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																	24.	Sas	Florian
																	25.	Săcăcean	Elena
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Anunțuri:

HRISTOS	A	ÎNVIAT!
Luca	24

Călătoria	„doctorului	preaiubit”

Hristos	a	înviat!	Este	salutul	creștinilor	de	Paști…	Este	imnul	ın̂ vierii,	

cântat	ın̂	toate	bisericile	creștine…	Este	superstiție	sau	mit,	după	unii…	Este	

imposibil	 de	 demostrat	 științific,	 după	 alții…	 Este	 adevăr	 istoric…	 Este	

adevărul	predicat	de	apostoli…	Este	piatra	de	temelie	a	creștinismului…	Este	

faptul	istoric	care	a	schimbat	și	a	modelat	istoria	occidentală	ın̂	ultimele	două	

milenii…	Civilizația	occidentală	 este	 ın̂	declin	 și	 va	dispărea	 ın̂	 curând,	 așa	

afirmă	unii	istorici,	și	odată	cu	ea	va	dispărea	și	creștinismul	care	a	modelat-o,	

cred	aceeași	istorici.	

	 Dacă	 I�nvierea	 lui	 Hristos	 este	 temelia	 creștinismului	 și	 dacă	

creștinismul	a	schimbat	cursul	istoriei	lumii	ın̂	ultimele	douăzeci	de	secole,	

atunci	I�nvierea	a	schimbat	istoria.	Da,	I�nvierea	a	schimbat	istoria	lumii,	dar	și	

istoria	personală	a	multor	oameni.	Cum	poate	I�nvierea	lui	Hristos	să	schimbe	

și	istoria	vieții	tale?

	 „Istoria”	ın̂seamnă	un	incident	care	s-a	ın̂tâmplat	la	un	moment	dat	ın̂	

timp	 și	 spațiu;	 dar	pentru	 cei	 care	n-au	 fost	 prezenți	 la	 eveniment,	 istoria	

ın̂seamnă	 informații	 despre	 eveniment	 pe	 care	 ni	 le	 dau	martorii	 oculari,	

investigație	 minuțioasă	 pentru	 a	 ajunge	 la	 informații	 și	 apoi	 interpretarea	

corectă	a	faptului	istoric	pe	baza	informațiilor	culese.	

Luca,	 „doctorul	 preaiubit”	 aude	 interpretarea	 I�nvierii	 lui	 Hristos	 ın̂	

predicile	 lui	 Pavel	 și	 pornește	 ı̂ntr-o	 călătorie	 istorică	 pentru	 a	 ı̂nțelege	

I�nvierea.	 Astfel	 el	 pornește	 o	 investigație	 minuțioasă	 pentru	 a	 ajunge	 la	

informații	de	primă	mână	de	la	martori	oculari	ai	incidentului	I�nvierii	lui	Isus,	

care	răscolea	lumea	vremii	lui	(Luca	1:1-4).	Demersul	istoric	ın̂	slujba	I�nvierii	

l-a	transformat	pe	Luca	dintr-un	medic	grec	oarecare,	ın̂	„medicul	preaiubit”	

care	 ne-a	 lăsat	 nu	 doar	 o	Evanghelie	 bine	 documentată,	 ci	 și	Faptele	 celor	

transformați	de	credința	ın̂	I�nvierea	lui	Isus	Hristos.

I�n	Luca	24,	femeile	fac	o	călătorie	la	mormânt	 și	află	vestea	ın̂vierii,	

Petru	 face	 și	 el	 o	 călătorie	 ın̂	 fugă	 la	mormânt	 și	 se	 confruntă	 cu	 enigma	

mormântului	gol;	ın̂	același	capitol,	Cleopa	și	tovarășul	său	de	drum	(despre	

care	 unii	 cred	 că	 ar	 fi	 fost	 chiar	 Luca)	 pornesc	 ın̂tr-o	 călătorie	 tristă	 spre	

Emaus,	dar	se	ın̂torc	plini	de	bucurie	la	Ierusalim	cu	vestea	că	s-au	ın̂tâlnit	cu	

Hristosul	ın̂viat.	

