PĂTIMIRILE LUI CRISTOS
„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.
Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste
El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”
(Isaia 53:5)

C

ând a apărut pentru prima dată
pe ecrane, filmul „The Passion
Of The Christ” (Patimile lui
Cristos), regizat de Mel Gibson, a şocat publicul prin accentul pus pe violenţa fizică,
dar mai ales prin modul în care a fost prezentată scena biciuirii lui Isus de către soldaţii romani, scenă care este redată neîntrerupt pe parcursul a nu mai puţin de
şaisprezece minute. Se consideră, pe bună
dreptate, că acest film este probabil unul
din cele mai violente filme din istorie. Criticul de film Roger Ebert la Chicago SunTimes spus despre el: “Acesta este cel mai
violent film pe care l-am văzut vreodată“.
Durerea capătă dimensiuni suprarealiste în
acest film: carne sfâşiată de pe corp cu bice
împletite cu bucăţi de metal, sânge curgând
în şuvoaie, durere infernală, plăcerea patologică de a schingiui a soldaţilor romani. A
exagerat Mel Gibson, regizorul filmului,
când a prezentat lucrurile în acest fel? Probabil că nu. Să se fi petrecut lucrurile chiar
aşa şi în realitate? Probabil că da. Ba, mai
mult, am convingerea că lucrurile au fost
mult mai grozave de atât.
Şi totuşi, oricât de mult s-ar strădui regizorii de film să prezinte scena patimilor
lui Cristos, niciodată nu vor fi în stare să
prezinte lucrurile dintr-o perspectivă cerească, adică având în vedere dimensiunea
spirituală a pătimirii Fiului lui Dumnezeu.
Pentru că, oricât de îngrozitoare ar fi fost chinurile trupeşti suferite de Cristos – şi trebuie
să fim convinşi că aşa au fost – totuşi cele
mai groaznice momente pe care a trebuit
să le suporte au fost ceasurile în care se
revărsa focul mâniei şi pedepsei lui Dumnezeu Tatăl asupra Fiului, din pricina pă-

4

catelor noastre pe care El le luase asupra Sa.
În timp ce purta singur vina păcatelor
noastre, Isus Cristos a devenit obiectul urii
intense şi al răzbunării împotriva păcatului
pe care Dumnezeu a pregătit-o cu răbdare
de la întemeierea lumii. De-a lungul istoriei
omenirii, dincolo de îndelunga Sa răbdare,
Dumnezeu n-a iertat păcatul ca mai apoi
să uite de pedeapsă. El a iertat păcatele
celor ce şi le mărturiseau şi se pocăiau, dar
Şi-a adunat mânia Sa dreaptă împotriva tuturor acestor păcate. La cruce, furia acestei
mânii îndreptate asupra păcatelor a fost dezlănţuită împotriva Fiului Său. Şi, oricât de
neînţeleasă ar fi această realitate - de unii
respinsă cu vehemenţă, oripilaţi de o
asemenea idee – aceasta a fost cea mai
cumplită suferinţă a lui Isus Cristos.
„…străpuns pentru păcatele noastre,
zdrobit pentru fărădelegile noastre…”,
Isus Cristos murea. Era mort cu adevărat… şi era pus într-un mormânt. Dar…
a treia zi, duminica, „Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.”
(Fapte 2:24) Înviindu-L pe Cristos din morţi,
Dumnezeu Tatăl aproba lucrarea Fiului
înfăptuită în suferinţă şi moarte pentru
păcatele noastre, afirma că lucrarea Lui
este completă şi că Isus Cristos are tot
dreptul să revină la viaţă. N-a mai rămas
de plătit nicio pedeapsă pentru păcat, n-a
mai trebuit suportată nicio mânie a lui
Dumnezeu, n-a mai rămas vină sau predispoziţie la pedeapsă. Pentru toate
Cristos a plătit! Glorie Lui!
Învierea lui Isus Cristos este dovada şi
garanţia că toţi cei ce sunt ai Săi vor avea
parte de o înviere asemănătoarea cu a Sa,
de trupuri asemănătoare cu al Său şi de o
„strângere laolaltă cu El” când va veni a
doua oară să-şi ia Mireasa acasă. Căci „iată
că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va
vedea…” (Apocalipsa 1:7)
Claudiu Lupu
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Pătimirile lui Cristos

