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
Ca o primăvară ce învăluie pustiirile
iernii în freamăt de viaţă, care face să răsară din moarte verdele crud al vieţii, să
umple văzduhul de coruri de gâze cu
zumzetul lor necurmat, biruinţa asupra
morţii se pecetluieşte odată pentru totdeauna. Restabilind armonia făpturii
frântă odată cu primul păcat, onoarea,
statutul, Mielul lui Dumnezeu plăteşte
preţul răscumpărării de sub robia păcatului odată pentru totdeauna.
Într-o lume care-şi clădeşte zidurile
unei proprii neprihăniri, care-şi pune temeliile pe ideologiile relativităţii, Dumnezeu răstoarnă izvodirile minţii omeneşti, declarând că prin prisma dreptăţii
Sale absolute suntem condamnaţi la
moarte, că prin fiecare piatră ce-o zidim,
nu facem decât să ne pavăm drumul spre
o pierzare veşnică.
Prin harul Său răscumpărător, în
planul Său perfect cu privire la lume,
Dumnezeu a ales să ne justifice prin
credinţa în moartea şi învierea Domnului Isus Cristos, să ne elibereze de sub
stăpânirea păcatului, să ne reabiliteze şi
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să sădească în noi un Duh nou, o viaţă
veşnică. Astfel că „atunci când Dumnezeu îndreptăţeşte un păcătos, tot ce
este în Dumnezeu se află de partea
păcătosului. Nu înseamnă că mila
pledează pentru păcătos, iar dreptatea
încearcă să-l ducă la moarte (…)”( A.W
Tozer).
„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în
Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care
avem răscumpărarea, prin sângele Lui,
iertarea păcatelor. (…) Căci Dumnezeu
a vrut ca toată plinătatea să locuiască
în El, şi să împace totul cu Sine prin El,
atât ce este pe pământ cât şi ce este în
ceruri, făcând pace, prin sângele crucii
Lui. Şi pe voi, care odinioară eraţi
străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi
prin faptele voastre rele, El v-a împăcat
acum prin trupul Lui de carne, prin
moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi
înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără
vină; “
Coloseni 1:13-14; 19-22
Amalia Lupu

Anunţuri

Luni
ora 10.00 Serviciu de închinare
Luni
ora 17.00 Serviciu de închinare
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
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Isus e viu - Bucuraţi-vă !

CRISTOS A ÎNVIAT !
BUCURIA ÎNVIERII SĂ VĂ
UMPLE INIMILE !

VIU ÎN VECII
VECILOR
„Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna
dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te
teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe
Urmă, Cel Viu. Am fost mort, şi iată că
sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile
morţii şi ale Locuinţei morţilor.“
Apocalipsa 1:17-18
Isus Cristos este viu. Astfel că, în
prezent, în cer se află o persoană pe
deplin om şi pe deplin Dumnezeu, care
domneşte cu slavă, aşteptând să se
întoarcă pentru a judeca lumea şi a-şi

duce Mireasa cu Sine în glorie.
Cristos a fost mort. El însuşi subliniază acest lucru, tocmai pentru a ne
aduce aminte că moartea Lui a fost o
moarte reală, lucru care face ca într-adevăr ispăşirea şi răscumpărarea noastră să
fie valabilă şi eficientă.
Însă, moartea şi Locuinţa morţilor nu
au putut să-L ţină legat pe Domnul.
Cristos a înviat. Cristos este viu, dar
nu a înviat pentru a muri iarăşi ci El este
viu în vecii vecilor. Cristos a înviat pentru ca să nu mai moară niciodată.
Numai o astfel de înviere şi o asemenea stare, ne poate da o mântuire sigură,
garantată de siguranţa deplină a unui
Mântuitor care nu mai moare, fiind viu
pentru veşnicie.
Înviaţi din păcate şi moarte împreună
cu Cristos, după ce am murit moartea
Lui, de-acum înainte noi trăim viaţa Lui.
Acesta este motivul pentru care nu mai
trebuie să ne temem. Cristos Cel viu, are
autoritate deplină peste moarte şi
Locuinţa morţilor. Ajuns Continuare pag. 2

BENEFICIILE ÎNVIERII
Moartea este un capitol mic şi nesemnificativ din viaţa marilor personalităţi, dar nu tot aşa este cu Isus.
Moartea Sa devine subiectul central
al evangheliilor. Aceştia îi acordă un
spaţiu excesiv de mare. De ce oare?
Pentru că moartea lui Isus are valoare de ispăşire, este punctul central
al planului de mântuire. Acest aspect
face din evenimentele finale un
subiect deosebit de important, cu o
valoare deosebită în planul de mântuire. Ioan este acela care acordă
jumătate din spaţiul evangheliei sale
numai ultimei săptămâni din viaţa lui
Isus. El este dus la Golgota, dezbrăcat şi pus să ducă crucea, Isus este
pus între tâlhari şi urmat de ucenici
de departe. Este pus într-un mormânt
şi a treia zi El înviază din morţi şi se
înalţă apoi la cer.
Sunt câteva beneficii ale învierii
Domnului Isus Hristos:
1. Noi suntem socotiţi neprihăniţi
Romani 4:25
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realitatea unui Cristos viu este incomodă şi ameninţătoare.
Ancoraţi pe deplin în lucrarea şi
promisiunile Celui viu, noi trăim din
perspectiva eternităţii. Cel viu este
Mântuitorul, Domnul, Protectorul şi
Destinul nostru. El este baza şi motivaţia pentru ca noi să trăim în sfinţenie
şi aşteptare. Cristos este viu în vecii vecilor. Fericiţi sunt cei pentru care curgerea timpului prezent înseamnă doar
pregătirea şi aşteptarea înfrigurată a întâlnirii şi petrecerii veşniciei cu Cel viu

