străjeri au fost puşi să-L 
păzească. în timpul acesta, foştii ucenici stăteau 
ascunşi, cu uşile încuiate, gîndindu-se numai cum 
să iasă din buclucul în care se băgaseră. Aşa s-a 
terminat viaţa pămîntească a lui Isus. Dacă Isus 
nu a înviat, de unde a luat fiinţă Biserica creşti
nă? Noi avem o explicaţie pentru ea. 

A treia zi, Isus a înviat şi S-a arătat în repetate 
rînduri apostolilor, dîndu-le siguranţa că El e. Ei 
se regrupează. Isus cel înviat lucrează împreună 
cu ei prin călăuziri, semne şi minuni. Acelaşi 
Petru, care altă dată se lepădase de El cu bleste
me şi jurăminte, stă acum în piaţa Ierusalimului 
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şi mărturiseşte plin de curaj că L-a văzut pe Isus 
cel înviat. Aşa fac şi ceilaiţi apostoli. Riscîndu-şi 
viaţa, ei merg din ţară în ţară şi pecetluiesc cu 
moarte de martir convingerea lor că Isus a înviat. 
Astfel s-a născut, astfel s-a răspîndit şi a dăinuit 
Biserica universală, în ciuda prigonirilor şi a ne
vredniciei membrilor ei. Dacă nu admiteţi că Isus 
a înviat, uriaşul efect pe care îl reprezintă Biseri
ca creştină, care dăinuieşte de două mii de ani ii 
are sute de milioane de membri, nu are cauză 
eficientă. Or, se cere credulitate cu mult mai ma
re pentru a admite existenţa unui asemenea efect 
fără cauză, decît pentru a admite învierea lui 
Isus. 

Cînd intri într-un bloc mare, înainte de a te 
urca la etajul al zecelea, s-ar părea că ar fi indicat 
să mergi întîi în pivniţă pentru a vedea dacă fun
damentul blocului este sau nu solid. Dar este ne
voie de aceasta? Dovadă că fundamentul este so
lide că stă blocul. Fundamentul Bisericii creştine 
este că Isus a înviat din morţi. Stă de mii de ani 
blocul uriaş clădit pe acest fundament şi a re
zistat la groaznice cutremure. Cum în toate do
menHle noi tragem concluzie de la efect la cauză, 
de la existenţa Bisericii noi tragem concluzia 
despre cauza ei:- învierea lui Hristos. 

Dar există şi o dovadă materială a învierii lui 
Isus, şi anume giulgiul de la Torino. Isus a fost 
înmormîntat după datina evreiască. Cadavrul a 
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fost învelit într-un cearceaf mare, care acoperea 
totul de la creştetul capului pînă la tălpile pi
cioarelor. Din cauza grabei, la înmormîntare ca
davrul nu a fost spălat. Fotografii cu raze infra
roşii, care înregistrează şi imaginile cele mai sla
be, au scos la iveală amprenta trupului lui Isus. Se 
văd urmele cununii de spini, ale loviturilor, ale 
piroanelor, a străpungerii cu suliţe. Fotografiile 
au fost publicate şi există studii făcute de savanţi 
competenţi asupra acestui giulgiu. Istoricitatea şi 
identitatea lui sînt garantate. Nu are rost să fac 
descrierea lui amănunţită acum, fiindcă m-ar 
depărta de subiect. Ceea ce ne interesează pe noi 
acum este următorul fapt: oamenii de ştiinţă 
spun că dacă Isus ar fi rămas în acest giulgiu mai 
mult de 36 de ore imaginea ar fi fost cu totul 
ştearsă. Copiii mişcîndu-se în timpul fotografierii 
fac ca fotografia să nu reuşească. La fel ar fi fost 
aici. Isus ar fi fost un cadavru în descompunere. 
Compoziţia chimică a moleculelor corpului Său 
şi radiaţiile respective s-ar fi schimbat repede din 
clipa începerii descompunerii, făcînd să se schim
be continuu amprenta. Faptul că amprenta cor
pului Său se vede, e dovadă că corpul Său nu a 
rămas în giulgiu mai mult decît numărul de ore 
arătat mai sus, înainte ca să înceapă, şi în aerul 
rece al cavoului, un proces de descompunere. 
Giulgiul lui Isus este o dovadă şi a istorici tă ţii 
acestuia, dar şi a faptului că Isus nu a rămas în el. 