„Ele au plecat repede de la mormânt, cu
frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să
dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că
le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: «Bucuraţi-vă!» Ele s-au apropiat să-I cuprindă
picioarele şi I s-au închinat. Atunci Isus
le-a zis: «Nu vă temeţi; duceţi-vă de
spuneţi fraţilor Mei să meargă în
Galileea: acolo Mă vor vedea.»”
(Matei 28:8-10)

Atunci când îngerul le-a adus femeilor vestea învierii Domnului Isus, inima
lor a fost cuprinsă de bucurie.
Surprinzător, întâlnirea în mod personal cu Cristos cel înviat le-a provocat
la şi mai multă bucurie acompaniată de
un profund spirit de reverenţă şi
închinare.
Continuare pag. 2
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CHEREJI

Sunt cuvintele apostolului Pavel şi dorinţa
arzătoare a acestuia! Şi el a ştiut bine ce
vrea! Pentru că a-L cunoaşte pe Domnul
Isus Cristos şi a cunoaşte şi puterea învierii
Lui din morţi, înseamnă nici mai mult
nici mai puţin decât a pune mâna pe cea
mai adâncă taină din univers. Această
“cunoaştere” înseamnă a câştiga chiar
“viaţa veşnică”.
avel dorea să cunoască nu actul
învierii, ci “puterea învierii Lui”.
Cu alte cuvinte, el dorea să cunoască acea “putere” care s-a furişat pe
lângă sigiliile de piatră şi a intrat în mormânt, unde a insuflat Domnului Isus viaţa. Această “putere” care a creat cerul şi
pământul, care a răsfirat ca pe nişte scântei
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tor de repede la vechiul stil de viaţă
anost şi steril.
Cine înţelege că sărbătoarea învierii
îi oferă nesperata şansă a întâlnirii personale cu Isus Cristos Cel înviat va
ajunge să experimenteze bucuria
mântuirii, iar prezenţa Cristosului înviat îi va aduce iertarea, pacea, liniştea,
încrederea, bucuria, speranţa şi o nouă
relaţie plămădită din suferinţa, moartea
şi învierea Celui ce ne-a înlocuit în
pedeapsă oferindu-ne şansa umblării
eterne în părtăşie cu El. În acest fel adevărata bucurie a învierii nu este doar
auzirea sau cunoaşterea a câtorva lucruri
despre Cristos ci mai degrabă aceasta le
este rezervată celor ce pot spune cu certitudine: „Cristos a înviat!” „Ştim acest
lucru pentru că ne-am întâlnit cu El”.

Continuare din pag. 1

Auzirea unor lucruri despre El le-a
stârnit emoţiile şi le-a aprins speranţele.
Însă întâlnirea personală cu Domnul Isus
le-a schimbat viaţa în mod radical.
Întotdeauna întâlnirea cu Isus Cristos
ne va oferi mai mult decât sunt aşteptările noastre. Astăzi cei mai mulţi oamenii
se mulţumesc să se bucure de vestea învierii Domnului Isus folosită mai degrabă
ca un pretext pentru distracţie şi divertisment în care sunt aţâţate şi hrănite poftele pământeşti.
Astfel că oamenii se mulţumesc să se
întâlnească cu cozonacul, pasca, ouăle,
friptura, mielul şi băutura în loc să-şi dorească întâlnirea cu Domnul Isus.
Nu este de mirare că astfel de întâlniri
se dovedesc a fi întâlniri eşuate deoarece
oamenii îşi pierd bucuria revenind uimi-

Anunţuri

Luni
Joi
Vineri

- ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
- ora 18 - Închinare şi studiu biblic
- ora 18 - Grupul de rugăciune al
tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

