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Pentru că glasul tău care strigă alături de
mulțime „Baraba” să ajungă să fie mut, iar
cununa Lui de spini să te facă pe tine să ai
cunună în slavă.
„Iată vă aduc o veste bună”…Iar această
veste bună continuă să fie aflată de fiecare
individ de peste 2000 de ani. Realitatea ACȚIUNII acestei întâmplări, a început în lacrimi de copil divin, și se repetă în fiecare
lacrimă a unui om ce se întoarce cu pocăința
spre Golgota. O poveste care ne aduce o
veste bună, ne trimite să ne ducem repede,
și să: „faceți ucenici din toate neamurile...”
Matei 28:19-20. Însă cel mai CULMINANT PUNCT din istoria omenirii, se află
în Matei 28:5-7. Ce veste ne-ar putea pro-

voca mai mulți fiori decât auzirea cuvintelor
ce spun: „E VIU!”? Astfel, cea mai frumoasă poveste de dragoste… nu se limitează în tiparele în care încadrăm orice altă
scriere... deoarece aceasta nu are sfârșit. Ea
renaște de fiecare dată când un om se întoarce supus la cruce și de fiecare dată când
urechile unui păcătos o aud… Încă din firea
noastră suntem impulsionați să împărtășim
cu ceilalți victoriile noastre, bucuriile, veștile bune… și totuși de cele mai multe ori
omitem să răspândim cea mai importantă
veste..
Așa că astăzi, mâine și până la sfârșitul
zilelor mele, voi spune cu tărie: „CRISTOS
A ÎNVIAT!”
Anda Mețac
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Mai mult, învierea lui Cristos demonstrează că Dumnezeu a acceptat jertfa Sa pentru
noi, iar orice om care crede faptul acesta, să
aibă parte de iertarea și mântuirea lui Dumnezeu în viața lui, aducând binecuvântare și
fericire în Cristos Isus. „Binecuvântat să fie
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare,
ne-a născut din nou prin învierea lui Isus
Hristos din morți, la o nădejde vie, și la o
moștenire nestricăcioasă, și neîntinată, și
care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri
pentru voi.” (1 Petru 1:3-4)
Pentru noi, creștinii, este o binecuvântare
nespus de mare starea pe care o trăim, dar
Domnul să se îndure și de alții care nu s-au
decis pentru El, pentru ca și ei să aibă parte
de toate aceste beneficii ale învierii lui
Cristos și să trăiască pentru slava cerului.
Sărbători fericite cu Domnul!
Paul Pop

Anunţuri

Luni
ora 10:00 Serviciu de închinare
Joi
ora 18. 00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17. 00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09:30 Grupurile de părtăşie
Duminică ora 10:00 și 17:00Servicii de închinare
„Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi
că Se va ridica la urmă pe pământ.” (Iov 19:25)
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„...ne-am pus nădejdea în
Dumnezeul cel Viu,...
(1 Timotei 4:10)

PUTEREA ÎNVIERII LUI CRISTOS
Trăim în aceste momente adevărul care stă
la fundamentul credinței noastre: Cristos este viu în veci! Nu este un mit, nu este o povestire, ci este puterea lui Dumnezeu care
are în stăpânire toate lucrurile, inclusiv putere asupra morții. Dumnezeu ne asigură prin
aceasta că El este singurul demn de toată
gloria, cinstea și slava, că este Dumnezeul
cel adevărat. „...este scris: „Moartea a fost
înghițită de biruință. Unde îți este biruința,
moarte? Unde îți este boldul, moarte?“” (1
Corinteni 15:54-55).
Această biruință a lui Cristos se răsfrânge
implicit asupra noastră, a credincioșilor Săi,
iar implicațiile aduc perspective cerești:
moartea nu mai are nici o putere asupra
noastră, iar frica de moarte este înlocuită cu
siguranța vieții veșnice. Cristos a înviat, ceea ce denotă că și noi vom avea parte de o
înviere, proiectată de Dumnezeu în eternitate, în prezența Lui (Filipeni 3:20).

