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Calea Credintei

Bucuria de la mormântul gol
„Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea s-a plecat să se uite în mormânt. Şi a văzut
doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap şi altul la picioare.
„Femeie” i-au zis ei „pentru ce plângi?” Ea le-a răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au
pus.” După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus.
„Femeie” i-a zis Isus „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai
luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.” Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte:
„Rabuni!” adică: „Învăţătorule!”
„Nu mă ţinea” i-a zis Isus „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui
la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” Maria Magdalina s-a dus, şi a vestit
ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că i-a spus aceste lucruri.” – Ioan 20:11-18

T

itlul editorialului cu siguranţă ridică semne de întrebare. Cum poate cineva să se bucure la mormântul unei persoane
iubite? Sigur, nu poate fi bucuros într-o astfel de situaţie, dacă privim prin ochii fireşti.
Dacă privim prin credinţă, vedem cu totul altceva. O nouă realitate este gata să se descopere: puterea Domnului Isus
Hristos asupra diavolului; a Învierii asupra morţii.

Vedem, prin credinţă, cum viaţa veşnică îşi face simţită prezenţa la mormântul gol al Domnului. Cum putreziciunea nu şi-a
găsit loc în acel mormânt, deoarece acolo a fost pus, pentru puţină vreme, Domnul Isus. Iar cei doi îngeri, şezând în locul unde
fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap şi altul la picioare, mărturisesc că locul acela, chiar dacă a avut destinaţia şi a fost folosit
drept mormânt, nu a fost atins de putreziciune.
Mormântul văzut ca locul unde aceia rămaşi în urmă plâng, uitându-se pentru ultima oară la un om despre care se vorbeşte la
timpul trecut, în cazul Domnului Isus devine loc al începutului bucuriei.
Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.
Ioan 16:22
Ce mângâiere în cuvintele Domnului Isus „vă voi vedea iarăşi”. Ce cuvinte dătătoare de speranţă spune Mântuitorul. Şi ce bine
se împlinesc ele – cuvintele Cuvântului întrupat.

Iar mormântul gol confirmă că spusele Domnului „vă voi vedea iarăşi” au un timp al împlinirii. La mormântul gol al Domnului
Isus, întristarea se preface în bucurie. Dar, totodată, transformă îndoiala în credinţă:
Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el
le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune
mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei.

EDITORIAL

Nu a fost declaraţie mai puternică decât cea spusă de Mântuitorul Isus: „Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am
putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” Ioan 10:18.

Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”. Apoi i-a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la
mâinile Mele; şi adu-ţi mâna, şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” Drept răspuns,Toma I-a zis: „Domnul meu şi
Dumnezeul meu!” Ioan 20:24-28
De câte ori nu ne-am regăsit şi mulţi dintre noi în atitudinea lui Toma?! Dar ce minune când îndoiala se transformă în credinţă
şi rosteşte: „Domnul meu şi Dumnezeul meu”!
Nici în trecut, nici astăzi, credinţa noastră nu se bazează pe mormântul gol al Domnului. Dar este întărită prin mărturia ce o
transmite şi astăzi: viaţa nu termină la mormânt, speranţele credincioşilor nu se prăbuşesc la mormânt, durerea despărţirii de
cei dragi este trecătoare.
Nu trebuie să merg în pelerinaj la mormântul gol al Domnului Isus. Trebuie în schimb să cred că, începând de acolo şi de
atunci, biruinţa Vieţii asupra morţii este evidentă şi bucuria a învins durerea.
Moartea a fost învinsă! „Unde îţi este biruinţa, moarte?”...
 Virgil ACHIHAI
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? Valentin GIUROIU

Partea a V-a

SERIAL BIBLIC

NEPRIHĂNIREA DATĂ
DE DUMNEZEU

Delalapremiu
gunoi
continuare

Filipeni 3:9
„NU având o neprihănire
a mea… ci neprihănirea
pe care o dă Dumnezeu”.
4
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F

aţă de lucrarea harului, mai avem de răspuns cu credinţa
noastră. Asocierea sintagmei „socotiţi neprihăniţi” cu credinţa
noastră este prezentă în toată această parte a epistolei (dar
şi în alte scrieri ale lui Pavel) aşa că trebuie să acceptăm că în
credinţă găsim condiţia „sine qua non” a căpătării mântuirii.
Domnul Isus a plătit preţul răscumpărării noastre, dreptatea lui
Dumnezeu a fost satisfăcută, iar omul trebuie să accepte această
>>
lucrare prin credinţă.

Modalitatea de a intra în
posesia neprihănirii

R

evărsarea de neprihănire adevărată peste noi este
consecinţa faptului că Dumnezeu a vrut lucrul
acesta (Coloseni 1:19-20) şi luând iniţiativa a alcătuit
un plan de mântuire pe care l-a materializat în
persoana şi lucrarea Fiului Său. Tot acest mecanism defineşte
noţiunea de HAR, complexul de binecuvântări pe care-l
primim nemeritat şi este cauza mântuirii noastre.
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă.” (Efeseni
2:8) Am văzut până aici rolul harului, al intervenţiei divine
în înzestrarea noastră cu neprihănire. Unde este dar rolul
credinţei, conform versetului de mai sus? Cum intrăm noi în
posesia neprihănirii de mai sus pe calea de la gunoi la premiu?
Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări vom căuta în
Cuvântul lui Dumnezeu cum trebuie să înţelegem doctrina
credinţei mântuitoare şi cum primim neprihănirea de sus.
După ce ne prezintă în primele două capitole ale Epistolei
către Romani starea jalnică în care a ajuns omenirea,
apostolul Pavel ne oferă şi posibilitatea reabilitării. Plecând
de la „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”
(3:23), trecând prin „pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte
ca să fie o jertfă de ispăşire” (3:25), ajungem la „să socotească
neprihănit pe cel ce crede în Isus” (3:26).
Care sunt elementele esenţiale spre care se îndreaptă
credinţa noastră? Iată ce trebuie să credem pentru a intra în
posesia neprihănirii de sus:
Suntem vinovaţi înaintea lui Dumnezeu (Romani 3:23)

•

Nu avem prin noi înşine nicio posibilitate de a ne plăti
datoria (vina) (Luca 7:42)

•

Domnul Isus a plătit vina noastră murind pe cruce,
aceasta fiind ispăşirea (Romani 3:25)

•

Dreptatea lui Dumnezeu a fost asigurată şi aceasta este
propiţierea (împăcarea, cf. Romani 3:26)

•

Noi nu mai suntem ai noştri şi aceasta este
răscumpărarea (Romani 3:24)

•

Am devenit copii ai lui Dumnezeu şi aceasta este înfierea
(Ioan 1:12)

Toate aceste binecuvântări intră în proprietatea noastră
numai prin credinţă. Este vorba de credinţa mântuitoare
care schimbă viaţa omului, îi arată o cale nouă şi vie pe
care trebuie să umble şi o ţintă care se află la capătul ei
şi pe care Pavel o denumeşte „premiul chemării cereşti a
lui Dumnezeu” (Filipeni 3:14). Este credinţa care exclude
strădania omului de a se îndreptăţi înaintea lui Dumnezeu,
deci nu se bazează pe faptele noastre bune, fie şi cele făcute
în spiritul vechii Legi: „Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi
cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt?
...primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de
râuri de untdelemn?” (Mica 6:6-7).

