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%Hristos a 'nviat din mor[i, p`rga celor adormi[i!^ (I Cor. 15:20) 

Hristos a "nviat ! 
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Adev]rat c-a 'nviat ! 
 Glorie Numelui sf`nt al Domnului nostru Isus Hristos! Iat] c] prin harul Lui am 
ajuns s] s]rb]torim din nou Pa\tele, S]rb]toarea "nvierii Lui din mor[i! El este 
M`ntuitorul nostru prin moartea Sa, \i sfin[itorul nostru prin 'nvierea Sa. L-au 
'nmorm'ntat 'n morm`ntul nou din apropierea Golgotei, dar din morm`ntul acela 
p]zit de g]rzi romane, El a 'nviat ca Biruitor al mor[ii \i e viu 'n vecii vecilor. Numele 
Lui este %Cel viu!^ El este Domnul, St]p`nul vie[ii! Putem spune cuvintele Anei, 
mama lui Samuel, c] %nimeni nu este sf`nt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu dec`t El. 
Nu este st`nca a\a ca Dumnezeul nostru!^ Cuvintele acestea le sim[im din plin.  
 "n s]pt]m`na trecut] am tr]it cu emo[ie harul s] vedem M`na Lui puternic] la 
lucru, 'n semnarea actelor prin care avem proprietatea din Park Ridge, ca loc al 
nostru de 'nchin]ciune. Da, El ridic] din pulbere pe cel s]rac, ridic] din gunoi pe cel 
lipsit \i smerit, ca s] le dea un scaun de domnie 'mbr]cat cu slav]. A\a a lucrat 
Dumnezeu \i fa[] de noi. Glorie Lui! Despre cei ce erau alunga[i, goni[i ca 
pot`rnichile, \i ajunseser] de batjocura celor tari, Dumnezeu a vorbit cu putere: V] 
dau un viitor \i o n]dejde! Domnul nostru Isus Hristos e viu cu adev]rat. El merge 
'naintea noastr]. El este P]storul Turmei Sale, este C]petenia Bisericii, Cel ce este, 
Cel ce era \i Cel ce vine! 
 Azi c`nt]m c`nt]rile "nvierii, c`nt]rile biruin[ei, c`nt]rile slavei. El nu numai c] 
este viu 'n vecii vecilor, dar are 'n m`na Sa cheile ve\niciei: %Am fost mort, \i iat] c] 
sunt viu 'n vecii vecilor. Eu [in cheile mor[ii \i ale Locuin[ei mor[ilor.^ (Apoc.1:18) 



O scurt] incursiune apologetic]: 
 

HRISTOS A "NVIAT CU 
ADEV}RAT! 

  
 "nvierea Domnului Isus din mor[i, a 
fost prezis] 'n Scripturi. Dup] 'nviere, 
ucenicii L-au v]zut, au stat de vorb] cu 
El, au m`ncat cu El. Iar 'n Galileia o 
mul[ime de peste 500 de ucenici L-au 
ascultat vestindu-le din nou "mp]r][ia lui 
Dumnezeu. Ucenicii L-au v]zut 
'n]l[`ndu-Se la cer, iar atunci c`nd au 
'nceput s] predice 'n puterea Duhului 
Sf`nt, ei au fost %martori ai "nvierii^. 
 Cu toate acestea, ateii au inventat 
tot felul de teorii cu care au 'ncercat s] 
nege 'nvierea. Iat] ce spun ei... 
  
1) ...c] trupul ar fi fost furat de ucenici 
 Desigur, cea mai veche explica[ie 
anti-hristic] 'mpotriva 'nvierii a fost cea 
inventat] de preo[ii de la Ierusalim, cum 
c] ucenicii au venit \i au furat trupul 
Domnului Isus. Dar, ucenicii erau 
'mpr]\tia[i de fric] s] nu p][easc] \i ei la 
fel ca Domnul, \i mai era ru\inea c] to[i 
"l p]r]siser]. |i nici unul nu era om de 
arme (apostolul Petru a vrut \i el odat] 
s] fie viteaz cu sabia, \i a reu\it s] taie o 
ureche!). 
 Nimeni n-a crezut explica[ia 
preo[ilor, nici chiar ei 'n\i\i, fiindc] mai 
t`rziu c`nd Petru \i Ioan au avut 
'ndr]zneala s] vorbeasc] despre Domnul 
Isus 'nviat dintre cei mor[i, nici unul 
dintre preo[i n-a avut curajul s] spun] c] 

ucenicii au furat trupul. Ei to[i \tiau c] 
'nvierea avusese loc. Dar, chiar fiind 
convin\i de 'nviere, 'n loc s] cread] 'n 
Domnul, satana din ei 'i 'nver\una \i mai 
tare 'mpotriva Domnului Isus. Dar El a 
'nviat cu adev]rat! 
 
