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Hristos a înviat! Este mai mult decât o urare 
tradiţională pe care o rostim pios sau din obligaţie 
câteva zile pe an. Este mai mult decât un salut 
dintre creştini din diferitele confesiuni. Este un 
Adevăr! Un adevăr pe care nimeni nu-l poate 
contesta. Mormantul Lui este gol! Este o realitate! 
Isus nu a fost învins de moarte. Nu a putut fi oprit 
de moarte. Isus a învins moartea.

Iată-ne azi la această sărbătoare! Suntem 
împreună noi cei din familia Izvorul Vieţii parte din închinare. Pregătiţi pentru 
închinare! Chiar dacă sărbatoarea a implicat pregătire, goană dupa mâncare, suntem 
azi aici să medităm. Cum întâmpinăm învierea? Este importantă această întrebare şi la 
fel de important este şi răspunsul. 

De atitudinea noastră depinde viitorul şi veşnicia noastră. Trebuie să 
întâmpinăm învierea :
      1. Pregătindu-ne - Marcu 16:1
Lasă-te azi surprins de Isus. Aşteaptă. Atinge-te. Crede.
      2. Plângând - Ioan 20:11
            Maria a plâns fiindcă nu-l găsea pe Isus. Noi plângem de bucurie, de bucurie că 
suntem iertaţi, salvaţi, mântuiţi.
      3. Plecându-ne la picioarele Lui. - Mat. 28:19
           Aceasta implică închinare şi nu facem asta din obişnuinţa sau obligaţie, ci din 
inimă cu pasiune pentru Isus.
Domnul să te binecuvinteze, să-L întâmpini cum se cuvine pe Isus.
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    Viaţa înainte şi după Hristos  /  Adrian Neiconi

„Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoar, cu argint sau cu auraţi fost răscumpăraţi din felul 
deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu săngele scump al lui 
Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană”. (1 Petru 1:18,19) 

În cuprinsul acestor versete, apostolul Petru ne reaminteşte care a fost 
experienţa mântuirii fiecăruia dintre noi. Alminteri, una dintre motivaţiile instituirii 
Cinei Domnului a fost tocmai aceea ca noi să ne amintim în permanenţă ceea ce 
Hristos a săvârşit pentru noi.

Mai întâi e important să ne amintim ceea ce noi eram odinioară. În viziunea lui 
Petru noi eram sclavi care aveam nevoie de „răscumpărare” (v.18). Pentru noi 
termenul răscumpărare are o conotaţie teologică, dar pentru creştinii din secolul I el 
reprezenta în cel mai concret mod cu putinţă preţul care trebuia plătit pentru 
eliberarea fizică a unui sclav, într-o lume populată cu şaizeci de milioane de sclavi. Dar 
în contextul acela, precum şi în contextul actual, Biblia subliniază faptul că în 
dimensiunea spirituală a vieţii omul fără de Hristos este sclav al păcatului şi are nevoie 
urgentă de răscumpărare (Tit 3:3).
Dar noi nu trăiam doar o viaţă de sclavie, ci şi o viaţă lipsită de conţinut. E ceea ce el 
exprimă prin cuvintele „felul deşert de vieţuire pe care îl moşteniserăţi de la părinţii 
voştrii.” Cu alte cuvinte, o viaţa noastră înainte de a-L fi cunoscut pe Hristos, nu era 
doar înrobită de păcate, ci era şi golită de un conţinut, de un sens şi de un scop real, o 
viaţă condamnată să sfârşească în mod iremediabil în dezamăgire, în deznădejde şi în 
moarte.

Însă Petru nu ne aminteşte doar ceea ce noi eram odinioară, ci şi ceea ce 
Hristos a înfăptuit pentru noi. El şi-a vărsat sângele Său preţios pentru a ne elibera din 
robia păcatului şi pentru a ne conferi libertatea. A răscumpăra înseamnă a cumpăra 

înapoi, a plăti preţul cuvenit pentru eliberarea cuiva. Şi 
dacă în cazul sclavilor care populau teritoriul Imperiului 
Roman răscumpărarea din sclavie implica plata unei sume 
de bani, Petru în concordanţă cu toţi ceilalţi scriitori biblici 
este categoric în a afirma că răscumpărarea din sclavia 
păcatului nu poate fi plătită cu bani sau cu alte bunuri 
materiale. Era necesară o jertfă de sânge şi Singurul 
calificat să o ofere, Singurul abilitat să-şi verse sângele Său 
ca preţ de răscumpărare pentru păcatele noastre a fost 
Domnul Isus, Cel pe care apostolul îl numeşte „Mielul fără 
cusur şi fără prihană”. Cu alte cuvinte, tocmai datorită 
faptului că a nu a avut nici un păcat, El a fost Singurul care 
s-a calificat să ia asupra Lui toate păcatele noastre şi să le 
ispăşească la cruce, răscumpărându-ne în felul acesta din 
robia păcatului şi oferindu-ne fiecăruia dintre noi şansa de 
a trăi viaţa unui copil de Dumnezeu.
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– Ştiţi dumneavoastră că Isus le-a spus păcătoşilor: Mergeţi la Maria şi ea vă va 
mântui?
– Nu.
– Vă aduceţi aminte că Isus le-a spus păcătoşilor: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă“?
– Da, El a spus aceste cuvinte.
– Şi-a retras El vreodată aceste cuvinte?
– Nu.
– Isus şi Maria sunt acum în cer. Domnule episcop, puteţi dumneavoastră să-mi 
arătaţi din Scriptură că Isus Şi-a pierdut dorinţa şi puterea Sa de a salva pe păcătoşi 
şi a dat-o Mariei?
– Nu.
– Atunci de ce invităm pe sărmanii păcătoşi să vină la Maria, dacă ea, aşa cum aţi 
mărturisit dumneavoastră, nu are puterea, harul, dragostea şi compasiunea faţă de 
păcătoşi aşa cum le are Isus?
Sărmanul episcop nu a mai putut să-mi răspundă. Eu însumi nu eram convertit, căci 
erau încă multe legături care mă ţineau strâns legat de religie.