Iată câteva aspecte ale „credinţei” care nu conferă neprihănire, care nu este o credinţă mântuitoare:
•

Credinţa ca simplă părere, nu implică o primire a lucrării
Domnului Isus

•

Credinţa că sunt multe căi care duc la mântuire, că
Domnul Isus nu este singura cale

•

Credinţa care izvorăşte din altă sursă decât Cuvântul lui
Dumnezeu (Romani 10:17)

•

Credinţa care nu este trăită şi nu este demonstrată de
fapte, de schimbarea vieţii (Iacov 2:17)

•

Credinţa care adaugă lucrării desăvârşite a Domnului
Isus faptele moarte ale religiilor cu scopul de a o
completa (ritualuri, pelerinaje, canoane, apel la „sfinţi”,
etc.)

Prin credinţa mântuitoare, Cuvântul înţelege o schimbare
a mentalităţii şi a trăirii zilnice (metanoia), o abandonare
a idolatriei (1 Tesaloniceni 1:9), o mărturisire a acestor
transformări (1 Corinteni 1:23), o integrare în trupul lui
Hristos sub toate aspectele (1 Corinteni 11, 12, 13, 14), o
aşteptare în nădejde a revenirii Mântuitorului (Tit 2:11-13
etc.).
Atunci când ne însuşim aceste fapte ale credinţei mântuitoare
putem să spunem că decretul de neprihănire dat de
Dumnezeu este valabil şi pentru noi. Atunci să ne amintim de
cuvintele profetului Isaia (45:8): „Să picure cerurile de sus şi
să plouă norii neprihănirea!... Eu, Domnul fac aceste lucruri”.
Da, neprihănirea adevărată ne vine din cer si ea este o
neprihănire veşnică (Daniel 9:24). Intrând în posesia ei, avem
temelia, infrastructura pe care urmează să ne construim viaţa
noastră de sfinţire progresivă.

Neprihănirea dată de
Dumnezeu – baza pe care se
clădeşte sfinţirea

SERIAL BIBLIC

•

M

ulţi oameni pot afirma că deţin o credinţă, dar se
poate vedea uşor că nu este vorba de credinţa
mântuitoare, aşa cum este ea definită în capitolul
11 din Epistola către Evrei.

C

ăpătarea prin hotărâre divină a stării de
neprihănire ne introduce într-o relaţie nouă cu
Dumnezeu, o stare după voia Lui, o stare de har
(Romani 5:2), cu alte cuvinte suntem născuţi din
nou, suntem înfiaţi în familia lui Dumnezeu. Plecând de pe
această platformă, orice creştin are datoria să crească, să
evolueze spre maturitate: „să creştem în toate privinţele, ca
să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (Efeseni 4:15).
Suntem beneficiarii unei neprihăniri poziţionale şi de aici va
trebui să creştem în cadrul procesului de sfinţire progresivă.

>>
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A

deseori, apostolul Pavel compară această sfinţire
progresivă cu o cursă de alergare în care,
bazându‑ne pe neprihănirea poziţională, avem
de dus o luptă – lupta cea bună, care impune
celui angrenat în ea să fie atent la felul în care îşi onorează
familia din care face parte. „Cine luptă la jocuri, nu este
încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.” (2 Timotei 2:5).
Aceeaşi idee o susţine atunci când le vorbeşte corintenilor
(1 Corinteni 3:10 şi continuare) despre lucrarea pe care
o desfăşoară fiecare credincios. După ce temelia a fost
pusă - şi aceasta este Hristos - fiecare să ia bine seama cum
clădeşte deasupra. Poţi clădi cu materiale care nu rezistă
focului judecăţii lui Hristos (lemn, fân, trestie) sau poţi clădi
cu materiale de valoare (aur, argint, pietre scumpe) care vor
aduce răsplata veşnică binemeritată.
Tot despre această modalitate de a ne clădi o sfinţire
progresivă vorbeşte şi apostolul Petru (2 Petru 1:5) care ne
spune: „daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa
voastră fapta, cu fapta cunoştinţa... căci dacă faceţi lucrul
acesta nu veţi aluneca niciodată.” Credinţa care ne-a adus
harul neprihănirii poziţionale trebuie confirmată de trăirea
noastră şi aici ne întâlnim cu apostolul Iacov (cap. 3:17) care
ne spune că prin fapte, credinţa ajunge desăvârşită.

SERIAL BIBLIC

În felul acesta, îşi dovedeşte valabilitatea şi vechiul text al
prorocului Habacuc (2:4) care ne asigură că „cel neprihănit
va trăi prin credinţă”, text pe care îl regăsim şi în Noul
Testament (Romani, Galateni, Evrei).
Trăirea în credinţă o găsim astfel prezentată sub mai multe
aspecte. Iată câteva din ele:
• Credinţa care lucrează prin dragoste (Galateni 5:6)
• Lupta cea bună a credinţei (1 Timotei 6:12)
• Unirea credinţei cu celelalte virtuţi (2 Petru 1)
• Alergarea cu stăruinţă (Evrei 12:1)
• Clădirea cu materiale de preţ (1 Corinteni 3)
• Urmărirea păcii şi a sfinţirii (Evrei 12:14)
• Creşterea în toate privinţele (Efeseni 4:15)
Aceste aspecte sunt doar o parte din dezideratele care
intră în structura sfinţirii progresive şi în care, în mod
implicit, pe lângă puterea şi călăuzirea Duhului Sfânt, intră
şi o componentă subiectivă prin care voinţa noastră este
chemată să se supună voinţei lui Dumnezeu. Din acest punct
de vedere, pot apărea învăţături greşite care se îndreaptă fie
spre o extremă, fie spre alta.
Astfel, există două curente:
• Quitiştii (de la quite – linişte) susţin că odată ce ne‑am
predat, nu avem decât să-l lăsăm pe Dumnezeu să
continue şi să consolideze lucrarea. Aceasta poate duce
la inacţiune, la lipsă de împotrivire activă faţă de păcat.
•