Mai e ceva, D-le rabin, eu am citit „Hes
ronot-haşaat"." 
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Dînsul a devenit foarte atent cînd i-am spus 
aceasta. lntrucît Talmudul conţinea cuvinte de 
hulă la adresa lui Isus şi a Maicii Sale şi deţină
torii Talmudului au avut de suferit de pe urma 
acestui lucru pe vremea inchiziţiei, rabinii au scos 
din Talmud toate paginile cu privire la Isus, ele 
fiind predate mai departe numai prin tradiţie ora
lă. Aceste pagini sînt numite „Hesronot-haşaat" 
- lipsurile textului. Ele s-au păstrat oral în apus 
şi în exemplarele din Talmud care circulau între 
evreii din lumea musulmană, unde nu a existat 
motiv să fie şterse. Ediţiile ştiinţifice ale Talmu
dului au reînserat paginile în chestiune. 

I-am spus rabinului: - ,,Probabil că le-aţi citit 
şi Dv. Se spune acolo că Isus a înviat şi a apărut 
rabinului Tarfon, unul din membrii sinedriului 
care·L condamnase la moarte, reproşîndu-i orbia 
sa. Rabinul Tarfon, un fanatic, I-ar fi tras o pal
mă lui Isus. De aici tradiţia, respectată de evreii 
habotnici şi astăzi, de a numi noaptea învierii 
„noaptea oarbă" în care e interzis a citi cărţi 
sfinte, ca nu cumva să-ţi apară ... Isus. Dar care 
Isus? Cel mort sati Cel viu? Şi Toldot leşu, o 
carte rabinică străveche, conţine, cu deformaţiile 
de rigoare, tradiţii autentice despre Isus. Ea 
spune că Isus a înviat şi S-a suit la cer prin pute
rea magică a Numelui lui Dumnezeu de 72 de 
litere, pe care le-ar fi furat din Sfinta Sfintelor 
(un loc în templu în care intra doar marele 
preot). 
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Rămîne faptul, chiar dacă nu şi explicaţia. Şi 
sursele rabinice ne vorbesc de învierea lui Isus, ele 
care nu ar fi avut nici un interes să-L favorizeze 
pe Isus. Se vede că faptul era prea cunoscut, nu a 
putut fi contestat, aşa că a rămas singura soluţie 
de a-i da o interpretare peiorativă: practicarea de 
către Isus a magiei negre. 

Să trecem la alt argument pentru învierea lui 
Isus. De nicăieri nu reiese că s-ar fi contestat 
vreodată de către vrăjmaşii creştinismului din 
primele decade faptul că mormîntul lui Isus a 
fost gol în dimineaţa duminicii de Paşti. Dacă El 
n-a înviat, normal ar fi fost să se cerceteze cazul 
de furt şi de profanare de cadavru. Conducerea 
poporului evreu nu contestă că mormîntul a fost 
gol, ci pune pe străjerii mormîntului să spună: 
„ucenicii Lui au venit noaptea, pe cînd dormeam 
noi, şi L-au furat". Dacă dormeau, cum au identi
ficat pe hoţi? Cu dreptate întreabă Sf. Au
gustin: ,,pe nişte martori adormiţi în timpul 
săvîrşirii faptei ne prezintă sinagoga? " 

Dacă preoţimea evreiască a crezut că ucenicii 
lui Isus au furat cadavrul, de ce nu i-au arestat, 
cercetat şi pedepsit pentru această nelegiuire? ln 
Italia cadavrul lui Musolini a fost furat de către 
partizanii lui spre a fi îmbălsămat şi păstrat 
pentru viitor. ln 24 de ore şi făptaşii, şi cadavrul 
au fost găsiţi. Ce a făcut autoritatea palestiniană 
de atunci pentru a găsi cadavrul şi pe făptaşi? 
Nimic. Povestea cu furtul cadavrului este o po-
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veste cusută cu aţă albă. O mişcare puternică 
trebuie să aibă un impuls puternic. Mişcarea pu
ternică care dăinuie de 2000 de ani cu efecte 
universale, produse de credinţa în învierea lui 
Isus, nu poate să fi avut drept impuls halucinaţii, 
la care nu erau dispuşi nici T orna cel plin de în
doieli, nici practicul negustor Matei, nici oameni 
ai mării ca Andrei şi Natanael, nici slabul de ca
racter Petru. Numai un impuls de talia uriei ade
vărate învieri putea dezlănţui o aşa mişcare. Să 
nu uităm că în curs de trei decade de la eveni
ment, majoritatea primilor ucenici ai lui Isus au 
murit de o moarte violentă, condamnaţi fiind 
tocmai fiindcă afirmau că-L ştiau pe Isus înviat. 
Aşa ceva nu se ticluieşte. 

