
 Învierea Domnului, Betel, Giurgiu, 12 Aprilie 2015 ! 
          Ioan 20:1-18 A înviat Domnul ! 
Mijesc zorii unei alte ere, cea în care Domnul Isus este în mormânt de Sabat, iar în 
ziua 1 a săptămânii, adică Duminica înviază, iar urmaşii Lui celebrează acest măreţ 
eveniment în această zi. 
Maria Magdalena era o femeie păcătoasă, dar a venit la Domnul şi El a tămăduit-o. 
De atunci această femeie împreună cu mulţi alţii nu se mai despărţeau de Isus.. 
Învierea este esenţială în credinţa creştină. 1 Cor.15.1-8. Înviere este o doctrină 
cheie în credinţa creştină. Învierea a fost este şi va fi atacată cât timp vor ţine 
veacurile, pentru că aşa cum am spus ea este extrem de importantă. 
 
 În context învierea a însemnat pentru Maria, trecerea de la lacrimi – bucurie, 
pentru cei 10 ucenici a însemnat trecere de la teamă – curaj, pentru Toma a 
însemnat trecere de la îndoială – credinţă. Cu Maria accentul se pune pe Dragoste, 
cu cei 10 pe Speranţă, iar cu Toma accentul este pe Credinţă. 
Auzise ea ceva despre a 3 –a zi că va învia, şi deşi nu înţelegea cum de ar fi posibil 
aşa ceva, Maria se duce la mormânt dis-de-dimineaţă. 
 
Din acţiunile şi trăirile Mariei se desprind câteva învăţături. Maria este tipul 
omului care vrea cu tot dinadinsul să-L vadă pe Isus. De-a lungul istoriei mulţi 
oameni au dorit cu ardoare să-L vadă pe Domnul: Moise, Ilie, Pavel, etc...şi L-au 
văzut. Dar ca să-l vadă toţi au plătit un preţ: 
 
1.Preţul confortului. Ea a renunţat la confortul ei. În ziua 1-a pe când era încă 
întuneric, pe când alţii se întorceau pe cealaltă parte, Maria nu putea sta acasă. Deşi 
nu credea, nu înţelegea, ea ştia că acolo în apropiere de mormânt trebuie să 
găsească răspunsul. Pentru această femeie, întâlnirea cu Domnul era mai 
importantă decât confortul ei. Marii oameni ai Lui Dumnezeu sunt cei ce au fost 
dispuşi să plătească preţul. Pe Domnul Isus nu-L găseşti oricum. Ea a înfruntat 
pericolul de a se duce singură la mormânt. 
 De ce căutaţi pe Cel ce este viu între cei morţi? Hristosul înviat nu trebuie 
căutat la Ierusalim, ci în Scriptură, în rugăciune, în adunarea Lui Dumnezeu. Nu-l 
găseşti stând acasă la Tv.ci pe genunchi strigând :’’Doamne vreau şi eu să te văd’’. 
Hristos e viu şi vrea să ţi se descopere într-un mod personal. Nu ajungem departe 
în căutare dacă nu renunţăm la confort. 
Vulturul ia confortul cuibului ca puiul să înveţe să zboare.  
Alţii harnici şi credincioşi care L-au văzut pe Domnul, vin şi astăzi şi vestesc şi 
celorlaţi această veste:’’A înviat Domnul cu adevărat’’.  
Te-a chemat vreodată Domnul pe nume? Porţi numele de creştin, dar nu te-ai 
întâlnit niciodată cu El? Să nu ne înşelăm iubiţi ascultători ! 



’’Căutaţi-l câtă vreme se poate găsi..’’. Isaia 55:6 
Ioan 20:10 ’’Cei 2 ucenici aleargă spre mormânt, sunt foarte miraţi de ceea ce văd 
acolo, dar după aceea se duc acasa.’’ 
v.11 ...dar Maria, nu. Ea nu renunţă atât de uşor. Ea vrea ceva mai mult. Ce vrei 
Maria? Ea vrea să-l găsească pe Domnul. Ea vrea să-l vadă cu orice preţ.  
 ‘’Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie 
de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.’’ 
Evrei 11:6. 
Iubiţii mei suntem noi gata să plătim preţul rămânerii pentru a-L întâlni pe 
Domnul? Zăboveşte înaintea Lui şi vei fi răsplătit. 
 