2) ...c] Domnului Isus n-ar fi murit pe 
cruce, ci a fost doar amor[it. 
 Ra[ionali\tii din secolul XVIII au 
v`nturat teoria aceasta, cum c] Domnul 
Isus n-a murit, ci a fost doar 'ntr-o stare 
de com] profund], din care \i-a revenit 
'n r]coarea morm`ntului. 
 Adic], un om zdrobit 'n b]taie, cu 
trupul tot o ran] deschis], cu m`inile 
sf`\iate de cuie, \i picioarele str]punse 
de piroane, care n-a fost 'n stare s]-\i 
duc] crucea p`n] la locul execu[iei, \i 'n 
inima c]ruia a fost 'mpl`ntat] o lance \i 
din care a curs s`nge \i ap], semnul 
coagul]rii s`ngelui 'n post-deces, a fost 
'n stare s] se t`rasc] afar] din morm`nt, 
s] treac] de paza solda[ilor romani, s] 
mearg] la apostoli, care s] se bucure de 
el \i s] umple Ierusalimul c] Isus e viu? 
 Dac] ar fi fost a\a, de ce nu l-au 
prins mai t`rziu. "n Ghe[imani nu le-a 
fost greu s]-l prind]. |i acum, Isus care 
ar fi ie\it din com] ar fi fost mult mai 
simplu de arestat \i terminat cu o 
lovitur] de sabie. Adev]rul a fost c] 
Domnul Isus 'nviat din mor[i, nu mai 
putea fi atins de s]biile lor, \i nici de 
m`inile vr]jma\ilor. El a 'nviat cu 
adev]rat! 
 
3) ...c] ucenicii au avut halucina[ii. 
 Teoria aceasta afirm] c] ucenicii, 
fiind 'ntr-un \oc at`t de teribil, au avut 
halucina[ii \i li s-a p]rut c]-L v]d pe 
Domnul, li s-a p]rut c]-l aud cum 
vorbe\te, c] este 'ntre ei. 
 Dar halucina[ie 'nseamn], dup] 
defini[ia Psihiatriei, %o percep[ie 
sensorial] fals] 'n absen[a unui stimul 
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extern real^. Adic], nu e nimic acolo, dar 
nervul optic este stimulat de  ceva 
virtual, ireal, dintr-o cauz] interioar] pur 
psihologic]. Cazurile acestea apar uneori 
la anumi[i indivizi, dar sunt temporare \i 
'ntotdeauna stimulate individual, nu 'n 
grup. Ori,  apostolul Pavel scrie: %Dup] 
aceea S-a ar]tat la peste 500 de fra[i 
deodat]^ (I Cor. 15:6), dintre care cei 
mai mul[i erau atunci 'nc] 'n via[]. 
 Teoria cade, \i e lansat] doar a\a ca 
s]-\i acopere unii necredin[a. Ucenicii au 
m`ncat cu Domnul 'nviat. Acolo au 
r]mas oase, de la pe\tele fript; n-a fost 
halucina[ie. Toma a putut s]-L vad], s]-
L ating]. Domnul "nsu\i i-a provocat pe 
ucenici: %Pip]i[i-M] \i vede[i: un duh n-
are nici carne, nici oase, cum vede[i c] am 
Eu!^ (Luca 24:39). Hristos a 'nviat cu 
adev]rat! 
 
4) ...c] femeile s-au dus 'n zorii zilei la 
un alt morm`nt. 
 Teoria aceasta afirm] c] 'n 
diminea[a 'nvierii, 'n 'ntuneric, femeile 
au gre\it adresa, \i s-au dus la alt 
morm`nt, care era gol, au fugit repede \i 
au spus ucenicilor c] Isus a 'nviat. 
 Alt] minciun] sfruntat]! Adic] ele 
au gre\it adresa, Petru gre\e\te adresa, 
Ioan gre\e\te adresa, to[i gre\esc adresa, 
iar fariseii \i preo[ii, care \tiu unde e 
morm`ntul, nu le spun: %M]i oameni 
buni, voi nu vede[i c] Isus e 'n 
morm`ntul cel]lalt, dincoace, p]zit de 
solda[i?^ Mirarea e c] teorii ca acestea 
sunt inventate de oameni care au c`te 
\apte doctorate \i '\i spun licen[ia[i 'n 
filozofie. Necredin[a le-a luat mintea. 
 