Dacă	 vrei	 ca	 I�nvierea	 să	 schimbe	 și	 istoria	 vieții	 tale,	 pornește	 ın̂	

călătorie	 alături	 de	 „doctorul	 preaiubit”,	 de	 la	 adevărul	 teologic	 până	 la	

	▀	 HRISTOS	 A	 ÎNVIAT!	 Sărbătorim	 astăzi	 I�nvierea	 din	 morți	 a	 Mântuitorului,	
eveniment	 pe	 care	 ı̂ntreaga	 creștinătate	 ı̂l	 marchează	 cu	 mare	 bucurie,	 credință	 și	
speranță.	După	moartea	pe	cruce	ın̂	Vinerea	Mare,	după	ce	trupul	lui	Isus	a	fost	pus	ın̂tr-un	
mormânt	 sigilat	 și	păzit	de	puterea	romană,	a	urmat	miracolul	 ın̂vierii	Mântuitorului,	
confirmat	de	mulțimea	de	martori	care	L-au	văzut	ın̂viat.
	 I�n	această	zi	de	sărbătoare	dorim	să	manifestăm	și	noi	aceeași	bucurie	pe	care	au	
trăit-o	primii	martori	ai	ın̂vierii	Mântuitorului,	mărturisind	tuturor	cu	credință	și	mare	
bucurie:	HRISTOS	A	ÎNVIAT!

▀	 CATEHEZĂ.	Reamintim	celor	doritori	să-L	urmeze	pe	Domnul	Isus	Hristos,	că	a	
ın̂ceput	un	nou	curs	de	cateheză,	de	inițiere	ın̂	cunoașterea	principalelor	doctrine	biblice.	
Sunt	așteptați	toți	cei	care	doresc	să	cunoască	adevărurile	Scripturii	privind	mântuirea	
sufletului	 și	 au	 ın̂trebări	 legate,	 ın̂	 special,	 de	 mântuire.	 I�ntâlnirile	 au	 loc	 în	 fiecare	
duminică	dimineața	de	la	ora	9.00,	ın̂	corpul	din	față,	la	etaj	(bibliotecă).

▀													MISIUNE	PERU.	Mâine	seară	fratele	nostru	Daniel	Cır̂stoveanu,	student	anul	VI	la	

Medicină,	va	pleca	pentru	aproximativ	cinci	săptămâni	ın̂tr-o	misiune	medicală	ın̂	Peru.	Să	

ne	 rugăm	 pentru	 protecția	 lui	 Dumnezeu	 peste	 toată	 echipa	 și	 pentru	 putere	 de	

mărturisire	a	Evangheliei.	

▀		 GRUPURI	 DE	 RUGÃCIUNE.	 Vã	 reamintim	 cã	 existã	 un	 timp	 de	 rugãciune	 în	
fiecare	duminicã	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50,	pentru	frații,	surorile	și	tinerii	care	
doresc	sã	mijloceascã	pentru	lucrarea	Domnului	din	biserica	noastrã.	I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	
corpul	din	fațã,	la	etaj.

▀	 CITIREA	BIBLIEI.	Anul	acesta	vom	citi	Noul	Testament	ın̂	ordine	cronologică.	
Primele	 șase	 luni	 vom	 citi	 cele	 patru	 evanghelii	 simultan,	 urmărind	 lucrarea	
Mântuitorului	 ın̂	 ordine	 cronologică.	 Pentru	 citirea	 Bibliei	 prin	 proiectul	 Dialogos	 vă	
rugăm	să	urmăriți	Pliantul	Dialogos.

Și	le-a	zis:	„Așa	este	scris	și	așa	trebuia	

să	pătimească	Hristos	și	să	învieze	a	

treia	zi	dintre	cei	morți.	Și	să	se	

propovăduiască	tuturor	neamurilor,	în	

Numele	Lui,	pocăința	și	iertarea	

păcatelor,	începând	din	Ierusalim.

