antecedente.
Prin înviere El scoate lumea din starea
bolnavã în care s-a rostogolit,
înãlþând-o la o stare a cãrei bogãþie,
plenitudine si fericire nici nu ne-o
putem închipui, aºa cum nu-ºi poate
închipui omul mereu bolnav starea de
perfectã sãnãtate. Dacã prin pãcat s-a
introdus în viata de la Dumnezeu
boala radicalã, prin înviere aceastã
boalã e eliminatã. E de crezut cã fãrã
cãderea în pãcat n-ar fi intervenit
înviere, aºa cum peste tot n-ar fi avut
loc întruparea Fiului lui Dumnezeu.
În Isus Hristos viaþa cea nouã, e
realizatã. El este începutul pentru toþi
cari cred în învierea Lui, pentru
întregul univers, care actual boleºte.
Viata cea nouã nu este numai
promisiune, ci este în El realizatã,
prezentã. Noi însã trãim mai departe
în istorie, dar cu ochii credinþei ºi ai
speranþei spre El, spre viata cea
adevãratã, deplinã, ultimã ºi fãrã de
moarte. Când zicem cu credinþã:
Hristos a înviat! afirmãm implicit:
Noi toþi vom învia!
Dumitru Stãniloaie

rãnile Lui, fericiþi suntem cã putem
crede fãrã sã fi vãzut, cã a murit
pentru pãcatele noastre ºi a înviat a
treia zi. Sânge nevinovat s-a vãrsat
pentru noi, ca sã trãim eliberaþi de
pãcat. „El este jertfa de ispãºire pentru
pãcatele noastre; ºi nu numai pentru
ale noastre, ci pentru ale întregii
lumi”(1Ioan 2:2). El a fãcut totul la
Golgota, pentru fiecare dintre noi în
parte. S-a dat pe Sine pentru noi, ºi nu
oricum, ci moarte de cruce.... „El era
strãpuns pentru pãcatele noastre,
zdrobit pentru fãrãdelegile noastre.
Pedeapsa, care ne dã nouã pacea a
cãzut peste El, ºi prin rãnile Lui
suntem tãmãduiþi”(Isaia 53:5). Îi
mulþumesc din toatã inima cã e
prezent în viaþa mea în fiecare zi ºi Îl
vãd în toate lucrurile minunate care
mã înconjoarã. Fã-mã Doamne
îndeajuns de mulþumitoare pentru
jertfa Fiului Tãu Doamne!
Marcela Giurgiuman

ANUNÞURI:
Luni - ora 10 ºi ora 18 Bisericã
Joi - ora 18 Serviciu de închinare
Vineri - ora 17 - clubul pentru copii
Awana
Duminicã - ora 930 Catichezã - în
vederea pregãtirii pentru botez.
ora 10- Serviciu de închinare - Vom
avea musafiri din SUA, biserica
noastrã sorã din Saint Louis.
ora 17 - Studiu biblic

Eu ºtiu cã Domnul meu trãieºte!
Ce fericire e sã ºtii cã Domnul
Isus trãieºte! Ce har avem noi copiii
lui Dumnezeu, cã ne-a deschis mintea
ºi inima sã înþelegem lucrarea pe care
a fãcut-o la Golgota pentru noi.
„Ferice de cei ce n-au vãzut, ºi au
crezut”(Ioan 20:29). Dacã Toma a
avut nevoie sã-ºi punã degetul în
4
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MÃRTURIA ÎNVIERII
„dupã ei toþi…mi s-a arãtat ºi mie”(1Corineni 15:8)

