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E prima zi a săptămâni. Dis-de-

dimineață femeile grăbite au pornit spre 

grădina cu mormântul Domnului Isus 

Cristos. Plângeau, erau îngrijorate 

gândindu-se cine le va prăvăli piatra însă.. 

HRISTOS a ÎNVIAT!  Acest mesaj este mai 

mult decât o urare tradițională pe care o 

rostim pios sau din obligație de câteva ori 

pe an. Este mai mult decât un salut dintre 

creștinii din diferitele confesiuni! Este un 

ADEVĂR pe care nimeni nu poate contesta: MORMÂNTUL este gol! Suntem în viață. 

Trăim această sărbătoare. Suntem parte la închinare. E bine pentru sufletul tău să te 

întrebi: CUM ÎNTÂMPINI SĂRBĂTOAREA?

Iată întrebarea la care putem medita împreună...

1. PREGĂTINDU-TE 

-lasă-te surprins de Isus!

-așteaptă și dorește prezența Lui!

-crede, atinge-te 

-fi gata! 

2. PLÂNGÂND

Maria a plâns fiindcă nu-L găsea pe Isus, noi plângem azi de bucurie, marcați de 

sărbătoare. 

3. PLECÂNDU-NE la picioarele LUI 

Aceasta este o atitudine potrivită ce implică închinare  -nu din OBIJNUINȚĂ, 

OBLIGAȚIE sau cu OBOSEALĂ  ci din inima!

Plecându-ne la picioarele Lui:

RECUNOASTEM autoritatea  lui Isus

Facem din Înviere o REALITATE la care ne raporta

RĂMÂNEM lângă Domnul, indiferent de circumstanțe.

Cu dragoste, 

Ciprian Bârsan
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„Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt 

lucrările Tale.“ Psalmul 139.14

Inima noastră bate de aproximativ 100.000 de ori pe zi, sau de aproximativ 2,5 

miliarde de ori în 70 de ani. Cantitatea pusă în circulaţie în acest timp ar fi suficientă 

pentru a umple cu sânge un „zgârie-nori“. Printr-o reţea foarte ramificată, cu o lungime 

de aproximativ 2.500 km de artere, vene şi capilare, sunt alimentate cu sânge toate 

părţile componente ale corpului.

Aici avem pompa care nu necesită lucrări de întreţinere, pompă pe care tehnica o 

caută dintotdeauna. Inima este de asemenea foarte adaptabilă. Astfel, de exemplu, 

volumul de sânge de 5 litri pus în circulaţie pe minut de un ventricul se poate ridica la 20 

litri în cazul unei munci fizice grele. Viaţa noastră depinde de pulsul inimii.

De aceea şi în limbajul figurat al Bibliei prin inimă se înţelege nu muşchiul, ci felul 

de a fi al persoanei omeneşti. Astfel, simţămintele şi deciziile voinţei noastre îşi au 

originea în inimă. Solomon spune: „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies 

izvoare-le vieţii“; „Cel ce încearcă inimile este Domnul“ (Proverbe 4.23; 17.3).

Deci Dumnezeu Însuşi cunoaşte gândurile inimii noastre, pe care noi dorim să le 

ascundem de cei din jurul nostru. El judecă chiar şi motivele inimii. Toate acestea ar trebui 

să ne pună pe gânduri.

Trezeste sufletul!
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Aproape de Cruce, departe de Isus – Nicolae Geantă

Soldați strânși cerc lângă poala Crucii. Cu ochii în glod pe cine are noroc la șase-

șase. Viață de loterie. Deasupra Regele răstignit. Pentru ei era mai importantă cămașa 

Tâmplarului ucis decât goliciunea inimii lor.

Preoți, cărturari, saduchei, farisei. Cu capul plin de Religie și cu inima plină de 

draci. În fața ochilor lor e-o Cruce care iartă. În mintea lor sunt niagare de ură. “Ne-ai stricat 

orânduielile bătrânilor! Mai bine mori Tu decât să ne schimbăm noi!”. Legea lor ucide, 

Crucea Lui dă viață.

Mulțimi de gură cască. Asistă la cel mai semnificativ eveniment din istorie fără să 

aibă habar. Cu zile în urmă îl aclamaseră pe Osana (Doamne, salvează-ne!). Acum Îl înjură 

pe Crucificat! Îl batjocoresc (Doamne, salvează-Te!). Viață de giruetă. Totdeauna să te 

schimbi cum bate vântul. Chiar dacă e împotriva Lui Dumnezeu!

