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Nu-þi lãsa creierul la intrare!

e onoarea mea, Liza, a fost cel mai ciudat lucru care mi s-a
întâmplat vreodatã! Eram eu ºi cealaltã Marie ºi stai aºa sã
vedem cine mai era... a, da, mai era Salome ºi ºi... Îmi amintesc eu
imediat...
Hai, dã-i drumul odatã, ce-i aºa de greu? o îndemnã Elisabeta.
Ia auzi cine vorbeºte aici! Lasã-mã în pace sã continui, ai un
pic de rãbdare. Cum îþi spuneam, am plecat spre mormânt imediat
dupã rãsãritul soarelui, încã nu era o luminã prea clarã, ºtii cum e,
trebuie sã te strecori cu grijã, atentã la frânghiile de rufe ºi la pânzele
de pãianjen ºi...
Elisabeta dãdu ochii peste cap, de-a dreptul exasperatã.
Bine, bine, zise Maria. Aºa cum îþi spuneam, am plecat ºi am
gãsit mormântul în care îl pusesem pe Isus, însã era gol. Tu auzi
ce-þi spun? Era gol! Nu era nimic, cum te vãd ºi cum mã vezi.
Elisabeta îºi privi prietena cu vagã neîncredere. Eºti sigurã cã
acela era mormântul bun?
Cum adicã sunt sigurã sau nu, Liza? Ce fel de întrebare mai e
ºi asta? Auzi, dacã sunt sigurã sau nu cã acela era mormântul? Te
rog, ai puþinticã încredere în mine! Doar n-am fost pentru prima
datã acolo... am fost chiar împreunã acolo, iar Maria ºi cu mine am
trecut cu o searã înainte. Dacã ne-am fi dus la mormântul greºit
crezi cumva cã nici una dintre noi nu ºi-ar fi dat seama? Doar nu
ne crezi atât de proaste!
ªi dacã tot mai susþii cã ne-am rãtãcit, ce pãrere ai despre îngeri?
Sau ia stai, nici nu þi-am pomenit de îngeri, nu-i aºa? Pãi, erau ºi ei
acolo, la mormântul gol, ºi strãluceau ca un fulger! Ne-au spus sã
nu ne temem, cã Isus a înviat, aºa cum promisese. Vrei sã spui cã ºi
îngerii s-au înfiinþat la mormântul greºit?
N-am vrut sã zic nimic, însã...
ªi dacã tot mã faci cu ou ºi cu oþet, ce mai zici de Petru ºi Ioan?
Or fi fost ºi ei zãpãciþi? Dupã cele întâmplate, am dat fuga la ei sã
le spun, iar ei au plecat direct la mormântul gol! ªi au mers exact
unde trebuia! Aha, ºi sã nu uitãm domniºoarã Eºti-Sigurã-Cã-EraMormântul-Bun, cam câte morminte din Ierusalim crezi cã au urme
de sigiliu roman rupt?
Pãi, ºtiu eu...
Dar ce spui despre preoþii cei mai de seamã ºi despre gãrzile
de la intrare? Crezi cã nici ei nu aveau habar de mormântul bun?
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Dacã noi am greºit locul crezi cã ei nu s-ar fi repezit la cel bun
grãbindu-se sã ne spunã, Fraierelor, aþi greºit mormântul! Uite
trupul! Ei, ia mai zi ceva!
Elisabeta ridicã mâinile exasperatã. Îmi pare rãu, bine? N-am
vrut sã te contrazic chiar aºa vehement.
Din pãcate, Elisabeta nu este singura care pune la îndoialã
veridicitatea faptelor. Kirsopp Lake a lansat o teorie conform cãreia
femeile ce au vestit absenþa trupului au mers de fapt la un alt
mormânt. Dar aºa cum afirma Maria cu multã hotãrâre în imaginara
ei discuþie cu Elisabeta, un simplu drum de cincisprezece minute
de la palatul preotului cel mai de seamã sau de la fortãreaþa romanã
pânã la mormânt, ar fi putut lãmuri în mod efectiv ºi foarte rapid
aceastã dilemã, punând pentru totdeauna capãt oricãrui zvon
privitor la înviere.
Dar bineînþeles, acest lucru nu s-a întâmplat, fiindcã femeile nau greºit, ci s-au dus exact la mormântul lui Isus. ªi au gãsit acel
mormânt gol.

Temã de casã
Înfruntã prejudecata creatã de mitul mormântului greºit
rezolvând urmãtoarele:
Citeºte Matei 27:57  28:15. Fã o listã cu numele celor care ar fi
putut ºti locul exact al mormântului:
Matei 27:5960 ________________________________
Matei 27:61 ____________________ ºi ___________________
Matei 27:6266 ________________________________
Matei 28:24,11 ________________________________
Ioan mai aminteºte de cineva care ar fi ºtiut cu precizie locul în
care a fost îngropat Isus (Ioan 19:3841). Cine este acel om?
Observaþi cã Matei, Marcu ºi Luca amintesc cã femeile au vãzut
mormântul lui Isus (Matei 27:61; Marcu 15:47; Luca 23:55). De ce
menþioneazã evangheliºtii acest lucru?