„Ce s-a întâmplat mai departe? Am devenit un preot renumit, însă în interiorul 
meu nu aveam pace, căci nu eram sigur de mântuirea mea. Aveam impresia că 
Dumnezeu este departe de mine, şi totuşi El era foarte aproape.

Într-o zi mi-a venit gândul: «Tu ai evanghelia, citeşte-o şi vei primi lumină.» Pe 
genunchi şi cu mâini tremurânde am deschis Biblia. Ochii mi-au căzut pe versetul: «Voi 
aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor.» Prin aceste cuvinte a 
venit lumina lui Dumnezeu în viaţa mea şi pentru prima dată am văzut marea taină a 
mântuirii. Mi-am zis: «Isus m-a cumpărat. Atunci El m-a şi mântuit. Eu nu voi fi mântuit 
prin faptul că merg la Maria. Eu nu voi fi mântuit prin purgatoriu, spovedanii sau 
exerciţii de căinţă. Eu sunt mântuit numai prin Isus Hristos.»

Când duminică dimineaţa oamenii au venit la biserică, nu le-am predicat 
despre Maria sau despre sfinţi, ci tuturor celor prezenţi în marea biserică le-am 
prezentat DARUL lui Dumnezeu: Isus Hristos şi iertarea păcatelor, viaţa veşnică numai 
prin credinţa în Isus Mântuitorul.“
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Mărturia unui preot

Charles Chiniqui (1809-1899) a fost 
preot timp de douăzeci şi cinci de ani şi a 
mărturisit cu sinceritate că şi-a iubit biserica. Iată 
ce a declarat acest preot: „Mi-aş fi vărsat ultimele 
picături de sânge pentru biserica mea şi de o mie 
de ori mi-aş fi dat viaţa, ca să-i extind puterea pe 
întreg continentul american şi în întreaga lume. 
În Montreal (Canada) este o catedrală minunată, 
în care încap 15.000 de oameni. Acolo am 
predicat deseori. Într-o zi, episcopul m-a rugat să 
vorbesc despre fecioara Maria. Le-am spus 
oamenilor ceea ce pe vremea aceea consideram 
că este adevărat şi ceea ce preoţii predicau 
pretutindeni: «Prietenii mei dragi, noi toţi 
suntem păcătoşi, noi am jignit pe marele şi 

puternicul Împărat, pe Împăratul împăraţilor! Să mergem noi înşine oare cu mâinile 
pline de nelegiuire la Dumnezeu şi să-L rugăm pentru iertare? Nu! Mulţumiri fie aduse 
lui Dumnezeu, noi o avem pe Maria, mama lui Isus, la dreapta Sa! Niciodată El nu i-a 
lăsat vreo rugăminte neîmplinită, atunci când El a fost pe pământ, iar ea L-a rugat ceva. 
Niciodată El n-a respins-o pe mama Sa. Să aducem rugăciunile noastre la mama Lui, şi 
ea se va ruga pentru noi.»“
„În aceeaşi zi, mai târziu, mi-am deschis Biblia. Am citit versetele: « …Iată mama 
Mea şi fraţii Mei! Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi 
este frate, soră şi mamă» (Matei 12.46-50, a se compara cu Marcu 3.31-35 şi Luca 
8.19-21).
Pe parcursul serii, o voce îmi zicea: «Chiniqui, tu ai minţit azi-dimineaţă. Tu ai 
predicat împotriva Sfintei Scripturi atunci când ai spus că Maria are putere să 
primească de la Isus tot ce vrea ea.» M-am rugat. A doua zi dimineaţa m-am dus la 
episcopul meu şi l-am rugat să-mi permită să-i pun întrebări.“
– Domnule episcop, cine a murit pe cruce pentru dumneavoastră şi pentru mine?
– Isus Hristos, a răspuns episcopul.
– Şi cine Şi-a vărsat sângele pentru vina dumneavoastră şi a mea, Maria sau Isus?
– Isus Hristos.
– Cât timp a trăit Maria pe pământ, a venit vreun păcătos la ea ca să fie mântuit?
– Nu.
– Au venit păcătoşi la Isus ca să fie mântuiţi?
– Da, au venit mulţi.
– A respins Isus pe păcătoşi?
– Niciodată.

 

DUMINICĂ 05 MAI -  DIMINEAŢA 09:00-12:00 – Mat.28:1-10 - Pastele
DUPĂ-MASĂ -18:00-20:00 –Mar. 16:1-8 - Pastele
LUNI 06 MAI - DIMINEAŢA 09:00-12:00 – Luc.24:9-12 - a –2-a zi de Paste
DUPĂ-MASĂ -18:00-20:00 – Luc.24:13-35 -  a 2-a zi de Paste
MIERCURI 08 MAI - - SEARA - 18:00-20:00 – Ps.19
DUMINICĂ 12 MAI -  DIMINEAŢA 09:00-12:00 – Mat.5:27-32
DUPĂ-MASĂ -18:00-20:00 – tineret
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