Ucenici speriați. Unii trădatori. Alții neîncrezători. Când ai inima cât puricele și 

credința ți-e zob. “S-a terminat totul! Dincolo de Cruce nu mai e nimic! Oare cum am putut 

să fim așa naivi că putem învinge (moartea)?”.

Doi tâlhari cu aceeași sentință. Isus e atât de aproape de ei. Dar și moartea! Pentru 

unul crucea e zid. Pentru celălat e poartă de Rai.

Și noi jucăm zaruri sub poala Crucii. Stăm cu ochii în pământ și nu pe cer! Și noi 

strigăm : “Avem dreptate! Religia voastră e apă de ploaie!”. Și noi predicăm de la amvon 

lucruri nesemnificative! Facem programe, nu închinare! Și noi scoatem iataganele 

deznădejdii. Ne specializăm în bârfe. Devenim experți în descoperirea slăbiciunilor (la 

alții). Scriem doctrine. Băgăm și scoatem pe cine vrem noi în și din Cer! Ne-am împărțit în 

grupulețe când El a poruncit să fim Una! O Biserică. O credință. O Cruce. Un Domn.

Biserici pline doldora. Religioși. Toți vor identificare cu crucea. Conservatorii. 

Legaliștii. Cei liberali. Cei strâmți. Cei cu icoane. Cei cu statui. Cei ce iubesc decât versete. 

Ortodocșii, catolicii, penticostalii, baptiștii, creștinii după Evanghelie. Adventiștii. Cei cu 

reverdă. Cei cu Serousi. Cei în zdrențe. Toți vor salvare, iertare, mântuire. Toți se identifică 

cu crucea, dar cu Isus?

Alergăm. Prin mall-uri. Prin piețe. Prin bucătării. Și chiar prin biserici. Vine 

Paștele! Vine Învierea! Sărbătorim. Și El? Isus? E tot pe Cruce? Asta înseamnă că suntem 

atât de aproape de lemn, și atât de departe de sânge!

Să fiți aproape de Isus! Altfel nu veți birui crucile vieții. Și nici atât Crucea Lui!

Învierea – un fapt de netăgăduit

„Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? 

Nu este aici, ci a înviat.“ Luca 24.5,6

Creştinismul este caracterizat de trei adevăruri mari: moartea Domnului Isus la 

crucea de pe Golgota, învierea Sa şi înălţarea Sa la cer. Învierea Domnului Isus este o 

realitate despre care ni se mărturiseşte în multe locuri în Scriptură. Citiţi vă rugăm capitolul 

15 din 1 Corinteni, unde sunt numiţi mulţi martori, care L-au văzut şi au vorbit cu Domnul 

înviat. Învierea este deci o realitate, indiferent că o acceptăm sau nu. Ea a avut loc şi nu 

poate fi tăgăduită.

Aşa cum soarele stă pe cer, tot aşa de sigur este faptul că Hristos a înviat din morţi şi 

S-a înălţat la cer, unde şade la dreapta lui Dumnezeu.

De ce neagă mulţi oameni învierea Domnului Isus? Pentru că ştiu că învierea are 

urmări care îi privesc pe toţi oamenii, indiferent dacă cred sau nu în înviere. Deoarece 

Hristos a înviat există şi o înviere a morţilor, pentru că Domnul Isus Însuşi a spus: „Vine 

ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut 

binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată“ (Ioan 5.28, 

29).

Şi tu vei aparţine de una din aceste învieri. Dacă ai făcut binele, adică dacă L-ai acceptat 

în viaţa ta pe Salvatorul Isus Hristos trimis de Dumnezeu, vei învia pentru viaţă, dar 

dacă L-ai respins şi lepădat, vei învia pentru judecată fidel!

PROGRAM  IZVORUL VIEŢII
DUMINICĂ  20 APRILIE - dimineaţa 09:00-12:00 – Mat. Mat.28:1-7
                                    - dupa-masa -18:00-20:00 - Mar.16:1-8
LUNI 21 APRILIE - dimineaţa 09:00-12:00 – Luc.24:1-7
                          - dupa-masa -18:00-20:00 - Luc.24:13-35
MIERCURI 23 APRILIE -  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 67
VINERI 25 APRILIE      - seara- rugaciune -  18:00-20:00
SÂMBĂTĂ 26 APRILIE - seară de tineret -18:00-20:00 