5) ...c] a fost un complot premeditat. 
 Hugh Schoenfield a n]scocit una \i 
mai n]stru\nic], %The Passover Plot^. 
Asculta[i una ca asta: Complotul ar fi 
avut trei actori: Isus, Iosif din Arimateia 
\i un %alt t`n]r^ care sem]na la fa[] cu 
Domnul. Pe cruce, Isus s-a pref]cut c] 
moare doar, lu`nd un drog puternic pus 
dinainte 'n o[etul pe care i l-au dat 
solda[ii. Iosif din Arimateia urma s]-i ia 
trupul 'nainte ca s] se termine efectul 

stupefiantului. Planul era ca Isus s] 
apar] dup] aceea 'n fa[a ucenicilor ca \i 
cum ar fi 'nviat. Dar ceva n-am mers 
dup] plan. Suta\ul roman a 'mpl`ntat 
suli[a 'n coasta Domnului Isus, care p`n] 
la urm] a murit. Iosif a luat trupul 
imediat \i l-a aruncat undeva, astfel c] 
morm`ntul care a spus c] este al 
Domnului de fapt a fost gol atunci c`nd 
a fost sigilat de Pilat. Iar solda[ii p]zeau 
de fapt un morm`nt gol. "n diminea[a 
c`nd femeile au venit la morm`nt, 
%t`n]rul^ care sem]na cu Domnul le-a 
ap]rut 'n fa[], iar ele, ame[ite de durere 
\i de \oc, au crezut c] este chiar Isus. 
 Adic], a\a de orbi au fost to[i care au 
stat \i s-au uitat cum 'l a\eaz] pe 
Domnul 'n morm`nt, c] nu \i-au dat 
seama c] de fapt morm`ntul a fost l]sat 
gol? Evanghelistul Luca scrie: %Au v]zut 
morm`ntul \i felul cum a fost pus trupul 
lui Isus 'n el...^ (Luca 23:55). C`nd au 
pus pece[ile pe piatr], acestea au fost ca 
s]-l p]zeasc] pe mortul din]untru, nu 
vegeta[ia din jur. E scris c] %au 'nt]rit 
morm`ntul, pecetluind piatra \i pun`nd o 
straj]...^ (Matei 27:66). %Au 'nt]rit 
morm`ntul^ 'nseamn] c] s-au convins c] 
Isus era 'n]untru, c] au pus piatra \i au 
proptit-o zdrav]n ca s] nu fie mi\cat] 
u\or din loc \i au pus str]jeri ca nimeni 
s] nu conturbe cumva morm`ntul. |i 
cum ar fi putut un t`n]r impostor s]-i 
p]c]leasc] pe ucenici c] el ar fi fost 
Domnul lor, "nv][]torul, Hristosul, la 
ar]t]rile din Ierusalim, din Galileia, 'n 
Emaus, pe Muntele M]slinilor?  
 Ipoteza aceasta, care nu are nici o 
baz] istoric] ci e de domeniul ziaristicii 
senza[ionale moderne, nu e luat] 'n 
serios de prea mul[i, \i cartea a fost un 
bestseller doar c`teva luni, ca apoi s] 
cad] 'n dizgra[ie, fiindc] adev]rul pe 
care 'ncearc] s]-l r]st]lm]ceasc] e mult 
mai tare: Hristos a 'nviat cu adev]rat. 
 "nvierea glorioas] a Domnului Isus 
din mor[i i-a schimbat pe ucenici, i-a 
'nfl]c]rat la un trai nou \i la misiune, \i 
are putere \i ast]zi s] schimbe vie[ile 
celor ce cred 'n El. Crede \i tu 'n 
Domnul Isus \i vei avea via[a ve\nic]! Œ 



%Pentru ce c]uta[i printre 
cei mor[i pe Cel ce 

este viu? Nu este 
aici, ci a 'nviat. 

Aduce[i-v] aminte  
ce v-a spus pe c`nd era 'nc] 'n Galileia, 
c`nd zicea c] Fiul omului trebuie s] fie 

dat 'n m`inile p]c]to\ilor, s] fie 
r]stignit, \i a treia zi s] 'nvieze!^ 

 (Luca 24:5-7) 

Serviciul de 

'nchin]ciune 
 
C`ntare comun]:  
 Hristos a 'nviat din mor[i... 
Rug]ciune de invocare 
Fanfara: E viu, E viu... 
Clipe de Rug]ciune: 
  fr. Dumitru Buhai 
Fanfara: Gloria Golgotei... 
Trio: Laura, Mea & Melania 
Poezie: Augustina Bilba 
Solo: Amber Ilisie 
Cor mixt 
Duet: Ilie & Felicia Negru 
Poezie: Nelli Duca 
Cor mixt 
C`ntare comun]: 
 Zarul de pe morm`nt s-a rupt 
Programul copiiilor... 
Anun[uri \i colecta 
Cor mixt 
Predica 
C`ntare comun]: 
 M]rire {ie, Isuse, Cel ce ai Inviat 
 

 c`nt]rile comune, Samuil Negru 

De jos 'n sus: Œ Fratele Doru Herdean, 
din Timi\oara, 'n vizit] prin America, 'n 
str`ngerea de fonduri pentru proiecte 
misionare; sora Ronela Herdean c`nt] la 
serviciul divin. Œ Corul fetelor c`nt] 'n 
duminica trecut], duminica Floriilor; Œ 
Clasa de copii la \coalal duminical]; Œ 
La semnarea actelor de cump]rare a 
cl]dirii bisericii Betel, 'n Park Ridge, 
unde ne vom muta 'n cur`nd. 


