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Stațiunea I 

Învierea lui Isus 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 După ce a trecut sâmbăta, 

Maria Magdalena, Maria, 

mama lui Iacob, și Salome au 

cumpărat miresme ca să vină 

și să-l ungă și dis-de-

dimineață, în prima zi a 

săptămânii, au ajuns la 

mormânt când soarele 

răsărise și ziceau una către 

alta: „Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt?” Dar 

privind, au observat că piatra fusese rostogolită; deși era foarte mare. 

Intrând în mormânt, au văzut un tânăr așezat la dreapta, îmbrăcat cu 

o haină lungă, albă, și au fost cuprinse de spaimă. Dar el le-a zis: „Nu 

vă înspăimântați! Îl căutați pe Isus Nazarineanul, cel răstignit. A 

înviat, nu este aici! Iată locul în care îl puseseră. (Marcu 16, 1-6) 

 

 Isus învie la răsăritul soarelui. Este timpul luminii care vine 

după întunericul nopții. Lumina schimbă totul. Poți vedea clar, știi ce 

e înaintea ta și ce e în spatele tău. Ești orientat. Isus este Lumina 

însăși, precum a spus: „Eu sunt Lumina lumii. Oricine mă urmează nu 

va umbla niciodată în întuneric, dar va avea lumina vieții.” 

 Prin învierea lui Isus am fost orientați spre direcția bună, care 

este însuși Dumnezeu. Nu mai trebuie să umblăm în întuneric, în frică 

și anxietate. De acum înainte, Isus este lumina noastră, El este 

punctul nostru de reper. 
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Stațiunea a II-a 

Ucenicii găsesc mormântul gol 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 În prima zi a săptămânii, dis-de-

dimineață, pe când mai era întuneric, Maria 

Magdalena a venit la mormânt și a văzut că 

piatra fusese luată de la mormânt. Atunci, a 

alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt discipol, pe care îl iubea 

Isus, și le-a spus: „L-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-

au pus”. A ieșit atunci Petru și celălalt discipol și au venit la mormânt. 

Alergau amândoi împreună, dar celălalt discipol a alergat mai repede 

decât Petru și a ajuns primul la mormânt. Aplecându-se, a văzut 

giulgiurile așezate, dar nu a intrat. Atunci a venit și Simon Petru, care 

îl urma, și a intrat în mormânt. El a văzut giulgiurile așezate, dar 

ștergarul, care fusese pe capul lui, nu era așezat împreună cu 

giulgiurile, ci împăturit aparte, într-un loc. Atunci a intrat și celălalt 

discipol care sosise primul la mormânt. A văzut și a crezut; pentru că 

încă nu știau Scriptura: că el trebuia să învie din morți. (Ioan 20, 1-9) 

 

 Mormântul gol trebuie să fi fost șocant pentru discipolii care 

au mers acolo în acea dimineață. Ei au văzut și au crezut. Ce din cele 

văzute i-a determinat să creadă? Să fi fost giulgiurile lăsate înăuntru? 

Sau alte semne ale învierii? Sau poate au corelat cuvintele lui Isus cu 

profețiile despre El din Vechiul Testament? 

 Isus a fost înmormântat într-un mormânt în care nu mai 

fusese nimeni înmormântat până atunci. Era un mormânt nou. La 

începutul vieții Sale pământ, El s-a născut în pântece feciorelnic, 

acum înviază dintr-un mormânt nou. Trebuie să fie suficient pentru 

a crede că El a înviat din morți. 
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Stațiunea a III-a 

Isus înviat se arată Mariei Magdalena 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 Iar Maria stătea lângă mormânt, afară, și 

plângea. În timp ce plângea, s-a aplecat spre 

mormânt și a văzut doi îngeri în haine albe, care 

stăteau în locul unde zăcuse trupul lui Isus, unul la 

cap și altul la picioare. Ei i-au zis: „Femeie, de ce 

plângi?” Ea le-a spus: „L-au luat pe Domnul meu și 

nu știu unde l-au pus”. Spunând acestea, s-a întors 

și l-a văzut pe Isus stând în picioare, dar nu știa că este Isus. Isus i-a zis: 

„Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți?” Ea, crezând că este grădinarul, i-

a spus: „Domnule, dacă dumneata l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și 

eu îl voi lua”. Isus i-a zis: „Maria!” Ea, întorcându-se, i-a spus în 

evreiește: „Rabbuni” – care înseamnă „Învățătorule” Isus i-a zis: „Nu 

mă reține, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl dar du-te la frații mei 