PUTEREA

“Şi să-L cunosc pe El şi puterea
numărul necunoscut de stele; aceeaşi “putere” care naşte astăzi totul şi cheamă la
viaţă din pământul aproape îngheţat firicelul de iarbă şi floricica sfioasă ajutândule să crească şi să se dezvolte. Este “puterea”
pe care mintea noastră nu poate să o înţeleagă, să o cuprindă, pentru că, această
“putere” este chiar Dumnezeu!
Meditând la cuvintele apostolului Pavel
am descoperit câteva lucruri :
1. Puterea care L-a înviat pe Domnul
Isus Cristos din morţi i-a transformat tru-

pul. Din relatările Noului Testament, descoperim că după înviere, Mântuitorul a
avut un trup deosebit de cel dinainte de înviere. Cu acest trup nou, Domnul Isus a putut să apară şi să dispară, să pătrundă în
camere ce aveau uşile încuiate; mai mult
decât atât, cu acest trup nou Domnul Isus
a putut să se înalţe la cer.
Ce învăţăm de aici, este că la învierea
noastră din morţi, această putere a lui
Dumnezeu, care L-a înviat pe Cristos, ne va
da şi nouă un trup nou, transformat, nesupus morţii şi putrezirii, adică un trup ca al
Domnului Isus cel înviat. Despre acest adevăr vorbeşte Biblia, când zice:
Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi,
dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o
clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.
Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi
putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.
Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu
glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui
Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor
învia cei morţi în Hristos. Credem în acestă
lucrare a învierii, pentru că cea mai puternică
dovadă o avem în faptul că, Dumnezeu prin
puterea sa, L-a înviat pe Domnul Isus Cristos
din morţi, transformându-I trupul pământesc
în unul ceresc, nesupus fizicii şi morţii, un
trup cu care a putut intra în cer.

ÎNVIERII

învierii Lui… “

Filipeni 3:10a

Când se va arăta Domnul Isus Cristos,
în ziua de apoi, şi când trupurile noastre vor
fi îmbrăcate în neputrezire, vom fi ca El, deoarece “puterea” care L-a înviat pe El şi I-a
transformat trupul pământesc îmbrăcândul
în unul ceresc, va face acelaşi lucru şi cu noi.
Aceasta era marea şi adânca taină pe care
Pavel apostolul dorea să o cunoască.
2. Putertea care L-a înviat pe Domnul
Isus Cristos din morţi, L-a făcut să rămână
viu în veci de veci. Din relatările Vechiului
Testament şi Noului Testament, cunoaştem