6

Pietiştii (curent care a apărut în Germania ca reacţie
la laxitatea/detaşarea ce se instaurase în biserica
lutherană) care susţin un efort personal susţinut, o
disciplinare zilnică şi în toate existând riscul apariţiei
„perfecţionismului”, iar atunci când se constată eşec să
se cadă în depresie.
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postolul Pavel recomandă o stare de echilibru
între cele două poziţii şi în timp ce ne îndeamnă
„duceţi până la capăt mântuirea voastră” (Filipeni
3:12), ne asigură în versetul următor (13) că
„Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după
plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Sintagma „duceţi până
la capăt” din versetul 12 are la origine cuvântul grecesc
„ergazomai” care este folosit şi pentru a reda efortul depus
când se scoate argintul dintr-o mină. Ar reieşi că, potrivit
versetului 12 Pavel este pietist, iar potrivit versetului 13 este
quietist!
Înţelegem mai bine echilibrul pe care îl recomandă apostolul
atunci când ne întoarcem la prezentarea autobiografică a
spiritualităţii lui pe drumul spre premiu. După ce în primele
capitole ale Epistolei către Romani, Pavel ne vorbeşte despre
neprihănirea dată de Dumnezeu prin credinţă, în capitolul
6 ne cheamă să adăugăm faptului că El ne „socoteşte”
neprihăniţi, chemarea ca noi înşine să ne socotim „morţi faţă
de păcat” şi să dăm lui Dumnezeu „mădularele noastre ca pe
nişte unelte ale neprihănirii”.
Câteva versete mai jos (6:19-22), apostolul consolidează
doctrina sfinţirii progresive plecând de la neprihănirea
poziţională, arătând că „trebuie să vă faceţi mădularele
voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea
voastră..., v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu... aveţi ca rod
sfinţirea.”
Întrebarea la care apostolul doreşte să mai răspundă în acest
context este: „Se poate atinge sfinţirea totală, desăvârşirea,
atât timp cât suntem în trupul acesta?” „Fraţilor, nu că am
şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit, dar... fac
un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncândumă spre ce este înainte, alerg spre ţintă.” (Filipeni 3:12-14)
În viziunea apostolului desăvârşirea nu poate fi atinsă în
viaţa aceasta atâta vreme cât comoara noastră de preţ este
conţinută de un vas de lut (2 Corinteni 4:7).

Î

ntreaga luptă care se dă în credinciosul născut din nou
este prezentată de Pavel în Romani cap. 7: un om din
lăuntru (7:22) care are voinţa să facă binele, căruia îi place
Legea lui Dumnezeu, se luptă cu o fire pământească în
care nu locuieşte nimic bun şi care îl privează de puterea de
a face binele, luptându-se cu legea primită de mintea lui, este
marele opozant al înaintării spre desăvârşire!
Cum ar putea să fie altfel când firea pământească este
găzduită de un „trup de moarte” (Romani 7:24), de un „trup
muritor” (Romani 8:11), de „trupul păcatului” (Romani 6) sau
de „trupul stării noastre smerite” (Filipeni 3:21).
Cât va dura această stare de lucruri? Sigur că atât timp cât
vom purta acest balast al omului vechi şi asta până în clipa
când „se va arăta El, ...vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa
cum este!” (1 Ioan 3:2).
Strigătul din Romani 7:24 „O, nenorocitul de mine! Cine mă
va izbăvi de acest trup de moarte?” ar putea părea un strigăt
al deznădejdii dacă nu ar fi urmat de un imn de recunoştinţă:

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos!”
(versetul 25). Sfinţirea noastră este o lucrare trăită în Hristos,
este un drum al creşterii progresive „din slavă în slavă, în
acelaşi chip al Lui” (2 Corinteni 3:18).
A fi în Hristos, înseamnă a fi o făptură nouă. A fi o făptură
nouă înseamnă a avea un drum special de străbătut „până
vom ajunge toţi la... starea de om mare, la înălţimea staturii
plinătăţii lui Hristos...” (Efeseni 4:13). Pentru atingerea acestui
deziderat, apostolul Pavel îi asigură pe filipeni că el nu este
un „quietist”, ci este un alergător care doreşte să „apuce”
premiul „aruncându-se înainte”.
Chemarea cerească ne direcţionează spre premiul ceresc
al lui Dumnezeu în Hristos Isus. Din închisoarea din Roma,
Pavel doreşte să înţelegem că nici măcar lanţurile persecuţiei
crude nu au fost în stare să îi confere starea de desăvârşire
şi că, la sfârşitul alergării, încă aşteaptă să primească cununa
neprihănirii „în ziua aceea”!
Urmând acest drum, să fim şi noi printre aceia care iubesc
venirea Lui! 

(va urma)
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legislativă de revizuire a

Publicată în Monitorul Oficial nr. 883/25.11.2015
Lege de revizuire a Constituţiei României

ARTICOL UNIC. – Articolul 48
alin. (1) din Constituţia României,
republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 48: Familia
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber
consimţită între un bărbat şi o femeie,
pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi
îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea,
educaţia şi instruirea copiilor.”
EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND
ADOPTAREA PROIECTULUI DE LEGE
PENTRU MODIFICAREA ART. 48 ALIN. (1)
DIN CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
• Prezentul act normativ îşi propune să
înlăture orice echivoc pe care utilizarea
termenului de „soţi” în cuprinsul art.
48 alin. (1) din Constituţia României ar
putea să‑l aducă în conturarea noţiunii
de „familie”, a raportului dintre „familie”
şi dreptul fundamental al bărbatului şi
al femeii de a se căsători şi a întemeia o
familie.

• Prin înlocuirea termenului de „soţi” cu
expresia „bărbat şi femeie” se asigură
implementarea precisă şi literală a unor
expresii consacrate cu puterea unor
garanţii imuabile destinate ocrotirii
familiei, recunoscută drept „elementul
natural şi fundamental al societăţii”
în art. 16 din Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului. În acelaşi sens, şi
în România doar „bărbatul şi femeia”
împreună se bucură de recunoaşterea
şi garantarea universală a dreptului de
a se căsători şi de a întemeia o familie
pe baza unor importante considerente
de natură istorică, culturală şi morală
specifice societăţii româneşti. Dreptul
de a se căsători şi de a întemeia o
familie este privit ca un drept comun
al barbatului şi al femeii care, formând
un cuplu, recunoscut prin căsătorie, pot
întemeia în mod natural o familie. El nu
poate fi conceput ca un drept al cărui
conţinut să depindă în mod arbitrar de
voinţa unilaterală doar a bărbatului sau
doar a femeii.

• Atât Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, cât şi în Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului operează în mod
intenţionat cu noţiunea de „bărbat şi
femeie” şi nu cu cea de „soţi” în ce
priveşte recunoaşterea dreptului la
căsătorie şi consacrarea dreptului de a
întemeia o familie.