„CRISTOS A ÎNVIAT” este salutul cu care creºtinãtatea îºi cântã ºi
întâmpinã Dumnezeul care l-a biruit pe Diavol, pãcatul ºi moartea ºi trãieºte în
vecii vecilor. Deºi noi n-am fost martori direcþi ai acelei învieri, avem mãrturia
lui Dumnezeu din Scripturã ºi avem mãrturia mai multor martori consemnatã de
asemenea în Cuvântul lui Dumnezeu.
No nu l-am vãzut trupeºte pe Mântuitorul înviat, dar ne alãturãm celor descriºi de
apostolul Petru despre care spunea: „îl iubiþi fãrã sã-L fi vãzut, credeþi în El fãrã
sã-L vedeþi ºi vã bucuraþi cu o bucurie negrãitã ºi strãlucitã”(1Petru 1:8) cu
speranþa cã într-o zi îl vom vedea faþã în faþã.
Cu toate cã de Sãrbãtori toatã lumea spune CRISTOS A ÎNVIAT, cei care
fac acest lucru se împart în douã categorii. Prima categorie este formatã din
majoritatea celor care fac acest lucru odatã pe an, în mod formal, chiar dacã cred
teoretic adevãrul învierii, totuºi ei nu-l trãiesc în viaþa de fiecare zi. A doua
categorie sunt oamenii care s-au întâlnit în mod personal cu Cristosul înviat. Sunt
oamenii care au avut propriul „drum al Damascului”. Pentru cã pânã nu poþi
spune: mi s-arãtat ºi mie” n-ai cum sã trãieºti cu adevãrat învierea. Aceºti oameni
nu s-au întâlnit cu Cristos fizic, dar s-au întâlnit spiritual. Cristos Cel înviat le-a
schimbat viaþa pãcãtoasã ºi le-a fãcut rost de o viaþã nouã. I-a dezbrãcat de patimi,
de rãutate, de mândrie, de egoism, de aspiraþii deºarte, îmbrãcându-i cu roada
Duhului Sfânt. I-a smuls din braþele Diavolului ºi le-a fãcut parte de cetãþenia
cereascã, scriindu-le numele în cartea vieþii. Acestor oameni le-a dat certitudinea
ºi siguranþa pãrtãºiei eterne cu El în glorie. Aceºti oameni fac dovada zilnicã prin
1

îºi amintesc altceva în afarã de o
petrecere bunã, ore-nºir de privit la
televizor. Sã aducem aminte ºi pe cei
care sfârºesc printr-un salon de spital.
În ce constã aceastã sãrbãtoare
pentru tine?
Eu þin minte cã fiecare zi de
Paºti era seninã. Atunci cântul
pãsãrilor parcã era mai vesel, iar
razele soarelui îndulceau parfumul
florilor de primãvarã ca niciodatã. Un
imn ce amintea de preþul
rãscumpãrãrii plãtit de EL.
Mormântul Lui e gol. Aºa cum a
promis. El nu ne-a promis emisiuni
bune la televizor ci un loc în Împãrãþia
Sa, ne-a promis o viaþã veºnicã nu
bãuturi ameþitoare ºi petreceri.
„Dumnezeul pãcii, care, prin sângele
legãmântului celui veºnic, a sculat din
morþi pe Domnul nostru Isus, marele
Pãstor al oilor, sã vã facã desãvârºiþi în
orice lucru bun, ca sã faceþi voia Lui,
ºi sã lucreze în noi ce-I este plãcut,
prin Isus Cristos. A Lui sã fie slava în
vecii vecilor. Amin“ (Evrei, 13:2021)
Lupu Amalia

umblarea lor prin lume cã într-adevãr
Cristos este viu. Aceasta este astãzi
cea mai vie mãrturie a învierii Sale.
Tu din care categorie faci parte?
Dacã îþi vei deschide inima cu
sinceritate, pocãinþã ºi credinþã ºi vei
dori cu adevãrat sã te întâlneºti cu El,
în mod sigur cã Isus Cristos nu se va
lãsa aºteptat, va veni sã te întâlneascã,
iar tu vei putea spune cu bucurie:
„dupã ei toþi…mi s-a arãtat ºi mie”.
pastor Daniel Chereji

Meditaþie
Poate subiectul eseurilor din aceasta
perioadã pe care le au de pregãtit
elevii este unul de genul “Cum ai
descrie o dimineaþa de Paºti?” sau “
Ce vei face de Paºti?”. Desigur toþi se
vor întrece în metafore ºi figuri de stil
nemaipomenit de spectaculoase.
Pentru unii, Paºtele e o ocazie
de a se relaxa, sau de a-ºi etala
îndemânarea în arta culinarã,o
împrejurare deosebitã de a-þi înnoi
garderoba ºi de ce nu de a pleca cât
mai departe de casã. Sã nu mai
pomenim cã tot ce se petrece în
aceastã perioadã este împachetat
frumos si lãsat în grija celor bãtrâni
care poate ºtiu ei despre ce-i vorba,
esenþa sãrbãtorii rezumatã în câteva
rânduri la vreun post de televiziune ºi
prezentatã ca fiind vreun soi de
poveste, legendã, prea-folositul
englezesc „fairy tale”.
ªi uite-aºa mai trec vreo trei
zile de sãrbãtoare, puþini fiind cei care