Continuare din pag. 1

pe tărâmul morţii, Cristos S-a ridicat biruitor din moarte, jefuind moartea de putere şi luând în posesia Lui cheile morţii.
Astfel că nu moartea ci Cristos este
Stăpânul nostru. El are drept de viaţă şi
de moarte asupra noastră. El ne cunoaşte
destinul, moartea şi învierea noastră sunt
în mâinile Sale.
Prima şi ultima decizie cu privire la
destinul fiecăruia îi aparţine Domnului.
De aceea, pocăinţa şi împăcarea cu
El în baza puterii sângelui Său, aduc în
inima celor care le experimentează,
pace, linişte, siguranţă şi încredere. Doar
cine nu este al Domnului are motive serioase de teamă. Pentru astfel de oameni,

pastor Daniel Chereji
2. Moartea nu mai are putere asupra noastră Romani 8:10-11
3. Suntem eliberaţi de sub puterea
păcatului (Romani 6:4-10)
Învierea este o victorie triumfătoare şi glorioasă pentru fiecare credincios. Isus Hristos a murit, a fost
îngropat şi a înviat a treia zi după
Scripturi. Şi El vine iarăşi! Cei morţi
în Hristos vor fi răpiţi, iar cei care
rămân în viaţă până la venirea Lui
vor fi schimbaţi într-o clipă şi vor
primi trupuri noi şi glorioase (1 Tesaloniceni 4:13-18). De ce este importantă învierea lui Isus Hristos pentru
mântuire? Ea demonstrează că Dumnezeu a acceptat jertfa lui Isus pentru
noi. Ea dovedeşte că Dumnezeu are
puterea de a învia din morţi. De asemenea, ne garantează că cei care cred
în Hristos nu vor rămâne morţi, ci
vor fi înviaţi pentru viaţa veşnică. Aceasta este speranţa noastră binecuvântată!
Alex Cernea

ISUS E VIU - BUCURAŢI-VĂ!

“…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.”
Matei 28:9
An după an lumea creştină sărbătoreşte învierea Domnului Isus din
morţi şi asta e foarte bine şi frumos.
Câţi însă, din cei care evocă învierea au
parte de beneficiile directe ale învierii?
Femeile care au mers la mormânt să
vadă trupul Domnului Isus reprezintă
imaginea multor oameni din zilele
noastre. Teamă, nesiguranţă, neîncredere, întristare, descurajare, resemnare chiar. Asta e starea unui om
care nu a fost întâmpinat de Isus cel viu.
Starea spirituală şi sufletească a oamenilor un poate fi schimbată de religie,
ritualuri, vorbe şi tradiţii omaneşti.
Adevărata bucurie o poate experimenta
doar cel cere are parte de întâmpinarea
Domnului înviat. De ce? Pentru că doar
datorită învierii Lui viaţa noastră poate
avea sens cu adevărat.
“Învierea face o distincţie radicală
între Isus şi toţi ceilalţi întemeietori de
religii. Oasele lui Avraam, Mahomed,
Buda, Confucius, Lao-tzi şi Zoroastro
sunt încă în pământ. Mormântul lui Isus
e gol.

Consecinţele existenţiale ale învierii
sunt incomparabile. Este dovada concretă, faptică, empirică pe baza căreia
se poate spune că: există nădejde şi
viaţa are un sens; iubirea învinge moartea; bunătatea şi puterea sunt, la urma
urmei aliaţi, iar nu vrăşmaşi; biruitoare
este viaţa în final. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu atingerea Sa chiar aici
unde ne aflăm, izbândind asupra ultimului nostru duşman; nu suntem orfani
cosmici, aşa cum ne ipostaziază viziunea seculară modernă.” (Peter Kreeft)
Doar pentru că am fost întâmpinaţi
de El putem să ne bucurăm cu adevărat
de sărbătoare. Înviat din morţi, Isus
Cristos este soluţie pentru orice circumstanţă a vieţii. El este prezent, puternic,
bun şi desăvârşit în toate planurile Sale
cu viaţa noastră, deci: Bucuraţi-vă!
Nicu Lăcătuş

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 morţi, la o nădejde vie

1 Petru 1:3
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