PE CALEA CREDINŢEI

P

arlamentul României adoptă
prezenta lege:

C onstituţiei R omâniei

Un referendum
pentru Români

PREZENTARE ŞI MISIUNE

• Aşadar, considerăm necesară modificarea
primului alineat al art. 48 din Constituţia
României, atât pentru a evita dezbateri
nenecesare şi interpretări contradictorii,
cât şi pentru a recunoaşte în mod
neechivoc că dreptul de a întemeia
o familie este un drept fundamental
destinat bărbatului şi femeii, de care ei se
bucură nu individual, ci împreună.
• În actuala reglementare, alineatul (1)
al art. 48 din Constituţie consfinţeşte
principiul potrivit căruia „familia se
întemeiază pe căsătoria liber consimţită
între soţi, pe egalitatea acestora şi pe
dreptul şi îndatorirea părinţilor de a
asigura creşterea, educaţia şi instruirea
copiilor.” 
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ÎNVIEREA

între realitate şi binecuvântare

Î

nvierea Domnului Isus Cristos este o realitate istorică
de necontestat, dar şi o binecuvântare de veacuri
pentru credincioşi. Cei patru biografi ai Domnului Isus
(evangheliştii) prezintă învierea ca fiind un fapt real,
pe care ei îl credeau, îl trăiau şi îl proclamau. Ne vom opri
privirea, în mod special, asupra felului în care evanghelistul
Ioan ne prezintă învierea. Acesta pleacă de la general la
particular. Întâi prezintă adevărul învierii şi apoi cum acest
adevăr a influenţat ucenicii Domnului Isus înviat.

Realitatea învierii
Învierea este o realitate. Indiferent de poziţiile unor critici,
atei, agnostici sau necredincioşi, Biblia prezintă suficiente
dovezi în favoarea învierii Domnului Isus. În sprijinul acestei
argumentări, vom aduce câteva mărturii:

HRISTOS A ÎNVIAT

Mărturia materială

P

rima mărturie este cea fizică sau materială. Primul
impact cu realitatea învierii Domnului Isus a fost prin
vedere. Mormântul era gol şi vizibil, pentru că „piatra
fusese luată de pe mormânt” (v. 1). Ioan vorbeşte
doar despre Maria Magdalena, în timp ce Matei adaugă şi pe
„cealaltă Marie” (28:1), Marcu pe „Maria, mama lui Iacov şi
Salome” (16:1), iar Luca pe „Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi
celelalte care erau împreună cu ele” (24:10). Însă toţi patru o
amintesc pe Maria Magdalena. Şocul acesteia a fost urmat
de cel al lui Petru şi Ioan, care, după o alergare solicitantă,
constată că „fâşiile de pânză [erau pe] jos” (v. 5-6), iar
„ştergarul care fusese pus pe capul lui Isus [era] făcut sul şi pus
într-un alt loc singur” (v. 7). Nu numai că Învăţătorul lor nu mai
era acolo, aşa cum ştiau ei, dar lăsase în urmă şi pânzele cu
care fusese înfăşurat şi înmormântat după obiceiul evreilor.
De aproape două milenii mormântul gol vorbeşte omenirii
despre un Mântuitor viu. Ştim unde îşi au mormintele
întemeietorii islamului, budismului, confucianismului ş.a., şi
acestea sunt ocupate. Mormântul Domnului Isus este gol,
pentru că El este viu şi aceasta este o realitate care poate fi
verificată de oricine merge la mormântul Lui.

Mărturia Scripturii

B

iblia vorbeşte, în tot Noul Testament, despre învierea
Domnului Isus ca o realitate şi nu ca o posibilitate.
Şi Ioan constată că „după Scriptură, Isus trebuia să
învie din morţi” (v. 9). Apostolul Pavel argumentează
că lucrarea Domnului Isus s-a făcut conform cu Scriptura:
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Ioan 20:1-23
„Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, [..] a
fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni
15:3-4).
Învierea Domnului Isus a fost scripturală. Tot ce s-a petrecut
cu Domnul Isus a fost profeţit dinainte. Aşa trebuia să se
întâmple. Inclusiv învierea Sa a fost anunţată dinainte de El
(Matei 17:9, 23; 20:19; 26:32; Marcu 9:31, 10:34; 14:28; Luca
18:33). Învierea este un adevăr pe care Domnul Isus l-a
profeţit şi apoi l-a împlinit. Raportarea la cuvintele Domnului
Isus este însă diferită, creându-se un contrast puternic între
vrăjmaşii Domnului Isus şi ucenicii Lui.Vrăjmaşii au ţinut
minte că El a spus că va învia după trei zile (Matei 27:6263), dar ucenicii nu (Luca 24:5-6). Iar Ioan subliniază starea
generală a acestora, prin faptul că „tot nu pricepeau că, după
Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi” (v.9). Luca spune că
relatările femeilor care văzuseră mormântul gol şi auziseră
despre învierea Domnului Isus „li se păreau apostolilor basme
şi nu le credeau” (Luca 24:11). În starea aceasta de nelinişte şi
incertitudine, li se arată Domnul Isus înviat şi le schimbă viaţa.

Mărturia martorilor

Î

n dovedirea unor fapte, întotdeauna se ţine cont şi
de martorii oculari. Evanghelistul Ioan prezintă câţiva
martori oculari. Prima este Maria Magdalena care „s-a
dus şi a vestit ucenicilor că L-a văzut pe Domnul” (v. 18).
După aceea, ucenicii care L-au văzut adunaţi laolaltă au
aclamat în faţa lui Toma: „Am văzut pe Domnul!” (v. 25). Apoi
Toma însuşi exclamă cea mai puternică declaraţie la adresa
Domnului Isus: „Domnul Meu şi Dumnezeul Meu” (v. 28). Iar
Ioan consemnează toate acestea într-un mod progresiv. Maria
a spus ucenicilor, ucenicii lui Toma şi acesta mai departe. În
primele veacuri, adevărul învierii s-a transmis oral de toţi
aceia care l-au crezut, fiind apoi parte componentă a Noului
Testament.
O mărturie devine valabilă atunci când este susţinută de un
număr însemnat de oameni. La înălţarea Sa, Domnul Isus a
promis o putere (dunamis=energie) care îi va face martori
ai Lui (Faptele Apostolilor 1:8). Iar Apostolul Petru foloseşte
de patru ori, în împrejurări diferite, expresia „suntem martori
ai Lui” (Faptele Apostolilor 2:32, 3:15, 5:32, 10:39). Iar pentru
acest adevăr, ucenicii şi credincioşii primelor veacuri au
suferit martirajul. Nu mor atât de mulţi oameni pentru o
minciună. Credinciosul este martorul lucrării pe care Domnul
Isus a făcut-o şi o face în viaţa lui, şi, prin el, în vieţile altora.
>>

Mărturia semnelor

D

acă Domnul Isus a înviat şi nu este o închipuire,
înseamnă că trebuie să aibă semnele crucificării.
Dar oare le are? La prima întâlnire cu ucenicii,
Domnul Isus „le-a arătat mâinile şi coasta Sa” (v.
20). Apoi, în discuţia cu Toma îi spune: „Adu-ţi degetul încoace
şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea”
(v. 27). Da, trupul Domnului Isus de după înviere are semnele
cuielor şi a coastei străpunse de suliţă!
Domnul Isus a înviat cu un trup special, unul nesupus legilor
fizicii. Iar cu acest trup s-a înălţat la cer. Prin urmare, în cer
Domnul Isus este cu semnele crucificării. Şi în veşnicie, când
vom privi la Domnul nostru, vom şti pentru totdeauna ce
preţ s-a plătit ca noi să fim acolo, şi, de asemenea, că nu-i
meritul nostru că vom fi acolo.