și spune-le: Mă urc la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și 

Dumnezeul vostru”. Maria Magdalena a venit la discipoli și le-a vestit 

că l-a văzut pe Domnul și că el i-a spus acestea. (Ioan 20, 11-18) 

 

 Până la acest moment nimeni nu l-a văzut pe Isus înviat. Maria 

Magdalena, care a ajuns cea dintâi la mormânt, șade și plânge 

aplecată deasupra intrării în mormânt. Ea nu realizează că El este viu 

și rămâne în umbra mormântului. Ea stă cu fața la mormântul morții, 

având viața din grădină în spatele ei. Deodată Isus apare, dar ea nu îl 

poate recunoaște, privind încă spre moarte. Până ce El o strigă pe 

nume: „Maria!”. Ea se întoarce spre el și izbucnește în bucurie! 

 El ne cheamă în fiecare zi. Pe nume. Poți să îl auzi? El are 

puterea de a te întoarce de la moarte. 
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Stațiunea a IV-a 

Isus înviat pe drum cu ucenicii de la Emaus 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 Și iată că, în aceeași 

zi, doi dintre ei se 

duceau spre un sat 

numit Emaus, cam la 

șaizeci de stadii de 

Ierusalim. Aceștia 

vorbeau între ei 

despre toate cele 

întâmplate. Pe când 

vorbeau și se întrebau, 

Isus însuși s-a 

apropiat și mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți să nu-l 

recunoască. El le-a spus: „Ce înseamnă aceste cuvinte pe care le 

schimbați între voi pe drum?” Ei s-au oprit triști. Unul dintre ei, cu 

numele Cleopa, i-a răspuns: „Numai tu ești străin în Ierusalim și nu știi 

cele petrecute în zilele acestea?” El le-a zis: „Ce anume?” Ei au spus: 

„Cele despre Isus Nazarineanul, care era profet puternic în faptă și 

cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum arhiereii și 

conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au 

răstignit. Noi speram că el este cel care trebuia să elibereze Israelul; 

dar, cu toate acestea, iată, este a treia zi de când s-au petrecut aceste 

lucruri. Ba, mai mult, unele femei dintr-ale noastre ne-au uimit. 

Fuseseră la mormânt dis-de-dimineață și, negăsind trupul lui, au venit 

spunând că au avut vedenii cu îngeri care spun că el este viu. Unii dintre 

cei care sunt cu noi au mers și ei la mormânt și au găsit așa cum au 

spus femeile, dar pe el nu l-au văzut”. Atunci le-a spus: „O, 
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nepricepuților și greoi de inimă în a crede toate cele spuse de profeți! 

Oare nu trebuia Hristos să sufere acestea și să intre în gloria sa?” Și, 

începând de la Moise și toți profeții, le-a explicat din toate Scripturile 

cele referitoare la el. (Luca 24, 13-27) 

 

 Ei fugeau de la Ierusalim. Totul se prăbușise. Iar ei sperau „că 

el este cel care trebuia să elibereze Israelul”. Toate speranțele au fost 

îngropate împreună cu trupul Celui ce fusese crucificat. 

 Moartea nu este sfârșitul. De fapt, este începutul a ceva nou. 

Isus știe aceasta și explică tot ceea ce era scris în Scripturi referitor 

la misiunea Sa, care nu se sfârșește pe cruce, căci după aceea el va 

intra în gloria Sa. 
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Stațiunea a V-a 

Isus se manifestă la Emaus la frângerea pâinii 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 Când s-au apropiat 

de satul spre care 

mergeau, el s-a făcut că 

merge mai departe. Dar 

ei l-au îndemnat 

insistent: „Rămâi cu noi 

pentru că se lasă seara 

și ziua e de acum pe 

sfârșite”. Atunci a intrat 

să rămână cu ei. Și, pe când stătea la masă cu ei, luând pâinea, a 

binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis ochii și 

l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Iar ei spuneau 

unul către altul: „Oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe 

drum și ne explica Scripturile?” Și, în același ceas, s-au ridicat și s-au 

întors la Ierusalim. (Luca 24, 28-33) 

 

Isus i-a intrigat pe discipoli atunci când le explica Scriptura pe 

drum spre Emaus, așa că L-au chemat să rămână cu ei peste noapte. 

Chiar dacă ei încă nu știau cine este El cu adevărat, nu au ratat ocazia 

de a întreține această relație promițătoare. Curiozitatea lor i-a adus 

la masă cu El, unde L-au recunoscut pe Domnul când El a frânt pâinea 

pentru ei. 