că au fost mai multe cazuri când oameni –
bărbaţi şi femei – care, deşi au murit fizic,
au fost ridicaţi din nou la viaţă după care
apoi au trăit mai mulţi ani. Toate aceste persoane au fost înviate din morţi, dar marea
deosebire între învierea acestora şi învierea
Domnului Isus Cristos stă tocmai în faptul
că, pe când toţi aceştia au fost supuşi din
nou morţii, Domnul Isus Cristos, care a fost
înviat prin puterea lui Dumneze, a rămas
viu în vecii vecilor!
Întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi
nu mai moare: moartea nu mai are nicio
stăpânire asupra Lui. (Romani 6:9)
Noi cei credincioşi avem cele mai mari
binecuvântări datorită faptului că El este viu
în vecii vecilor:
- promisiune prezenţei Sale permanente
- promisiunea mijlocirii la Tatăl Romani
- promisiune trimiterii unui Mângâietor
3. Putertea care L-a înviat pe Domnul
Isus Cristos din morţi, L-a ridicat pentru o
altă viaţă. Din clipa învierii Sale, DomnuL
Isus Cristos a devenit pentru pământ doar
un musafir, întrucât de acum, El era
cetăţean al unei alte lumi; El era de-acum al
cerului. După această viaţă cerească tânjea
şi apostolul Pavel. Acolo dorea el să ajungă.
De aceea dorinţa lui era să-L cunoască pe
Cristos şi puterea învierii lui, pentru că
această „cunoaştere” pentru el însemna
“câştigarea vieţii veşnice”.
Această viaţă veşnică şi fericită o doresc
şi sufletele noastre; acolo dorim să ajungem
fiecare dintre noi. Este locul şi viaţa promise
de Domnul Isus Cristos: În casa Tatălui
Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa,
v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un
loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti
un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu
Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
Suntem chemaţi aşadar să avem părtăşie
cu Domnul Isus Cristos cel viu şi în felul
acestasă ne umplem de putere. Doamne te
rugăm şi noi asemenea lui Pavel ajută-ne să
te cunoaştem pe Tine şi puterea învierii
Tale. AMIN
Dan Matei
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şaisprezece minute. Se consideră, pe bună
dreptate, că acest film este probabil unul
din cele mai violente filme din istorie. Criticul de film Roger Ebert la Chicago SunTimes spus despre el: “Acesta este cel mai
violent film pe care l-am văzut vreodată“.
Durerea capătă dimensiuni suprarealiste în
acest film: carne sfâşiată de pe corp cu bice
împletite cu bucăţi de metal, sânge curgând
în şuvoaie, durere infernală, plăcerea patologică de a schingiui a soldaţilor romani. A
exagerat Mel Gibson, regizorul filmului,
când a prezentat lucrurile în acest fel? Probabil că nu. Să se fi petrecut lucrurile chiar
aşa şi în realitate? Probabil că da. Ba, mai
mult, am convingerea că lucrurile au fost
mult mai grozave de atât.
Şi totuşi, oricât de mult s-ar strădui regizorii de film să prezinte scena patimilor
lui Cristos, niciodată nu vor fi în stare să
prezinte lucrurile dintr-o perspectivă cerească, adică având în vedere dimensiunea
spirituală a pătimirii Fiului lui Dumnezeu.
Pentru că, oricât de îngrozitoare ar fi fost chinurile trupeşti suferite de Cristos – şi trebuie
să fim convinşi că aşa au fost – totuşi cele
mai groaznice momente pe care a trebuit
să le suporte au fost ceasurile în care se
revărsa focul mâniei şi pedepsei lui Dumnezeu Tatăl asupra Fiului, din pricina pă-
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catelor noastre pe care El le luase asupra Sa.
În timp ce purta singur vina păcatelor
noastre, Isus Cristos a devenit obiectul urii
intense şi al răzbunării împotriva păcatului
pe care Dumnezeu a pregătit-o cu răbdare
de la întemeierea lumii. De-a lungul istoriei
omenirii, dincolo de îndelunga Sa răbdare,
Dumnezeu n-a iertat păcatul ca mai apoi
să uite de pedeapsă. El a iertat păcatele
celor ce şi le mărturiseau şi se pocăiau, dar
Şi-a adunat mânia Sa dreaptă împotriva tuturor acestor păcate. La cruce, furia acestei
mânii îndreptate asupra păcatelor a fost dezlănţuită împotriva Fiului Său. Şi, oricât de
neînţeleasă ar fi această realitate - de unii
respinsă cu vehemenţă, oripilaţi de o
asemenea idee – aceasta a fost cea mai
cumplită suferinţă a lui Isus Cristos.
„…străpuns pentru păcatele noastre,
zdrobit pentru fărădelegile noastre…”,
Isus Cristos murea. Era mort cu adevărat… şi era pus într-un mormânt. Dar…
a treia zi, duminica, „Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.”
(Fapte 2:24) Înviindu-L pe Cristos din morţi,
Dumnezeu Tatăl aproba lucrarea Fiului
înfăptuită în suferinţă şi moarte pentru
păcatele noastre, afirma că lucrarea Lui
este completă şi că Isus Cristos are tot
dreptul să revină la viaţă. N-a mai rămas
de plătit nicio pedeapsă pentru păcat, n-a
mai trebuit suportată nicio mânie a lui
Dumnezeu, n-a mai rămas vină sau predispoziţie la pedeapsă. Pentru toate
Cristos a plătit! Glorie Lui!
Învierea lui Isus Cristos este dovada şi
garanţia că toţi cei ce sunt ai Săi vor avea
parte de o înviere asemănătoarea cu a Sa,
de trupuri asemănătoare cu al Său şi de o
„strângere laolaltă cu El” când va veni a
doua oară să-şi ia Mireasa acasă. Căci „iată
că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va
vedea…” (Apocalipsa 1:7)
Claudiu Lupu
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Pătimirile lui Cristos

„Ele au plecat repede de la mormânt, cu
frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să
dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că
le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: «Bucuraţi-vă!» Ele s-au apropiat să-I cuprindă
picioarele şi I s-au închinat. Atunci Isus
le-a zis: «Nu vă temeţi; duceţi-vă de
spuneţi fraţilor Mei să meargă în
Galileea: acolo Mă vor vedea.»”
(Matei 28:8-10)

Atunci când îngerul le-a adus femeilor vestea învierii Domnului Isus, inima
lor a fost cuprinsă de bucurie.
Surprinzător, întâlnirea în mod personal cu Cristos cel înviat le-a provocat
la şi mai multă bucurie acompaniată de
un profund spirit de reverenţă şi
închinare.
Continuare pag. 2