Binecuvântarea
învierii
Dincolo de realitatea ei, învierea Domnului Isus a adus şi
aduce binecuvântări în viaţa credincioşilor. Şi le vom enumera,
privind la ucenici:

Pace în mijlocul fricii

Ce ne-am dori mai de preţ, atunci când trecem prin încercări
grele, decât să avem pace? O inimă plină de pace trece altfel
prin situaţiile dificile ale vieţii. Iar Domnul este gata să ne dea
şi nouă pace, cum a dat-o şi ucenicilor Săi: „Vă las pacea, vă
dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure
inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14:27). Promisiunea Lui
este valabilă şi astăzi pentru noi!

Bucurie în mijlocul întristării

L

a vederea Domnului Isus „ucenicii s-au bucurat” (v.
20). Aveau nevoie să se bucure, pentru că destul se
întristaseră şi se amărâseră la crucificarea şi moartea
Domnului lor. Bucuria nu este dată de împrejurări,
precum veselia. Ea este produsul unei stări lăuntrice şi este
roadă a Duhului Sfânt (Galateni 5:22). Cine crede în Domnul
Isus se bucură cu o „bucurie negrăită şi strălucită” (1 Petru
1:8).

Trimitere în mijlocul laşităţii

D

upă ce le dă pace şi le produce bucurie, Domnul
Isus le spune „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă
trimit şi Eu pe voi” (v. 21). Cum? Tocmai pe ei? Dar
ei stăteau acolo închişi de frică, ca nişte laşi, şi
vrea să-i trimită tocmai pe ei?
Domnul Isus nu ţine seama de laşitatea ucenicilor, ci tocmai
în slăbiciunile lor îi trimite pentru El. Să nu uităm că unul
Îl vânduse, unul se lepădase şi toţi fugiseră. Aceştia erau
oamenii pe care Domnul Isus îi trimisese pentru El. De ce?
Pentru că El este un Dumnezeu al celei de-a doua şanse. Le
dă un nou sens în viaţă. N-aveau de ce să stea cu uşile închise,
nu trebuiau să se ascundă de teamă, El îi trimitea. Domnul
Isus trimite oameni imperfecţi, ca şi noi, care să-L slujească
pe El, un Dumnezeu şi Mântuitor perfect! Aceasta este
lucrarea Lui!

Împuternicire în mijlocul
abandonării

Î

n momentul în care Domnul Isus îi trimite pe ucenici, îi
şi împuterniceşte: „Luaţi Duh Sfânt!” (v. 22). Poate erau
tentaţi să abandoneze. Poate îşi căutau scuze, că nu
sunt pregătiţi, că sunt slabi, că sunt fricoşi. Nu-i întreabă
Domnul nimic, nu-i trage la răspundere că au fugit, nu-i ceartă
pentru lipsa de credinţă, ci suflă peste ei o putere de slujire.

Împuternicirea aceasta specială, de care se pare că Toma nu a
mai avut parte, nu este primirea Duhului Sfânt. Aceasta avea
să se întâmple peste cincizeci de zile. Aici Domnul Isus nu
le oferă ucenicilor plinătatea Duhului Sfânt, cum avea să se
petreacă după înălţarea Sa, ci aceştia au primit o capacitate
de a înţelege adevărul, o putere de a crede şi o călăuzire de
care aveau nevoie în zilele de până la coborârea deplină a
Duhului Sfânt în ei. Astfel, ei au primit o garanţie a Duhului
care să le dea putere şi curaj.
***
Dacă învierea nu aduce binecuvântare în viaţa mea, este doar
o realitate istorică care nu mă ajută la nimic. Poate rămâne
doar o constatare şi acceptare intelectuală, fără ca să-mi
schimbe în vreun fel viaţa. Poate fi doar un eveniment de
sărbătorit, dar fără să fie şi o sărbătoare a inimii.

HRISTOS A ÎNVIAT

D

e trei ori, în relatarea lui Ioan, Domnul Isus spune
„Pace vouă!” (v. 19, 21, 26). Ucenicii erau adunaţi
într-o încăpere bine închisă „de frica iudeilor” (v.
19). Teama îi paralizase.Veştile că Domnul înviase
îi bulversaseră. Nici ei nu mai ştiau ce să creadă. Pe de o
parte îi măcina teama că iudeii îi vor omorî şi pe ei, iar pe
de altă parte era neînţelegerea a ce s-a întâmplat cu trupul
Învăţătorului lor. Şi exact în această stare grea, apare Domnul
Isus să le ofere pace.

Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Îl ştiau
mort. Apoi îngropat. Dispăruse şi mormântul era gol. Dar
acum stătea viu în faţa lor. Cum să nu te bucuri?! O astfel de
experienţă îţi schimbă viaţa radical!

Învierea, însă, a adus în viaţa credincioşilor puterea de a
răscoli lumea în numele Celui viu: „Oamenii aceştia, […] au
răscolit lumea, […] şi spun că este un alt Împărat: Isus. (Faptele
Apostolilor” 17:6-7). Adevărul învierii Domnului Isus a
cuprins întreaga lume şi a transformat multe vieţi. Noi înşine
suntem martori, cu viaţa noastră, ai acestei transformări.
Hristos a înviat! 
>>
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Cronologia ultimei săptămâni pe
pământ a Domnului Isus Hristos
ŞASE ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE

TREI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE

Vineri seara / Sâmbătă

Luni seara / Marţi

Eveniment Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Isus a sosit
Betania
------12:1
în Betania
Isus a sosit în după amiaza de Vineri, înainte de apusul soarelui, care
era începutul oficial al Sabatului. A petrecut Sabatul în Betania. Masa
care este descrisă în contextul următor a avut loc Sâmbătă seara,
după încheierea Sabatului.

CINCI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Sâmbătă seara / Duminică

HRISTOS A ÎNVIAT!
HRISTOS A ÎNVIAT

Eveniment Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Cina în
casa lui
Betania 26:6-13
14:3-9
--12:2-8
Simon
Intrarea
Mt.
triumfală în Măsli21:1-11
11:1-10 19:29-44 12:12-19
Ierusalim
nilor
Isus se uită Ierusalim
--11:11
----la Templu
Isus se
întoarce la Betania
--11:11
----Betania
Marcu este singurul evanghelist care face distincţie între ziua intrării
în Ierusalim şi ziua în care Domnul Isus curăţă Templul. Pentru că
era deja seară, Isus s-a întors la Betania şi avea să revină la Templu în
ziua următoare.