Luca	24:46-47

 Rugãciune	specialã	pentru
SĂRBĂTOAREA	ÎNVIERII	MÂNTUITORULUI

sMulțumim	pentru	moartea	Mântuitorului	
pentru	păcatele	noastre.
sMulțumim	pentru	ın̂vierea	Mântuitorului,	
care	este	și	o	garanție	a	ın̂vierii	noastre.
sMijlocim	pentru	ın̂țelegerea	mai	profundă	
a	morții	și	ın̂vierii	Domnului.
sMijlocim	pentru	toți	românii	care	vor	sărbători	Paștele	să	ın̂țeleagă	și	să	
primească	jertfa	Mântuitorului.
sNe	rugăm	pentru	„un	lucru	frumos”pe	care	să	ıl̂	facem	pentru	Mântuitorul	
cu	ocazia	Paștelui.
s 	Ne	rugăm	pentru	ın̂vierea	celor	morți	ın̂	păcat.

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 
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singur	 om.	 Isus	 l-a	 ı̂nvins	 pe	 diavol	 şi	 a	 anihilat	
puterea	pe	care	o	avea	moartea	asupra	noastră.

A	 spune	 că	 Isus,	 primii	 apostoli	 şi	 Biserica	
creştină	 primară	 au	 pus	 un	 accent	 important	 pe	
învierea	lui	Isus	este	o	afirmaţie	mult	prea	moderată.	
Tot	ce	i-a	învăţat	Isus	pe	oameni	şi	scopul	vieţii	Sale	
depind	de	moartea	şi	învierea	Sa.	Toate	promisiunile	şi	
profeţiile	din	Biblie	depind	de	înviere.	Întreaga	istorie	
a	planului	lui	Dumnezeu	de	restaurare	a	relaţiei	Sale	
cu	 oamenii	 depinde	 de	 înviere.	 Nu	 este	 deloc	 o	
exagerare	să	spunem	că	învierea	lui	Isus	este	cel	mai	
important	 eveniment	 din	 istoria	 lumii.	 Viaţa	 ta	 şi	 a	
mea	depind	de	înviere.	

A	doua	parte	a	cărţii	se	referă	la	semnificaţia	
personală	a	învierii.	Moartea	aduce	cu	ea	frica	de	
necunoscut.	Vom	birui	această	teamă	doar	ın̂locuind-
o	cu	o	perspectivă	corectă.	Să	ne	asumăm	adevărul	
referitor	 la	 viaţa	 veşnică	 şi	 să	 ı̂nlocuim	 gândirea	
noastră	 cu	o	perspectivă	 divină.	 Să	 ne	 concentrăm	
atenţia	asupra	destinaţiei	noastre	finale,	pentru	că	ea	
ne	dă	puterea	să	luptăm	şi	să	ın̂aintăm,	să	ne	păstrăm	
un	 echilibru	 emoţional	 şi	 mental.	 Adevărul	 ne	
e l ibereaz ă , 	 i ar 	 adevă ru l 	 es te 	 c ă 	 ı̂ nv ierea	
demonstrează	că	moartea	a	fost	ın̂frântă.

Învierea	nu	este	doar	un	eveniment	din	trecut	
sau	o	promisiune	 legată	de	viitor,	 ci	 este	o	 realitate	
prezentă	care	ar	trebui	să	fie	experimentată	în	viaţa	şi	
relaţiile	noastre.	

Partea	a	treia	a	cărţii	expune	dovezile	care	
atestă	credibilitatea	ın̂vierii	ca	fapt	istoric	real.	

I�ntâi	 autorii	 consideră	 că	 este	 important,	
ı̂nainte	 de	 toate,	 de	 stabilit	 de	 ce	 contează	 dacă	
ın̂vierea	este	un	fapt	real.

Isus	este	singurul	presonaj	religios	din	istorie	
care	transcede	grupul	întemeietorilor	de	religii.	Ceea	
ce	ne	oferă	El	este	cu	totul	diferit	de	un	mod	de	a	ne	trăi	
viaţa	 într-o	 lume	 plină	 de	 necazuri	 sau	 o	 soluţie	
filozofică	pentru	a	face	faţă	vieţii.	El	nu	oferă	doar	un	
mod	de	a	face	faţă:	El	vine	cu	răspunsuri	reale	la	cele	
mai	 profunde	 dorinţe	 ale	 noastre.	 Noi	 tânjim	 după	
dragoste	adevărată.	Nicio	altă	religie	nu	vă	va	vorbi	
despre	 un	 Dumnezeu	 care	 are	 o	 asemenea	 pasiune	
pentru	 noi,	 încât	 a	 lăsat	 cerul	 şi	 a	 venit	 pe	 acest	
pământ	tulburat	şi	a	murit	în	locul	nostru	doar	ca	să	
poată	fi	împreună	cu	noi	pentru	totdeauna.	(…).	Noi	
tânjim	 după	 relaţii	 pline	 de	 dragoste,	 neîntrerupte,	
permanente.	Nicio	altă	religie	nu	oferă	un	Dumnezeu	
care	să	ne	pună	la	dispoziţie	un	mod	de	a	relaţiona	cu	
El	 personal,	 pentru	 totdeauna,	 într-o	 stare	 de	
nesfârşită	bucurie	şi	dragoste.