„Înþeleg ºi simt acum - poate
mai adânc ºi mai mult ca niciodatã cã
fãrã Invierea Mântuitorului n-ar avea
sens viaþa umanã, cãci nu ar exista
speranþa ce ne leagã în lanþul
eternitãþii cu Dumnezeu ºi nici
bucuria ºi fericirea ce o doreºte aºa de
mult sufletul meu ºi al tãu!... ªi ar fi
lumea aceasta doar un loc trist, cu o
goanã nebuna-n furtunã, cu agitare
fãrã de sens, cu lupta între cel mai
2

bogat, îngâmfat, egoist, lacom,
nemilos, mai tare ºi cel ce nu are nici o
bucurie, cãci sãrãcia ºi boala,
nesperanþa ºi neprevãzutul,
necredinþa ºi nebiruinþa l-ar face o
epavã pe un pãmânt ce-ar fi fost doar
chinul ºi jalea, boala ºi moartea, cu un
destin, dupã goana deºartã ºi lupta deo viaþã, în noaptea cea oarbã fãrã vreo
speranþã pentru vreo altã dimineaþã.
... O, de n-ar fi fost Învierea
Vieþii, am fi toþi oamenii de pe glie o
navã-epavã, în care cei fãrã nici o
conºtiinþã ce se înfruptã din naivitatea
ºi sinceritatea capodoperelor lui
Dumnezeu - cum eºti tu, cum sunt eu ar câºtiga-ntr-o luptã inegalã, cãci ei
doar ar fi aceia ce-ar fi mulþumiþi cã-ºi
trãiesc pentru aceastã lume materialã
viata lor redusã doar la goana lor
nebunã dintr-o viaþã-n ruginã ºi în
spoialã...
Fãrã Înviere n-ar fi fost
înfrântã moartea ºi viaþa ar fi fost doar
o frânturã de timp cu goana noastrã
nebunã dupã deºertãciunile de pe
pãmânt... ªi totul ar fi fost doar un vis,
o speranþã deºartã în ceva ce nu s-ar fi
prelungit în eternitate ºi n-ar fi existat
“lumea cealaltã” ºi am fi dispãrut,
morþi în ale noastre pãcate...
De n-ar fi Înviat Mântuitorul,
n-am fi înþeles de ce ne-a lãsat o
speranþã, când ne spunea ºi nouã,
când a declarat cu autoritatea Lui
Divina: “...Eu sunt Învierea ºi Viaþa.
Cine crede în Mine, chiar dacã ar fi
murit, va trai!” ( Ioan 11:25) ...
Rev. Dumitru Buhai -Chicago

Gânduri de Învierea Domnului
Aceasta a fost decizia lui
Dumnezeu, ca pãcatele sã fie iertate
numai prin vãrsare de sânge. Aºa a
fost în perioada Vechiului Testament
iar în Noul Testament însuºi
Dumnezeu ºi-a trimis unicul Fiu ca
jertfã pentru pãcatele noastre. Petru,
în evanghelia dupã Matei capitolul
16:22,23 nu a înþeles importanþa ºi
scopul pentru care a venit Domnul
Isus. Sigur, sãrbãtoarea Paºtelui are o
importanþã majorã în viaþa
creºtinului,în relaþia lui cu
Dumnezeu, însã moartea, îngroparea
ºi învierea Domnului Isus a rezolvat
douã mari probleme ale omului ºi
anume: ne-a rezolvat trecutul (adicã
pãcatele) ºi ne-a asigurat viitorul
(adicã veºnicia). Ce putem spune
altceva decât: binecuvântat sã fie
Dumnezeu Tatãl pentru darul Fiului
Sãu „nespus de mare”.
Pop Florin

„Învierea Domnului este
evenimentul fãrã pereche în istoria
lumii. Importanta ei întrece în mod
absolut tot ce se întâmplã si se poate
întâmpla în univers. Numai
creaþiunea lumii mai are aceastã
importanþã si calitate. Ca ºi
creaþiunea tot aºa ºi învierea, nu sunt
evenimente propriu-zis istorice,
întrucât nu se datoreazã unor cauze
iminente, nu pot fi explicate si
prevãzute ca provenind din concursul
forþelor si împrejurãrilor naturale
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