
PAGINA COPIILOR 
 

 
  
 
 
 

ROMÂNIA •  CARAŞ – SEVERIN • REŞIŢA • STR. CASTANILOR, 119 • 320 030 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 Editorial.  
  
 „După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, 
şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a 
săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. Femeile 
ziceau una către alta : „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului ?” Şi, când 
şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită”. 
(Marcu 16 : 1 – 4) 
 Evanghelistul Matei, explică cum s-a ajuns la prăvălirea pietrei, (care avea 
greutatea de peste o tonă şi jumătate) : „Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de 
pământ ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de 
la uşa mormântului şi a şezut pe ea”. (Matei 28 : 2) În Psalmul 19 : 9 scrie că :  
 „ ... judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte”. Dumnezeu a 
îndreptat ce-au strâmbat oamenii prin judecata strâmbă pe care au făcut-o ! David 
când a fost nedreptăţit, de către Saul, care căuta să-i ia viaţa, i-a spus aceste cuvinte : 
„Domnul va judeca şi va hotărî între mine şi tine, El va vedea. El îmi va apăra pricina 
şi El îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta”. (I Samuel 24 : 15) 
 Aşa a fost şi în viaţa Domnului Isus. El ne-a învăţat ceea ce a şi practicat : „Aţi 
auzit că s-a zis : „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.” Dar Eu vă spun : să nu vă 
împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi 
pe celălalt”. (Matei 5 : 38 - 39)  
 Petru scrie despre Domnul Isus că : „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a 
găsit vicleşug.” Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri ; şi, când era chinuit, 
nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul 
Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; 
prin rănile Lui aţi fost vindecaţi”. (I Petru 2 : 22 – 24)  
 Petru ştia ce spunea, pentru că a fost martor ocular, la tot ce s-a întâmplat ! Tot 
el, în ziua Cincizecimii a spus evreilor : „ ... voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin 
(continuare în pagina 2) 

                        Anunturi :  
• Duminica viitoare, (19 Aprilie 2015, dimineaţa)  
va fi, cu ajutorul lui Dumnezeu, căsătoria lui  
Cornelius Moscu cu Adelina Murariu. Dumnezeu  
să îi binecuvânteze cu tot ce ştie EL că au nevoie ! 
• Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C 
-D, Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar  
Sâmbătă de la litera P - Z. Duminica (dimineaţa) 
toţi cei ce pot. Binecuvântarea Domnului să fie  
peste toţi ! 

• Mâine, 13 Aprilie 2015, fiind a 
II- a zi de Paşte, vom avea slujbe 
atât dimineaţa cât şi seara ! Nu se 
va  
ţine Seara de Rugăciune, (17.04).  

 



 mâna celor fărădelege. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, 
pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea”. (Fapte 2 : 23 – 24) 
 Oamenii au adus moartea, Dumnezeu a adus Învierea Domnului Isus ! 
Apostolul Pavel spunea despre Domnul Isus, că El : „ ... a nimicit moartea şi a adus la 
lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie”. (II Timotei 1 : 10)  
 În Evrei 2 : 9 scrie : „Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai 
prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din 
pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste 
moartea pentru toţi”.  
 Învierea Lui este garanţia învierii noastre, iar din Apocalipsa, (21 : 4 ) ştim că 
va veni vremea când : „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai 
fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au 
trecut”. Slăvit să fie Domnul ! 
  

 Salutul Crucii – Nicolae Geantă 
    

Sunt indignat (şi nu 
numai eu) zilele acestea, 
nu doar că mall-urile sunt 
pline cu iepuri de Paşte, 
că la şcoală 
învăţătoarele pun copiii 
să deseneze iepuri şi să 
coloreze ouă, că toate 
felicitările pascale 
reproduc urecheați, dar 

şi de faptul că în oraşele României ortodoxe au apărut să ne 
salute iepuri uriaşi în loc de Crucea lui Hristos! 

Cum adică de Paşti să mă salute un iepure? Cum poate să 
mă felicite şi să îmi ureze succes? Să mă facă mai bun şi să-
mi şteargă păcate. Să mă vindece de boli şi să-mi păzescă 
copiii. Să ferească ţara de molimi, de catastrofe? Să 
îndrume conducătorii ei? Ce gogoașă ieftină! Ce minciună 
sfruntată! Și Crucea, Adevărul… să fie abandonată! Uitată. 

Crucea e locul de întâlnire dintre timp şi veşnicie, unde 
Dumnezeu se întâlneşte cu omul, unde Creatorul este jertfit 
în locul creaţiei. “Tragedia ei îi cheamă pe toţi care trec prin 
suferinţă, absurditatea ei îi atrage pe toţi cei cinici, 

speranţa ei îi ademeneşte pe toţi cei aflaţi în căutare, 
steagul biruinţei sale flutură peste omenire de două mii de 
ani”, spunea Max Lucado. 

Crucea este simbolul universal al iubirii creștinismului. O 
alegere ciudată, nu crezi? Un element de tortură devenit 
suport al speranței! Iepurele e un simbol al înlăturării crucii. 
Un creștinism siliconat! Salutul crucii e-n fiecare zi. Ea stă 
cu brațele întinse spre Est și Vest. Deschise spre infinit. Ca 
un ofițer în onor! Crucea salută toți oamenii. Îi polarizează. În 
adună la subțiori. E scară lungită între pâmânt şi Cer. Un 
capăt e sprijinit teluric, altul rezemat pe spațiile celeste. 
Crucea e singurul liant, singura comunicare între pâmânt și 
cer. Le face una… Crucea este intersecția lumii. E locul din 
care Dumnezeu își salută fiii, fiicele, unde a iertat copiii Săi 
fără a-Și coborî standardele. Acolo L-a tratat pe Fiul Lui ca 
pe-un păcătos, așa încât Hristos să poată să ne facă să fim 
acceptați de Tatăl din ceruri! 

Crucea salută și sfinții, și păcătoșii! Alături de ea au 
rezistat martirii. Cu ea Dumnezeu a schimbat lumea. Sub ea 
nu vom fi singuri niciodată. Şi nici învinşi! 

Mai poţi sta nepăsător, cu iepure de Paşte şi fără Cruce? 
 www.cireșarii.ro 

Hristos a înviat! – Vladimir Pustan 
 
Învierea trebuie să ne facă mai buni, altfel a înviat degeaba… 

Maria nu-L vedea pe Hristos din cauza lacrimilor, Iuda din cauza banilor, Petru 
din cauza fricii. Toți au fugit de lângă El, pentru că totdeauna crucile trebuie să 
ți le porți singur. 

Învierea Lui trebuie să ne facă mai recunoscători. Până la cruce, mulțumiți-i 
pentru pâine, apă, soare, ploaie și încercări. A murit nu pentru îngeri ci pentru 
tine, buricul pământului și nulitatea universului. 

Asta suntem… 

Învierea Lui trebuie să ne facă oameni. Hristos a înviat, deci sus inima…! 
www.cireșarii.ro 