 Să fim și noi la fel de curioși în privința lui Dumnezeu precum 

acești discipoli. Ne-ar putea conduce spre rezultate surprinzătoare. 
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Stațiunea a VI-a 

Isus înviat le apare ucenicilor 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 În seara aceleiași 

zile, prima a 

săptămânii, deși ușile 

locului în care erau 

discipolii, de frica 

iudeilor, erau încuiate, 

a venit Isus, a stat în 

mijlocul lor și le-a zis: 

„Pace vouă!” Zicând 

aceasta, le-a arătat 

mâinile și coasta. 

Discipolii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. (Ioan 20, 19-20) 

 

 El apare cu cuvintele: „Pace vouă!”. El știe exact de ce au ei 

nevoie. În ultimele zile, ei au trecut prin entuziasmul intrării în 

Ierusalim prin mulțimea care striga: „Osana, fiul lui David!”. Apoi au 

avut parte de o cină misterioasă cu anumite gesturi și cuvinte pe care 

ei cu greu le înțeleg. După aceasta, a urmat arestarea preaiubitului 

lor Domn, condamnarea și răstignirea Lui. Și acum, când soldații îi 

vânează, unii discipoli pretind că El ar fi în viață. Este adevărat? Ce să 

mai creadă despre toate acestea când sunt atât de speriați? 

 Isus intră, cu toate că ușa este încuiată. Această ușă încuiată e 

adesea frica și anxietatea noastră. El trece peste acestea și ne oferă 

pacea Sa. Ne invită să ne adăpostim în brațele Sale. 
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Stațiunea a VII-a 

Isus înviat le dă apostolilor puterea de a ierta păcatele 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 Atunci, Isus le-a zis din nou: 

„Pace vouă! Așa cum m-a trimis 

Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi”. 

Și, spunând aceasta, a suflat 

asupra lor și le-a zis: „Primiți pe 

Spiritul Sfânt. Cărora le veți 

ierta păcatele, vor fi iertate; 

cărora le veți ține, vor fi ținute”. 

(Ioan 20, 21-23) 

 

 Ceea ce ne omoară sunt 

păcatele. Isus știe acesta. În 

milostivirea Sa El se luptă cu 

aceasta. Mai întâi pe cruce prin 

patima și moartea Sa. Acum ne 

cere să ne implicăm în această 

misiune. Noi suntem chemați să iertăm greșelile. Noi toți. În primul 

rând celor care ne-au greșit, apoi să ne rugăm pentru cei care au 

nevoie de iertare. Această iertare este oferită prin descendența 

apostolică în Biserica noastră. Să folosim în mod corespunzător acest 

aspect. 
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Stațiunea a VIII-a 

Isus înviat întărește credința lui Toma 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, 

care se numea „Geamănul”, nu era cu ei când a 

venit Isus. Așadar, ceilalți discipoli i-au spus: „L-

am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: „Dacă nu 

voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și nu-mi 

voi pune degetul în semnul cuielor și nu-mi voi 

pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. După opt 

zile, discipolii lui erau iarăși înăuntru, iar Toma 

era împreună cu ei. Isus a venit, deși ușile erau încuiate, a stat în 

mijlocul lor și a zis: „Pace vouă!” Apoi i-a spus lui Toma: „Adu-ți degetul 

tău aici: iată mâinile mele! Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu 

fi necredincios, ci credincios”. Toma a răspuns și i-a zis: „Domnul meu 

și Dumnezeul meu!” Isus i-a spus: „Pentru că m-ai văzut, ai crezut. 

Fericiți cei care nu au văzut și au crezut”. (Ioan 20, 24-29) 

 

 Toma nu a fost împreună cu ceilalți când Isus le-a apărut întâia 

oară. De aceea avea unele îndoieli și a fost confuz legat de mai multe 

evenimente ulterioare. Isus cunoștea ce se întâmplă în inima lui 

Toma și a avut milă față de el. Oamenii spun că principalul (poate 

unicul) scop al lui Isus de a veni în Sala Cenacolului pentru a doua 

oară a fost acela de a-l întâlni pe Toma. Isus a venit, și în îndurarea lui 

i-a revelat lui Toma toată gloria Sa pentru a-l salva pe acest om de la 

necredință. Hristos face aceasta cu fiecare dintre noi, venind special 

pentru mine sau pentru tine pentru a ne salva. Iată ce înseamnă 

îndurarea Sa. Sfântul Augustin spunea odată că necredința lui Toma 

ne-a învățat mai multe decât credința tuturor celorlalți discipoli. 
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Stațiunea a IX-a 