2.Preţul timpului.Trebuie să învesteşti timp pentru a-L vedea pe Domnul. Oamenii 
spun astăzi că nu au timp nici să moară. Nu am timp! 
Te înţeleg dacă spui că nu ai timp de fleacuri, dar să spui că nu ai timp pentru 
sufletul tău, mi se pare cea mai mare neglijenţă.  
1 Tes.5.23 arată ordinea importanţei : duh, apoi suflet, apoi trupul !!! Este această 
ordine şi în viaţa ta? 
Matei 16:26’’ce ar folosi unui om dacă ar câştiga toată lumea, dacă în schimb îşi 
oferă sufletul satanei?’’ 
Ucenicii au plecat, dar Maria a rămas. Ea şedea acolo şi plângea. Nu putea face 
nimic, era peste puterile ei, dar ea nu voia sa renunţe. Maria a fost prima care a 
auzit vocea dulce a Domnului ei, şi care, recunoscându-L s-a aruncat la picioarele 
Lui. Dar cu ce preţ? Nu mai conta acum. La final vom vedea că se merită. 
 
3.Preţul lacrimilor. Plânsul nu este un semn de slăbiciune. Cei care plângeţi ştiţi 
cum este: lacrimile curate şi bune ne ajută să-L vedem pe Domnul. Dar lacrimile să 
fie curate, care vin din răbdare, din smerenie, atunci când răspund cu dragoste la 
ură, cu vorbe frumoase la jigniri, când nu înţeleg de ce, plâng. Printre acele lacrimi 
îL vezi pe Domnul, vezi lucruri spirituale înalte. 
Pe când plângea, Maria s-a plecat să se uite.v.12. 
Să nu crezi că Domnului nu-i pasă de lacrimile tale!  
Cel mai bine îl vezi pe Domnul printre lacrimi deşi plânsul nu mai este demult 
timp la modă ! De cât timp nu aţi mai plâns în rugăciune înaintea Domnului? Nu-l 
vezi?! Evrei 5.7. 
 
4.Preţul aplecării, al smereniei.v.11. Nu-L poţi vedea de sus pe Domnul, trebuie să 
te pleci. Saul este trântit de pe cal şi aşa îl vede pe Domnul. 
Dragii mei, mândria ne împiedică să-L vedem. Coboară-te, smereşte-te, şi abia 
atunci îl vezi. Mândria este primul păcat din Univers. 
Unii se mândresc că n-au mândrie ! Mândria este un păcat subtil – ne împiedică  



să-l vedem pe Hristosul înviat. 
Ca să-l vezi pe Hristosul înviat nu trebuie să te urci într-un dud ca Zacheu, ci 
trebuie să te cobori. 
Există un preţ care trebuie plătit. Dacă eşti dispus să-l plăteşti, El nu va întârzia să 
ţi se arate. 
Dacă vrei, când ne vom ruga spune-i Domnului:’’Doamne vreau cu orice preţ să te 
cunosc. Sunt gata să plătesc preţul pe care mi-l ceri, pentru că Tu eşti premiul cel 
mai mare, al veşniciei’’. 
Evrei 11.26 ’’Moise socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât 
comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire’’. 
Dacă azi nu-l întâlneşti de buna voie ca Mântuitor, va veni o zi în care obligat vei 
fi tras la judecată pentru că nu ţi-a păsat. 
Domnul Isus nu stă nepăsător faţă de cel ce-l caută. În dragostea Lui nu te poate 
refuza. 
Drumul de la curiozitate la revelaţie este drumul pe care trebuie să plăteşti un 

preţ. Astăzi sunt foarte mulţi curioşi, dar foarte puţini închinători cu adevărat. 
 Marii preoţi au plătit foarte scump ca să-l vadă pe Isus mort, şi să răspândească o 
minciună. Voiau să rămână mort în inimile oamenilor. 
Domnul a plătit cel mai mare preţ, viaţa Sa, ca să ne mântuiască. Tu eşti gata să 
plăteşti preţul ca să-l vezi pe Hristos înviat şi să îţi încredinţezi viaţa ta în Mâinile 
Lui? 
Fraţilor nimic nu-i prea mult sau prea greu când este vorba de sufletul nostru! 
Ca să înţelegem învierea trebuie să o experimentăm personal. Ea nu se poate 
explica, dar se poate trăi. 
 
 ’’Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel 
ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din 
pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.’’ Romani 8.11 
 
 ’’Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta 
că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.’’ Romani 10.9 
 
 ’’Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru 
ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.’’2 Cor.5:15 