I�nvierea	 lui	 Isus	 este	 cheia	 tuturor	 acestor	
promisiuni	ale	creştinismului.	Nici	una	dintre	aceste	
promisiuni	 ale	 existenţei	 veşnice	 nu	 poate	 fi	

ım̂plinită	decât	dacă	ın̂vierea	a	avut	loc.

Creştinismul	 este	 doar	 o	 altă	 istorie	 frumoasă	
plină	de	speranţă,	dar	fără	conţinut,	dacă	Isus	Cristos	nu	
a	murit	şi	nu	a	înviat	din	morţi	pentru	a	învinge	moartea	
şi	a	demonstra	că,	prin	El,	putem	face	şi	noi	la	fel.	Ca	s-o	
spunem	direct,	 creştinismul	nu	are	nicio	valoare	dacă	
învierea	nu	este	un	fapt	obiectiv	adevărat,	un	eveniment	
real	care	a	avut	loc	la	un	moment	dat	în	istorie	şi	într-un	
loc	identificabil	din	această	lume.

După 	 ce 	 discut ă 	 despre	 credibi l i tatea	
Evangheliilor	 ca	 documente	 istorice	 şi	 despre	
problema	 unor	 aparente	 discrepanţe	 ı̂n	 relatările	
martorilor	 oculari,	 ı̂n	 continuare,	 autorii	 prezintă	
adevărurile	 esenţiale	 ı̂n	 legătură	 cu	 răstignirea	 şi	
ın̂mormântarea	lui	Cristos.

Prima	certitudine	este	ruperea	sigiliului	roman,	
reprezentând	puterea	şi	autoritatea	romană.

A	doua	certitudine:	mormântul	este	gol.	Nimeni	nu	a	
negat	vreodată	că	mormântul	a	fost	gol.	După	ın̂viere,	
ucenicii	au	prins	curaj	şi	au	ın̂ceput	să	propovăduiască	
ı̂nvierea	 chiar	 ı̂n	 Ierusalim	 –	 mesajul	 lor	 ar	 fi	 fost	
desfiinţat	dacă	era	fals,	dacă	mormântul	nu	ar	fi	fost	gol.	
De	asemenea,	dacă	relatările	despre	ın̂viere	ar	fi	fost	
inventate,	 femeile	 nu	 ar	 fi	 fost	 niciodată	 incluse	 ın̂	
poveste	ca	martori	principali,	pentru	că	legea	iudaică	
interzicea	femeilor	să	depună	mărturie	ın̂tr-o	sală	de	
judecată	 şi	 oricum	 ele	 aveau	 un	 statut	 inferior	 ı̂n	
calitate	de	cetăţeni.	Piatra	cea	mare,	de	asemenea,	era	
dată	 la	 o	 parte.	 Chiar	 dacă	 ucenicii	 ar	 fi	 putut,	 prin	
absurd,	să	treacă	de	gărzile	presupus	adormite,	soldaţii	
ar	fi	trebuit	să	fie	surzi	ca	să	nu	audă	zgomotul	produs	
de	 mutarea	 pietrei.	 De	 asemenea,	 garda	 romană	 a	
dispărut	 –	 tocmai	 această	 abatere	 era	 pedepsită	 cu	
moartea.	Dacă	mormântul	nu	ar	fi	fost	gol,	soldaţii	nu	
şi-ar	fi	părăsit	niciodată	postul.	Veşmintele	mortuare	
erau	 goale,	 nedesfăcute,	 ın̂	 poziţia	 originală.	 I�n	 plus,	
numărul	 mare	 de	 martori	 oculari	 şi	 varietatea	
martorilor	şi	locaţiilor	arătărilor	de	după	ın̂viere,	plus	
prezenţa	 martorilor	 ostili	 (Saul	 din	 Tars	 sau	 Iacov,	
fratele	 lui	 Isus,	care	nu	crezuse	până	 la	 ın̂viere)	sunt	
dovezi	importante.