Isus înviat apare apostolilor lângă Marea Tiberiadei 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 Erau împreună Simon Petru și 

Toma, cel numit Geamănul, Natanael 

din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu și 

alți doi dintre discipolii lui. Simon 

Petru le-a spus: „Mă duc să 

pescuiesc”. Ei i-au zis: „Mergem și noi cu tine”. Au ieșit și s-au urcat în 

barcă, dar în noaptea aceea nu au prins nimic. Când era de acum 

dimineață, Isus stătea pe mal, dar discipolii nu știau că este Isus. 

Așadar, Isus le-a zis: „Copii, nu aveți ceva de mâncare?” I-au răspuns: 

„Nu!” Atunci le-a zis: „Aruncați năvodul în partea dreaptă a bărcii și 

veți găsi”. Ei l-au aruncat și nu-l mai puteau trage, din cauza mulțimii 

peștilor. Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea i-a spus lui Petru: 

„E Domnul!” Simon Petru, auzind că este Domnul, s-a încins cu haina – 

pentru că era dezbrăcat – și s-a aruncat în mare. Ceilalți discipoli au 

venit cu barca – pentru că nu erau departe de uscat, ci la vreo două 

sute de coți – trăgând cu ei năvodul cu pești. (Ioan 21, 2-8) 

 

 Aceasta e o poveste interesantă despre pescuit. Discipolii erau 

împreună, când, deodată, Petru spune: „Mă duc să pescuiesc” și 

ceilalți răspund: „Bine, venim cu tine”. Nu au mai mers la pescuit de 

atât de mult timp. Au fost ocupați cu a călători cu Isus. Acum, se întorc 

la munca ce o făceau altădată. Precum l-au întâlnit pe Dumnezeu în 

viețile lor prin căi misterioase la malul acestui lac la început, tot așa 

Îl întâlnesc din nou, în același fel la final. Isus vine la noi în rutina 

noastră zilnică. Suntem pregătiți să îl recunoaștem, uneori de la 

distanță, precum a făcut Petru? 
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Stațiunea a X-a 

Isus înviat îi conferă primatul lui Petru 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 După ce au stat la 

masă, Isus i-a spus lui 

Simon Petru: „Simon, fiul 

lui Ioan, mă iubești mai 

mult decât aceștia?” El i-a 

zis: „Da, Doamne, tu știi că 

te iubesc”. El i-a spus: 

„Paște mielușeii mei!” 

(Ioan 20, 15) 

 

 Acela a fost 

interviul de angajare cel 

mai crucial în istoria 

omenirii. Suntem adesea 

întrebați la interviu cu 

privire la experiența 

noastră, abilități, limbi 

străine. Dar Petru a fost 

întrebat cu privire la un 

singur lucru: „Simon, fiul lui Iona, mă iubești?” Iubirea este singura 

cerință. 

 Dumnezeu nu caută oameni perfecți. El îi caută pe aceia care 

Îl lasă să îi facă perfecți, în dragoste. Ești pregătit pentru aceasta? 
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Stațiunea a XI-a 

Isus înviat le încredințează apostolilor misiunea de a predica 

evanghelia 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 Apoi, cei unsprezece 

discipoli au mers în Galileea, 

pe muntele hotărât lor de Isus. 

Cum l-au văzut, i s-au închinat, 

dar unii se îndoiau. 

Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: 

„Mi-a fost dată toată puterea 

în cer și pe pământ. Așadar, 

mergeți, și faceți ucenici din 

toate națiunile, botezându-i în 

numele Tatălui și al Fiului și al 

Sfântului Spirit, învățându-i să 

țină toate câte v-am poruncit. 

Și iată, eu sunt cu voi în toate 

zilele, până la sfârșitul lumii”. 

(Matei 28, 16-20) 

 

 Tot ceea ce primim de la Dumnezeu, trebuie să oferim mai 

departe. Nu avem nimic care să nu ne fi fost dat de către Tatăl nostru. 