PATRU ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Duminică seara / Luni
Eveniment Locaţie

Matei

Marcu

Isus
Mt.
blestemă
Măsli- 21:18-19a 11:11-18
smochinul
nilor
neroditor
Nişte greci
cer să-L
Ierusalim
----vadă pe
Isus
Isus
mustră
Ierusalim
----necredinţa
Isus se
întoarce la Betania
--11:19
Betania

Luca

Ioan

---

---

---

12:20-36

---

12:37-50

---

---

Luca dezvăluie programul Domnului în primele zile ale ultimei
săptămâni. Luca 21:37-38 spune: “Ziua, Isus învăţa pe norod în
Templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se
cheamă Muntele Măslinilor. Şi tot norodul venea dis de dimineaţă la
El în Templu, ca să-L asculte.”
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Eveniment Locaţie

Matei

Marcu

Ucenicii
Mt.
văd
Măsli- 21:19b-22 11:20-26
smochinul
nilor
uscat
Autoritatea lui
Isus pusă la Ierusalim 21:23-27 11:27-33
îndoială de
lideri
Pilda celor Ierusalim 21:23-27
--doi fii
Pilda
vierilor
Pilda nunţii
fiului de
împărat
Întrebarea
fariseilor:
plata
birului
Întrebarea
saducheilor:
învierea
Întrebarea
cărturarului: marea
poruncă
Întrebarea
lui Isus:
Domnul lui
David
Vai de
cărturari
şi farisei
Dărnicia
văduvei
Profeţia de
distrugere
a Ierusalimului şi
venirea
Domnului
Pilda
celor zece
fecioare

Luca

Ioan

21:37-38

---

20:1-8

---

---

---

Ierusalim 21:33-46

12:1-12

20:9-19

---

Ierusalim 22:1-14

---

---

---

Ierusalim 22:15-22

12:13-17

20:20-26

---

Ierusalim 22:23-33

12:18-27

20:27-40

---

Ierusalim 22:35-40

12:28-34

---

---

Ierusalim 22:41-46

12:35-37

20:41-44

---

Ierusalim 23:1-39

12:38-40

20:45-47

---

Ierusalim

---

12:41-44

21:1-4

---

Mt.
Măslinilor

24:1-51

13:1-37

21:5-36

---

Mt.
Măsli25:1-13
------nilor
Mt.
Pilda
Măsli- 25:14-30
------talanţilor
nilor
Pilda
Mt.
oilor şi a
Măsli- 25:31-46
------caprelor
nilor
Se pare că Marţi a fost ultima zi în care Domnul Isus a intrat în
Templu ca să dea învăţătură. Nu mai era necesar ca El să discute
cu liderii Iudei. Scriptura nu ne menţionează ce a făcut Domnul în
Miercurea din ultima Sa săptămână.

DOUĂ ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Marţi seara / Miercuri
Eveniment Locaţie

Matei

Sinedriul
hotărăşte
moartea
Ierusalim 26:1-5
Domnului
Isus
Iuda
aceeptă
Ierusalim 26:14-16
să-L vândă
pe Isus

Marcu

Luca

Ioan

14:1-2

22:1-2

---

14:10-11

22:3-6

---

O ZI ÎNAINTE DE PAŞTE
Miercuri seara / Joi
Eveniment Locaţie

Matei

Pregătirea
pentru
Ierusalim 26:17-19
Paşte

Marcu

Luca

Ioan

14:12-16

22:7-13

---

PAŞTELE
Joi seara / Vineri
Eveniment Locaţie
Ierusalim

Matei

Marcu

Luca

Ioan

26:20

14:17

22:14-16

13:1

Ierusalim

---

---

22:24-30

---

Ierusalim

---

---

---

13:2-17

Ierusalim 26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:18-30

Ierusalim 26:26-29

14:22-25

22:15-20

---

---

---

13:31-35

14:27-31

22:31-38

13:36-38

Ierusalim

---

Ierusalim 26:31-35
Ierusalim

---

---

---

14:1-30

Ierusalim

26:30

14:26

---

14:31

Valea
Kedron

---

---

---

15:1-16:33

Valea
Kedron

---

---

---

17:1-26

26:36-46

14:32-42

22:39-46

18:1

26:47-56

14:43-52

22:47-53

18:2-12

Mt.
Măslinilor
Mt.
Măslinilor

Ierusalim

---

---

---

18:13-14

Ierusalim

---

---

---

18:24

14:53-65

22:54,
66-72

---

Ierusalim 26:57-68
Ierusalim

26:58,
69-75

14:54,
66-72

22:54-62

18:15-18,
25-27

Ierusalim

27:1

15:1

22:66-71

---

Ogorul
de sânge

27:3-10

---

---

---

15:1-5

23:1-7

18:28-38

---

23:6-12

---

Ierusalim 27:15-23

15:6-14

23:13-22

18:39-40

Ierusalim 27:27-31

15:16-19

---

19:1-3

Ierusalim 27:22-26

15:12-15

23:20-25

19:4-16

Golgota 27:31-34

15:20-23

23:26-32

19:16-17

Golgota 27:35-44

15:24-32

23:33-43

19:18-24

Golgota 27:45-50

15:33-37

23:44, 46

19:25-30

Ierusalim 27:51-56

15:38-41

23:45,
47-49

---

Ierusalim 27:57-61

15:42-47

23:50-55

19:31-42

Marcu

Luca

Ioan

---

---

---

---

23:56

---

Ierusalim 27:2, 11-14
Ierusalim

---

SABATUL
Vineri seara / Sâmbătă
Eveniment Locaţie

Matei

Liderii
iudei cer Ierusalim 27:62-66
gărzi la
mormânt
Femeile
ţin ziua de
----Sabat

HRISTOS A ÎNVIAT!
HRISTOS A ÎNVIAT

Isus şi
ucenicii
se adună
pentru a
sărbători
Paştele
Ucenicii
se ceartă
pt. locurile
dintâi
Isus spală
picioarele
ucenicilor
Isus îl
identifică
pe vânzător
Isus instituie Cina
Domnului
Porunca
dragostei
Isus prezice
lepădarea
lui Petru
Discursul
din camera
de sus
Au cântat
şi au plecat
Discursul
lui Isus pe
drum către
Ghetsimani
Rugăciunea
lui Isus pt.
ucenicii Săi
Rugăciunea
lui Isus în
Ghetsimani
Isus este
trădat şi
arestat

Isus este
adus înaintea lui Ana
Isus este
adus înaintea lui Caiafa
Isus e condamnat şi
batjocorit
de Sinedriu
Petru se
leapădă de
trei ori
Sinedriul Îl
condamnă
pe Isus
Iuda s-a
dus şi s-a
spânzurat
Isus înaintea lui Pilat
Isus înaintea lui Irod
Isus înaintea lui Pilat
din nou
Isus biciuit şi
batjocorit
de romani
Pilat aprobă
moartea lui
Isus
Isus e dus
şi răstignit
Pe cruce:
primele
trei ore
Pe cruce:
ultimele
trei ore
Minuni care
însoţesc
răstignirea
Iosif îngroapă trupul
lui Isus

PRIMA ZI A SĂPTĂMÂNII
Sâmbătă seara / Duminică
Eveniment Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Femeile
vin la
mormânt;
Isus a
înviat din
morţi