Sub nasul preoţilor iudei, apostolii încep de la 
Rusalii o agitaţie largă în poporul evreu şi intră 
în conflict cu autorităţile pe chestiunea că Isus 
este Mesia, faptul acesta fiind dovedit prin în
vierea Sa. Să se întrebe orice om raţional: era 
oare posibil a conduce o asemenea agitaţie dacă 
ar fi existat cadavrul lui Isus? Petru ţine prima sa 
predică de Rusalii la cîteva sute de metri de mor
mîntul lui Isus. Dacă adversarii lui Isus ar fi putut 
crede că trupul mai este acolo, predica ar fi căzut 
în apă şi nu ar fi dus la botezul a mii de oameni. 
Dar adversarii erau neputincioşi. Isus lipsea din 
mormînt. 

Faptul că în primele veacuri ucenicii nu au 
făcut obiect de cult din mormîntul lui Isus, că 
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nimeni nu-i acorda nici o importanţă şi nu se 
interesa de el (Saul din Tars se converteşte, vine 
la Ierusalim, se vede cu apostolii dar nici nu se 
gîndeşte să facă o vizită de pietate la acest mor
mînt); faptul că nici vrăjmaşii nu-I cercetează 
pentru a se convinge şi a convinge şi pe alţii că 
Isus mai e acolo este o dovadă a învierii lui Isus. 
Se face loc de pelerinaj Ia morminte de sfinţi 
mici. Primii ucenici, deşi practica aceasta exista şi 
în Israel (Matei 23.29), se dezinteresează de mor
mîntul lui Isus, ştiindu-l gol. 

Lucrul acesta este atît de acceptat, încît uceni
cii îşi încep activitatea de predicare nu în vreun 
oraş de provincie, unde afirmaţiile lor erau mai 
greu de controlat, ci chiar Ia Ierusalim, stîrnind 
entuziasm între mii de oameni şi, lucru mai cu
rios, avînd a face cu inaimici paralizaţi de un fapt 
care nu putea fi contestat, ci numai deformat în 
chip ridicol. La afirmaţia că trupul ar fi fost furat 
de ucenici, oricine putea răspunde preoţilor - de 
ce nu arestaţi şi condamnaţi pe autorii furtului? 

Presupunerea că Isus nu ar fi murit pe cruce, 
ci ar fi avut numai un leşin puternic şi şi-ar fi 
revenit în răcoarea mormîntului, e şi mai ridico
lă. Cum ar fi prăvălit piatra şi ar fi biruit pe 
străjeri după atîta chin? Unde s-ar fi dus gol? 

Evangheliştii sînt vrednici de crezare pentru 
naivitatea cu care povestesc despre ei înşişi lu
cruri reale. Ce-i determină pe apostoli să po
vestească în public şi în scris despre conducătorul 
12 



loţ adică despre Petru că a fost un om căruia Isus 
i-a spus „Satan" şi că s-a lepădat în noaptea 
vînzării? Nu văd nici un alt motiv decît fideli
tatea fără compromis faţă de adevăr. Ceata a· 
postolilor o formează un grup de oameni la care 
domină adevărul. Ne putem încrede în mărturia 
lor. 

Lucru curios este că, afirmînd învierea lui Isus 
în faţa unui public cu mulţi sceptici (nici pe vre
mea aceea nu se credeau uşor întîmplări cu în
geri, învieri, etc. - Matei 22-23; Fapte 17-23), 
apostolii se mulţumesc să afirme fără să aducă 
nici o dovadă a afirmaţiei lor. Aceasta a fost posi· 
bil numai fiindcă afirmaţia lor era bun comun, 
necontestat între ierusalemiţi. Isus înviat se ară ta
se doar la 500 de inşi odată, care aveau 20.000 
de rude şi cunoscuţi, cărora le-au povestit acest 
fapt. 