De aceea Isus ne-a trimis și pe noi să vestim lumii ceea ce noi am 

primit. Și, cel mai important, ceea ce am primit este iubirea lui 

Dumnezeu. Această dragoste nu poate fi păstrată în mine însumi. Mă 

determină să o împărtășesc cu ceilalți. Aceasta este natura iubirii lui 

Dumnezeu. 
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Stațiunea a XII-a 

Isus înviat se înalță la cer 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa ai răscumpărat lumea   

 

 Atunci, cei care se adunaseră l-au 

întrebat: „Doamne, în acest timp vei 

restaura împărăția lui Israel?” Dar 

el le-a zis: „Vouă nu vă este dat să 

cunoașteți timpurile sau momentele 

pe care Tatăl le-a stabilit prin 

propria autoritate. Însă, când va 

veni Spiritul Sfânt asupra voastră, 

voi veți primi o putere și îmi veți fi 

martori în Ierusalim, în toată 

Iudeea și Samaria, și până la 

marginile pământului”. Și după ce a 

spus acestea, sub privirile lor, el a 

fost înălțat și un nor l-a ascuns din ochii lor. În timp ce erau cu ochii 

ațintiți spre cer și el se înălța, iată că le-au apărut doi bărbați în haine 

albe și le-au spus: „Bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest 

Isus, care a fost înălțat de la voi la cer, va veni tot așa cum l-ați văzut 

mergând spre cer”. (Faptele apostolilor 1, 6-11) 

 

 Prin înălțarea Sa la ceruri Isus nu-și abandonează discipolii. 

Le-a dăruit mai mult decât se așteptau ei. Le-a dăruit lumina Sa, viața 

nouă prin sângele Său, iar după câteva zile îl va dărui pe Spiritul 

Sfânt. Și noi primit totul, asemenea primilor discipoli. Bucurați-vă, El 

nu ne va lăsa niciodată singuri. 
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Stațiunea a XIII-a 

Apostolii împreună cu Maria îl așteaptă în Cenacol pe Spiritul 

Sfânt 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 Atunci ei s-au întors la 

Ierusalim de la muntele numit 

al Măslinilor, care se află 

aproape de Ierusalim, cât un 

drum în zi de sâmbătă. Când au 

intrat, au urcat în încăperea de 

sus, unde obișnuia să se adune. 

Erau: Petru și Ioan, Iacob și 

Andrei, Filip și Toma, 

Bartolomeu și Matei, Iacob, fiul 

lui Alfeu, și Simon Zelotul și 

Iuda al lui Iacob. Toți aceștia, 

într-un cuget, stăruiau în 

rugăciune împreună cu femeile 

și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui. (Faptele apostolilor 1, 12-14) 

 

 Ei erau împreună în încăperea de sus așteptând ceea ce le 

fusese promis. Ei erau acolo uniți în rugăciune, ca o sigură 

comunitate. Acesta este un exemplu pentru noi. Biserica este o mare 

comoară în care Dumnezeu își conduce poporul. În această Biserică 

locuiește Spiritul Sfânt. 

 Sunt eu responsabil de Biserica mea, de comunitatea din care 

fac parte? Sau doar mă plâng de ceea ce mă nemulțumește. 
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Stațiunea a XIV-a 

Isus Înviat îl trimite pe Spiritul Sfânt 

 

Lăudat să fie Domnul nostru Isus Hristos, cel Înviat 

Pentru că prin crucea și învierea Sa a răscumpărat lumea   

 

 Când a sosit ziua Rusaliilor, toți 

erau adunați împreună în același loc. 

Și, dintr-o dată, s-a iscat din cer un 

vuiet, ca la venirea unei vijelii 

puternice, și a umplut întreaga casă în 

care stăteau. Atunci le-au apărut niște 

limbi ca de foc împărțindu-se și 

așezându-se asupra fiecăruia dintre 

ei. Toți au fost umpluți de Spiritul 

Sfânt și au început să vorbească în 

alte limbi, după cum Spiritul le dădea 

să vorbească. (Faptele apostolilor 2, 

1-4) 

 

 Spiritul Sfânt continuă misiunea lui Isus. El ne învie în interior. 

Sfântul Augustin a spus că El este un oaspete tăcut al sufletului 

nostru. El locuiește în adâncul inimilor noastre. Ne permite să ne 

rugăm, ne trezește conștiința, dă speranță, ne ajută să iubim și să 

credem. El acționează în întreaga Biserică cu puterea sacramentelor 

și prin cuvintele lui Dumnezeu. El ne reînnoiește, ne învie, ne unește. 

Când Biserica adoarme, El ridică profeți. El face Biserica tânără și 

frumoasă din nou. 

 Isuse, trimite-ne Spiritul Tău. Ajută-ne să fim deschiși către 

El. Lasă Biserica să fie umplută cu focul din cer. 