DIN CUPRINS:

SĂ NU-L CĂUTĂM
PRINTRE
MORŢI
„Pentru ce căutaţi între cei morţi pe
Cel ce este viu?”
(Luca 24:5)
Râvna şi dragostea femeilor care s-au
dus dis de dimineaţă la mormântul în care a fost îngropat Isus, sunt de apreciat.
Dar în momentul în care au stat uimite
în faţa mormântului gol, cei doi soli ai
cerului au mustrat cu blândeţe acţiunea

lor, cu menţiunea că Isus Cristos nu trebuie căutat printre morţi, deoarece este
viu. Dojana era necesară cu atât mai
mult cu cât Cristos le-a spus dinainte
cum vor decurge lucrurile: că va fi omorât dar a treia zi va învia.
Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de
seamă şi de cărturari, să fie omorât şi
a treia zi să învie. (Luca 9:22)
Prin urmare, femeile l-au căutat pe
Isus acolo unde El le-a spus că nu se va
afla.
Au trecut două mii de ani de atunci şi
dorinţa întâlnirii cu Cristosul înviat a
străbătut ca un fior sufletelor multor oameni. Dumnezeu nu va mustra niciodată
intenţiile oamenilor de a se întâlni cu Isus. Ceea ce va corecta întotdeauna va
fi crezul greşit cu privire la locul şi felul
în care aceştia se aşteaptă să-L găsească.
Atât de mulţi oameni, deşi bine intenţionaţi, se aşteaptă să-L afle pe Isus
acolo unde El nu este.
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noscător, de aceea El ştie care sunt
dorinţele şi frământările noastre.
Cristosul înviat ştie dacă într-adevăr
tânjim după El sau dacă doar încercăm să ne amăgim conştiinţa.
Dacă vrei să-L întâlneşti cu adevărat, nu-L mai căuta unde este moarte şi
uscăciune, nu-L căuta printre mormintele care ascund scheletele neputincioase ale morţilor. Isus nu poate fi aflat
unde considerăm noi, ci unde spune El
că este.
Acolo unde te afli, strigă-L! Nu îţi ascunde neputinţele, suspinul şi amărăciunea sufletului care ţi-a cuprins inima.
Nu încerca să acoperi cu zdrenţe goliciunea sufletului lipsit de El. Duhul Celui
viu te cunoaşte, va veni la tine şi te va
copleşi cu prezenţa Sa, îţi va dărui credinţă, îţi va înnoi inima şi îţi va deschide
ochii făcându-te în stare să-L vezi şi să
mărturiseşti la rândul tău că te-ai întâlnit
cu Domnul.
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Lipsiţi de călăuzirea divină şi mânaţi
de propria intuiţie, consideră că îL vor
afla pe Cristos în religie, în tradiţie sau
în tot felul de forme lipsite de viaţă.
Alţii cred că se vor întâlni cu Isus dacă
vor trăi o viaţă condusă de propriile norme morale ori în baza unui cod stabilit
de alţi oameni. Pregătirea pentru sărbătorile care amintesc de moartea şi învierea Domnului creează şi mai multă
confuzie în această privinţă. Pasiunea şi
insistenţa cu care oamenii sunt preocupaţi de mâncare, băutură şi distracţie îţi
dau impresia că aceştia chiar speră să-L
întâlnească pe Cel înviat într-o sticlă
care a adăpostit licori bahice, ori în spatele felurilor nenumărate de mâncare pe
care nu mai prididesc să le încerce.
Mesajul îngerilor din dimineaţa învierii rămâne valabil. Să nu încercăm
să-L căutăm pe Cel viu între morţi.
De fapt, adevărul surprinzător este că
Cel înviat ne găseşte El pe noi. Isus
Cristos este pe deplin Dumnezeu. El
este Atotputernic, Atotprezent şi Atotcu-

pastor Daniel Chereji

UNDE ȚI-E, MOARTE, BOLDUL?
Încă de mici, suntem învățați să ne axăm
orice produs al scrierii noastre pe un tipar
fix, ce cuprinde: subiect, intrigă, acțiune,
punct culminant și deznodământ. Obișnuită
fiind cu acest tipar, am realizat cum acesta
poate fi aplicat și în cazul celei mai frumoase povești de dragoste, și anume dragostea Lui față de noi.
Hristos a înviat! Unde ți-e, moarte, boldul?
Ce SUBIECT ar putea exista în această lume
care să ne facă să tresăltăm mai puternic de
bucurie?
Învierea Domnului reprezintă cel mai mare
eveniment din istoria mântuirii noastre, care
ne-a adus posibilitatea să ne numim fii și fiice de Dumnezeu și care stă la temelia credinței și a Bisericii Creștine. Numim această
sărbătoare „Paști” după cuvântul grecesc
care înseamnă „trecere”, fiindcă aceasta
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este ziua în care Dumnezeu a adus lumea,
din moarte și păcat în ființă. Fără Învierea lui
Hristos lumea ar fi azi încă toată păgână, Biserica nu s-ar fi întemeiat, creștinismul nu s-ar
fi răspândit și n-ar fi fost crezut. Fără Învierea lui Hristos numele Mântuitorului s-ar
fi uitat de atunci, învățătura Lui ar fi doar un
set de principii morale, iar mântuirea oamenilor s-ar fi pierdut și ea.
Privită cu ochiul logicii umane, învierea lui
Hristos este o INTRIGĂ; privită cu ochiul
credinței, ea este o consecintă a unei iubiri
debordante care este gata de sacrificiul suprem. Cu o dragoste divină, Dumnezeu alege ca pentru mine și tine, un suflet murdar
și plin de păcat să aducă cea mai scumpă și
aleasă jertfa… Pentru că păcatul meu și al
tău să fie iertat, și împreună cu El să trăim
în veșnicie.
continuare în pagina 4