După	 stabilirea	 acestor	 lucruri, 	 autorii	
abordează	 pe	 rând	 diversele	 teorii	 care	 au	 fost	
elaborate	pentru	a	muşamaliza	ın̂vierea	sau	pentru	a	
da	o	altă	explicaţie	mormântului	gol.

Tom	 Anderson	 (fost	 preşedinte	 al	 Asociaţiei	
Avocaţilor	 Pledanţi	 din	 California,	 coautor	 al	
Manualului	Avocaţilor)	concluzionează	ın̂	finalul	cărţii	
Dovezi	în	favoarea	învierii:	Să	presupunem	că	Hristos	nu	
a	 înviat.	 Să	 presupunem	 că	 relatările	 scrise	 despre	
arătarea	Sa	 înaintea	a	 sute	de	persoane	sunt	 false.	 În	
cazul	unui	eveniment	atât	de	bine	cunoscut	de	un	public	
larg,	 nu	 credeţi	 că	 este	 rezonabil	 să	 ne	 închipuim	 că	

						 R	 U	 G	 Ă	 C	 I	 U	 N	 E

Rugăciune	pentru	RVE	București

	 Așa	 cum	ne-a	 solicitat	 noul	 director	 al	 RVE	
București,	Cristian	Matei,	atunci	când	a	fost	prezent	
ın̂	biserica	noastră,	să	ne	rugăm	și	să	postim	pentru	
următoarele	motive:

-	 Unitatea	echipei	RVE	București
-	 Resurse	umane,	financiare,	spațiu	adecvat	
-	 Emisie	de	24	de	ore	pe	94,2	FM

măcar	 un	 istoric,	 un	 martor,	 un	 opozant	 ar	 fi	
consemnat	 pentru	 totdeauna	 că	 a	 văzut	 trupul	 lui	
Hristos?	 Tăcerea	 istoriei	 este	 asurzitoare	 când	 este	
vorba	să	se	prezinte	dovezi	împotriva	învierii.

Cum	evaluezi	tu	dovezile	istorice	ale	învierii	lui	
Cristos	prezentate	în	această	carte?	Care	este	decizia	
ta	cu	privire	la	realitatea	dovedită	a	mormântului	gol	
al	lui	Cristos?	Ce	crezi	despre	Cristos?	sunt	ın̂trebările	
cu	care	ne	lasă	autorii	ın̂	finalul	acesteia.

Pentru	mai	multe	fragmente	din	această	carte	
și	 prezentări	 ale	 altor	 cărți	 de	 apologetică,	 vizitați	
blogul	carteaeoviață.com.

Hristos	a	înviat!
	 	 	 	 					de	Valentin	Popovici

Hristos	a	ın̂viat,	Mărire
I�n	veci	lui	Dumnezeu	preasfânt!

Să	cânte	azi	ın̂treaga	fire:
Isus	ieşit-a	din	mormânt!

A	ın̂viat	şi	nu	mai	moare,	
E	viu	de-a	pururi	şi	Stăpân,	
Zdrobind	cătuşe	milenare	
Şi	capul	şarpelui	hapsân.

El	are-n	mâini	cheile	morţii,	
Şi-a	locuinţei	morţilor.	
A	rupt	sigiliile	nopţii,	

Ne-a	dat	lumina	zorilor!

Suntem	ai	Lui	pentru	vecie,	
Ai	vieţii	fără	de	hotar.	

Răscumpăraţi	din	grea	robie	
Prin	sângele	de	la	Calvar.

Aceasta-i	ziua	cea	mai	sfântă,	
Coroana	sărbătorilor!
I�ntreaga	omenire	cântă,	
Isus	e	Rege-al	regilor!