Dovadă a învierii lui Isus sînt două convertiri 
celebre de neexplicat altfel: 

1) Convertirea la credinţa în Isus a fratelui 
acestuia, lacov. In timpul vieţii pămînteşti a lui 
Isus, lacov, nu numai că n-a crezut în El, dar II 
socotise nebun. 

J osephus Flavius ni-l descrie ca pe un om de 
mare probitate. Cum se face că, după moartea lui 
Isus, Iacov ajunge apostol şi martir al creşti
nismului? Cine citeşte epistola lui Iacov îşi dă 
seama că este o epistolă evreiască, fără nimic 
specific creştin. Deci, nu învăţătura lui Isus este 
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cea care a făcut impresie asupra lui Iacov şi l-a 
dus la convertire. Atunci ce altceva? Rămîne nu
mai faptul povestit în Noul Testament, că Isus 
S-a arătat ca înviat fratelui Său şi acesta şi-a dat 
seama de greşeala lui, scriind din regret capitolul 
3 din epistola sa, care condamnă vorbirea uşurati
că. 

2) Convertirea rabinului Sau! din Tars. Acesta 
a avut o vedenie pe drumul Damascului. Îi apare 
Isus, îi spune cîteva cuvinte şi el imediat se con
verteşte. Este aceasta plauzibil din punct de vede
re psihologic? Mie să-mi apară de zece ori Maho
med, aş zice că am o halucinaţie şi nu aş deveni 
mahomedan. Cum la viitorul apostol Pavel lucru
rile s-au întîmplat altfel? E că ştia că mormîntul 
lui Isus era gol, fără să poată da acestui fapt o 
explicaţie plauzibilă, dacă nu admite învierea lui 
Isus. Acesta era ţepuşul din inima lui. Cînd îl 
vede pe Isus şi ultima fătîmă de îndoială dispare. 
El se converteşte, se suie la Ierusalim dar nici 
gînd să meargă la mormînt, să verse acolo lacrimi 
de căinţă. Mormîntul îl ştia gol. El conferă cu 
apostolii despre propovăduirea învierii. E o impo
sibilitate psihologică că apostolii şi el, oameni de 
_acest calibru, să fi conferit cum să propovă
duiască conştienţi de o minciună. 

Şi, în final, un ultim argument. Milioane de 
păcătoşi, în decursul istoriei, şi-au schimbat viaţa 
şi au devenit sfinţi. Miracolul acesta se întîmplă 
zilnic în biserici. Cînd îi întrebi pe oamenii a-
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ceştia, nou născuţi, cum s-a produs minunea, 
răspunsul lor invariabil este că Isus a operat-o. 

Sigur că a operat-o un Isus viu, nu unul mort. 
Eu unul sînt din aceştia. 

Puterea cumulativă a acestor argumente mă 
face să cred în învierea lui Isus. 

Închei, d-le rabin, cu un argument din âutori
tatea prof. Theodor T. Mommsen, marele istoric 
al imperiului roman: ,,Învierea lui Isus este cel 
mai bine dovedit fapt al istoriei antice." Asta-i · 
tot ce am avut să vă spun." 

După ce am isprăvit, rabinul a tăcut cîteva 
minute, s-a sculat, a deschis uşa comparti
mentului şi a strigat din uşă: ,,Ei, şi dacă a În· 
viat, ce-mi pasă mie? ! " Şi s-a dus. 

Cînd s-a întors în compartiment, nici el, nici 
eu nu ne-am mai spus nimic pînă la Bucureşti. 

În tragicele momente din timpul războiului, 
rabinul a fost ucis de fascişti. 

Au trecut ani. într-o seară, în cursul unei 
săptămîni de evanghelizare, biserica era arhiplină. 
În loc să ţin o predică, am povestit întîmplarea 
de mai sus. La sfîrşit, o studentă evreică a venit 
la mine şi mi-a spus: ,,Şi pe mine m-aţi convins 
că Isus a înviat, dar mie îmi pasă." 

Un singur fapt şi două atitudini. 
Dar ţie îţi pasă? 
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P.S. Ani de zile mai tîrziu, am aflat că un frate a vizitat 
pe acest rabin după întîlnirea cu mine. Antonescu era la 
putere şi evreii tremurau pentru viaţa lor. Rabinul şi 
întreaga lui familie au primit pe Isus drept Mîntuitorul 
lor. Mai tîrziu au fost ucişi pentru crima de a fi evrei. S-au 
dus la Mîntuitorul lor cel înviat. 
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