UNDE SĂ-L CAUT PE ISUS?
„Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele
la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce
căutaţi între cei morţi pe Cel ce este
viu? Nu este aici, ci a înviat.” (Luca
24:5-6a)
De multe lucruri se vor îndoi oamenii
de-a lungul viețuirii lor în lumea deșertăciunilor, dar de unul singur n-ar putea
nici dacă ar vrea: de certitudinea morții.
Nenumărate sunt schimbările pe care fiii
oamenilor s-au căznit să le aducă asupra
traiului lor pământesc, dar una singură
n-au putut s-o schimbe, oricât de mult sau străduit: realitatea morții.
Atât de reală și de nezdruncinat era certitudinea morții în mintea omului, încât
cuvintele Mântuitorului care au pomenit
ucenicilor despre învierea Sa din morți,
a treia zi după îngroparea Sa, pur și simplu zburaseră pe lângă urechile lor. Nici
măcar faptul că fuseseră martori la învierea din morți a lui Lazăr nu era pentru ei un motiv îndeajuns ca să creadă că
așa ceva va fi posibil și în ce-L privește
pe Isus. Realitatea morții este, în aceeași
măsură, pe cât de copleșitoare, pe atât
de înspăimântătoare, tocmai fiindcă, odată plecați dintre noi, cei morți nu mai
dau nici un semnal cert despre ceea ce
s-a petrecut cu ei dincolo de pragul ce
desparte lumea aceasta de lumea cealaltă. Și această realitate pare să-i înfioare de-a dreptul pe cei mai mulți dintre
oameni.
Învierea Domnului Isus Cristos, pe
lângă implicațiile extraordinare ce țin de
aspectele răscumpărării și ale mântuirii
neamului omenesc, dezvăluie pentru
prima dată în istoria revelației divine un
adevăr ce putea doar să fie bănuit, intuit,
dar nicidecum cunoscut cu certitudine:
viața de dincolo de moarte. Și mai ales
faptul că Dumnezeu oferă omului harul

de a fi părtaș la adevărata viață, în toată
plenitudinea ei, viață care vine de la și
se găsește doar în sânul întreitei Dumnezeiri: a Tatălui, a Fiului și a Sfântului
Duh.
Cu alte cuvinte, ceea ce trebuie să știe
și să priceapă omul este adevărul descoperit de învierea Domnului: Cristos a
zdrobit moartea atunci când El Însuși a
experimentat-o. Cu moartea pe moarte
călcând, Domnul a înviat, fiindcă boldul
morții - păcatul n-avea nimic în El.
De aceea întrebarea îngerilor din ziua
Învierii „Pentru ce căutaţi între cei morţi
pe Cel ce este viu?” este atât de importantă pentru orice credincios, tocmai
fiindcă a căuta viața acolo unde nu este
decât moarte devine o strădanie zadarnică și care nu poate decât să ducă la
deznădejde și disperare.
Cristos S-a coborât în lumea noastră
precum lumina se coboară peste întuneric risipindu-l, inundând lumea morții
și a disperării cu viață dumnezeiască și
nădejde. De aceea, pe Isus nu-L voi găsi
între cei morți, nici în morminte, dar nici
în lăuntrul celor care încă zac încă în păcatul lor, fiindcă acolo unde se coboară
El moartea este alungată, iar în locul ei
viața adevărată își arată roada.
Vrea cineva cu adevărat să-L găsească
pe Cristos? Să-L caute între cei vii, În
Biserica Lui, în mijlocul celor care au
înviat împreună cu El și își trăiesc viața
după îndemnul Duhului ce i-a născut din
nou și-i însuflețește. Acolo Îl vor găsi,
nu fiindcă așa ne închipuim noi, ci
fiindcă așa a spus El: „Căci acolo unde
sunt doi sau trei adunați în Numele
Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.”
(Matei 18:20)
Claudiu Lupu
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