CARTEA	E	O	VIAȚĂ
Dovezi	în	favoarea	învierii

																																						de	Josh	și	Sean	McDowell

Hristos	 a	 ın̂viat!	 Vă	 invităm	 să	 descoperim	
astăzi	o	carte	care	să	ne	facă	să	rostim	salutul	de	Paşte	
cu	şi	mai	multă	convingere:	Hristos	a	ın̂viat!	Adevărat	
a	ın̂viat!	Spun	autorii	cărţii	Dovezi	în	favoarea	învierii,	
Josh	şi	Sean	McDowell.

Deşi	este	ın̂	mare	parte	o	carte	de	apologetică,	
ea	este	un	pic	mai	mult	de	atât,	sau	nu	numai	atât,	
pentru	 că	 oferă,	 ın̂ainte	 de	 a	 trece	 la	 prezentarea	
dovezilor	ın̂	sine,	multe	informaţii	pregătitoare,	care	
vor	servi	mai	apoi	discuţiei.

Mulţi	oameni	cred	că	eu	(Josh)	am	venit	la	Isus	
atras	de	mărturiile	istorice	ale	morţii	şi	învierii	Lui,	de	
cele	 referitoare	 la	 caracterul	 Său	 divin	 şi	 la	
credibilitatea	Scripturilor.	Dar	lucrurile	nu	stau	deloc	
aşa.	Dragostea	Lui,	care	mi-a	fost	arătată	nemijlocit	
prin	vieţile	unui	număr	restrâns	de	creştini	a	fost	cea	
care	m-a	atras.	Eu	mi-am	predat	viaţa	lui	Cristos	nu	
datorită	 argumentelor	 raţionale	 în	 favoarea	 Lui,	 ci	
datorită	dragostei	Lui	cu	care	S-a	apropiat	de	mine	şi	
în	 virtutea	 bunătăţii	 Sale	 de	 a	 construi	 o	 relaţie	 cu	
mine.	 Dovezile	 istorice	 m-au	 convins	 din	 punct	 de	
vedere	intelectual	că	Isus,	Cel	care	a	trăit	acum	două	
mii	 de	 ani,	 este	 singurul	 Dumnezeu	 adevărat.	 Dar	
dragostea	Lui	a	fost	aceea	care	mi-a	câştigat	inima	şi	
m-a	îndemnat	să-I	încredinţez	lui	Cristos	viaţa	mea.	

Cartea	are	trei	părţi,	dintre	care	abia	a	treia	se	
referă	efectiv	la	dovezi.	Prima	parte	vorbeşte	despre	
nevoia	oamenilor	de	a	 învia.	 I�nvierea	 lui	Hristos	
demonstrează	astfel	că	putem	fi	ın̂viaţi	şi	noi.	După	
cum	printr-un	singur	om	a	intrat	păcatul	ın̂	lume,	tot	
aşa	a	putut	fi	ın̂vins	prin	acţiunea	neprihănită	a	unui	

evenimentul	istoric	al	I�nvierii.	Călătoria	are	bilet	dus-

ın̂tors,	pentru	că	cine	ajunge	să	se	convingă	că	Hristos	

a-nviat	cu	adevărat	ın̂	istoria	primului	veac	nu	poate	

să	 nu	 revină	 ın̂	 prezent	 schimbat,	 ın̂viat	 la	 o	 nouă	

viață.		

Călătoria	este	o	călătorie	prin	Scripturi.	Isus	

„a	ın̂ceput	de	Moise	și	de	la	toți	prorocii	și	le-a	tâlcuit	

ı̂n	 toate	 Scripturile	 ce	 era	 cu	 privire	 la	 El…	 le-a	

deschis	mintea,	 ca	 să	 ın̂țeleagă	 Scripturile…	 și	 le-a	

zis:	Așa	este	scris	și	așa	trebuia	să	pătimească	Hristos	

și	 să	 ı̂nvie	 a	 treia	 zi	 dintre	 cei	 morți.	 Și	 să	 se	

propovăduiască	 tuturor	 neamurilor	 ın̂	 Numele	 Lui	

pocăința	și	iertarea	păcatelor…”	(Luca	24:27,	45-47).	 P	 O	 E	 Z	 I	 E

Pastor,	Daniel	Mercioniu
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