28:1-8

16:1-9

24:1-8

20:1

---
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Învierea lui Hristos.
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Importanță și consecințe
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P

rin harul lui Dumnezeu ne putem bucura de primăvară şi anul acesta. În această perioadă, mai mult sau mai
puţin formal, o parte dintre mijloacele de presă – ziare, reviste, posturi de radio şi televiziune – găzduiesc
dezbateri sau materiale referitoare la viaţa şi lucrarea Domnului Isus – referitoare la familia Sa, la suferinţele,
la moartea, îngroparea şi învierea Sa.
Din nefericire, nu puţine dintre aceste preocupări sunt generate din dorinţa de a satisface curiozitatea audienţei,
într-o stare de scepticism, sau, cel mult, pentru a satisface un interes academic, religios.
Pentru noi, creştinii după Evanghelie, Persoana, viaţa şi lucrarea Domnului Isus nu reprezintă simple obiecte de
cercetare prin care să ne satisfacem pretenţia de cunoaştere. Şi aceasta pentru că trei dintre aspectele esenţiale ale
credinţei noastre - moartea, îngroparea şi învierea Lui - constituie dimensiuni inseparabile ale Planului de mântuire
a omenirii. Dumnezeu Tatăl L-a trimis în lume pe Fiul Său pentru a trăi o viaţă desăvârşită, spre deosebire de noi, şi
pentru a muri, luând asupra Sa vina păcatelor noastre. Astfel, din momentul în care noi acceptăm jertfa ispăşitoare
>>
a Domnului Isus, ca fiind adusă în locul nostru, putem să ne bucurăm de perspectiva trăirii vieţii veşnice.
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P

rin viaţa lui Hristos, de ascultare desăvârşită a voii
Tatălui, prin suferinţele şi moartea de pe crucea de
la Golgota, culminând cu învierea Lui, Dumnezeu
a pregătit singurul mijloc de ispăşire a păcatului
omului. Ca urmare, oricine acceptă prin credinţă această
ispăşire poate primi darul vieţii veşnice. Ispăşirea completă
a condamnării pentru vina păcatului, pe care a asigurat-o
Mântuitorul, satisface dreptatea impusă de Legea lui
Dumnezeu, precum şi marea Lui îndurare. Astfel, păcatul
nostru este condamnat în timp ce ne este oferită iertarea.
Jertfa pe care a adus-o Domnul Isus pe cruce pentru noi este
înlocuitoare şi ispăşitoare înaintea dreptăţii lui Dumnezeu
pregătindu-ne împăcarea cu Tatăl şi transformarea din
păcătoşi pierduţi în copii ai Lui.
Învierea în trup a lui Hristos proclamă biruinţa asupra
puterilor întunericului, iar celor care acceptă ispăşirea astfel
dobândită le asigură triumful asupra păcatului şi a morţii.
Învierea Domnului Isus dovedeşte demnitatea Sa de Împărat
înaintea căruia orice genunchi în Cer şi pe pământ se va
pleca.
Moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos sunt cuprinse de
Apostolul Pavel în Evanghelia pe care a propovăduit-o:
Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am
propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi
prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum
v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.V-am învăţat
înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a
murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost
îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
(1Corinteni 15:1-4)

S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea
S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care
cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În
urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei
toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie.
(1Corinteni 15:5-8)
Pe cât de importantă şi necesară era moartea lui Hristos, fără
evenimentul istoric al învierii Lui, nu ar fi fost posibil ca Planul
de mântuire a omenirii să atingă efectele veşnice. Învierea
Domnului Isus a însemnat confirmarea, acceptarea, pecetluirea
de către Dumnezeu Tatăl a împlinirii lucrării răscumpărătoare
pentru care L-a trimis pe Fiul Său pe pământ. Tatăl a primit
jertfa care a fost adusă în numele nostru.
Învierea Domnului Isus este importantă prin faptul că
dovedeşte puterea nemărginită a lui Dumnezeu Creatorul
care, aducând în fiinţă Universul şi având putere asupra
lui, are putere şi să învieze morţii. Prin învierea Fiului din
mormânt, Tatăl demonstrează că este suveran absolut asupra
vieţii şi morţii. Numai cine a creat viaţa poate să-i readucă la
viaţă pe cei care au murit.

Iudeii au luat cuvântul şi I-au zis: „Prin ce semn ne arăţi
că ai putere să faci astfel de lucruri?” Drept răspuns, Isus
le-a zis: „Stricaţi templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.”
Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se
zidească Templul acesta şi Tu îl vei ridica în trei zile?” Dar
El le vorbea despre templul trupului Său.Tocmai de aceea,
când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le
spusese vorbele acestea şi au crezut Scriptura şi cuvintele
pe care le spusese Isus. (Ioan 2:18-22)
Importanţa învierii Domnului Isus constă şi în faptul
că dovedeşte caracterul Său nepătat şi natura Sa divină.
Psalmistul David aducea profeţia prin care Sfântul lui
Dumnezeu nu va vedea putrezirea: „nu vei lăsa sufletul meu
în Locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă
putrezirea.” (Psalmul 16:10). Apostolul Pavel, aflat în Antiohia
Pisidiei, în prima sa călătorie misionară, le-a arătat evreilor
în sinagogă că profeţia lui David s-a împlinit în învierea
Domnului Isus:
Noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa făcută
părinţilor noştri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii
lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al doilea:
„Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.”. Că L-a înviat
din morţi, aşa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a
spus-o când a zis: „Vă voi împlini, cu toată credincioşia,
făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David.” De
aceea mai zice şi în alt Psalm: „Nu vei îngădui ca sfântul
Tău să vadă putrezirea”. Şi David, după ce a slujit celor
din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a
fost îngropat lângă părinţii săi şi a văzut putrezirea. Dar
Acela, pe care L-a înviat Dumnezeu, n-a văzut putrezirea.
(Faptele Apostolilor 13:32-37)

HRISTOS A ÎNVIAT

Apoi, Pavel susţine că apariţiile ulterioare ale Domnului Isus
dovedesc faptul că El a înviat de morţi:

Î

nvierea lui Hristos este importantă nu numai
pentru că a dovedit implicit că moartea Sa a satisfăcut
dreptatea lui Dumnezeu, ci şi pentru că a confirmat ceea
ce a susţinut de-a lungul lucrării pământeşti în privinţa
naturii şi misiunii Sale: că este Fiul lui Dumnezeu şi Mesia,
Mântuitorul. Atunci când Fariseii şi Saducheii „I-au cerut
să le arate un semn din Cer”, El le-a amintit de „semnul
proorocului Iona” prin care Se referea la învierea Sa (Matei
16:1-4). În altă împrejurare, la Templu, iudeii I-au cerut un
semn prin care să le arate că are puterea să impună curăţarea
Casei lui Dumnezeu de corupţia care o întina. Atunci, El le-a
vorbit despre învierea Sa:

M

ântuitorul Însuşi a spus despre Sine: „Eu sunt
Învierea şi Viaţa.” (Ioan 11:25), ceea ce arată
că în afară de El nu există viaţă veşnică. Mai
mult decât că doar El oferă viaţa, El este Viaţa,
ceea ce explică de ce moartea nu are putere asupra Sa. Cei
ce se încred în El primesc Viaţa şi pot astfel să fie părtaşi
biruinţei Lui asupra morţii: „Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică
şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa.”
(1Ioan 5:11-12).
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Î

nvierea Domnului Isus este importantă şi ca mărturie
în vederea învierii credincioşilor. Spre deosebire de alte
religii ai căror fondatori au sfârşit în mormânt, creştinii
au un Domn care a trecut dincolo de moarte, trăieşte,
stă la dreapta Tatălui (Evrei 10:12) şi îi asigură pe aceştia că Îl
vor urma în veşnicie. Cuvântul lui Dumnezeu îi înştiinţează pe
creştini că vor învia la revenirea Mântuitorului pentru răpirea
Bisericii: „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.” (1Tesaloniceni 4:16).
Învierea lui Hristos, pe lângă confirmarea divinităţii Sale,
a adeverit şi profeţiile vechi-testamentare care anticipau
suferinţele şi învierea Sa: „Pavel, după obiceiul său, a intrat
în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,
dovedind şi lămurind că Hristosul trebuia să pătimească şi să
învieze din morţi. «Şi acest Isus pe care vi-L vestesc eu», zicea
el, «este Hristosul»” (Faptele Apostolilor 17:2-3).
Învierea Domnului Isus oferă celor credincioşi cunoştinţa
unor daruri care sunt consemnate de Sfânta Scriptură:
¸¸Un Mântuitor care nu va mai muri:
„Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are
nicio stăpânire asupra Lui.” (Romani 6:9);

HRISTOS A ÎNVIAT

¸¸Naşterea din nou:
„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” (1Petru 1:3);
¸¸Promisiunea Duhului Sfânt:
„Dumnezeu a înviat pe acest Isus şi noi toţi suntem
martori ai Lui. Şi acum, odată ce S-a înălţat... prin dreapta lui
Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt.”
(Faptele Apostolilor 2:32-33);
¸¸Iertarea păcatelor:
„Dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi
sunteţi încă în păcatele voastre” (1Corinteni 15:17);
¸¸Absolvirea de pedeapsă pentru

nedesăvârşirile noastre:

„Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! Cine-i
va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la
dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!” (Romani
8:33-34);
¸¸Însoţirea şi protecţia Lui de-a lungul vieţii

noastre pământeşti:

„Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului.” (Matei 28:20);
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¸¸Dovada judecăţii viitoare:
„Dumnezeu […] a rânduit o zi în care va judeca lumea după
dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi
despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită,
prin faptul că L-a înviat din morţi.”
(Faptele Apostolilor 17:30-31),
¸¸Mântuire de mânia viitoare a lui Dumnezeu:
„Dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu
Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum,
când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.”
(Romani 5:10);
¸¸Învierea noastră din morţi:
„Ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi
împreună cu Isus.” (2 Corinteni 4:14).

Î

nvierea lui Hristos are impact major în slujirea noastră
prezentă pentru El: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu,
care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!
De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi
totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră
în Domnul nu este zadarnică.” (1Corinteni 15:57-58). Întrucât
ştim că Domnul ne asigură învierea, primim putere să răbdăm
persecuţii pentru Numele Lui, aşa cum au făcut milioane de
creştini martirizaţi de-a lungul istoriei.
Domnul Isus Hristos deşi a fost răstignit, a fost îngropat şi
a înviat a treia zi după Scripturi (1Corinteni 15:3-4), şade la
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu (Evrei 12:2)
şi mijloceşte pentru noi înaintea Tatălui (Romani 8:34), în
calitate de Mare Preot (Evrei 8:1). 

? Cătălin MIRON

S
Impresii
greşite
în
ziua
Impresia necunoaşterii
ÎNVIERII

-a spus şi s-a scris mult despre învierea Domnului Isus. Cu prilejul
acestei sărbători, mesajele sunt direcţionate către mormântul gol
şi către implicaţiile acestei realităţi pentru creştinism. Ştim atât de
multe despre acest eveniment încât aproape că te întrebi ce s-ar
mai putea scrie fără a-i plictisi pe cititori.
Şi istoria celor doi ucenici porniţi spre Emaus este arhicunoscută. Şi,
cu toate acestea, ca în fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, încă mai există
bogăţii care trebuie explorate.
Una dintre acestea ne vine sub forma unor impresii pe care li le-a
creat Domnul celor doi, impresii pe care a dorit să le creeze, cu
scopuri precise. Şi aceste impresii ne guvernează şi nouă viaţa în anumite
circumstanţe.
Când soţia reputatului gânditor creştin C. S. Lewis era bolnavă, fără şanse
de scăpare, acesta a scris: „Nu e vorba despre faptul că mă aflu în primejdia
de a înceta să cred în Dumnezeu. Adevărata primejdie este că ajung să cred
lucruri groaznice despre El. Concluzia de care mă îngrozesc nu este: «Deci la
urma urmelor nu există Dumnezeu!», ci: «Deci aşa arată Dumnezeu. Nu te
mai înşela!»”.
Există în viaţă situaţii în care ni se pare că Dumnezeu nu este Cel pe
care-L ştim noi. Că ceva s-a schimbat în fibra fiinţei Sale. Şi parcă toate se
prăbuşesc în universul nostru odată cu acest raţionament.
Descoperim, în pasaj, două impresii ce li le creează Domnul celor doi, în
mod intenţionat, şi ele pot fi experienţa unora dintre cititori în aceste
momente sau, se prea poate, să fie realităţi cu care vom da piept în viitor:

Pentru ei moartea lui Hristos reprezentase spulberarea unor visuri.
Fusese sfârşitul speranţelor lor. Deprimaţi şi confuzi (din cauza spuselor
unor femei), află că mai există cineva ce pare a nu şti nimic.
Nu ştia Domnul? Toate veştile acestea erau în legătură cu El. Şi totuşi, ce
scopuri ale El în vedere atunci încât le dă impresia că nu ştie?

1. Să-i determine să-şi
reconsidere poziţia

HRISTOS A ÎNVIAT

Isus din Nazaret nu era un necunoscut în Israel. Potrivit lui Ioan,
minunile Sale fuseseră aşa de multe încât, dacă s-ar fi scris toate, nu ar fi
încăput în lumea întreagă cărţile respective. Devenise cea mai populară
personalitate a momentului. Aşa că evenimentul răstignirii şi îngropării
Sale nu putea trece neobservat. Tot Ierusalimul, şi nu numai, nu vorbea
despre nimic altceva. Şi, cu toate acestea, iată că cei doi descoperă un
Drumeţ care pare că nu ştie nimic.

A

r fi interesant de ştiut dialogul dintre cei doi până la momentul
întâlnirii cu El… Ce dezamăgiri! Ce regrete! Ce întrebări!
Ce frustrări! Toate acestea ca o consecinţă a nepriceperii lor,
şi a încetinelii în a-şi pune inima spre a crede Cuvântul lui
Dumnezeu. Nu se putea să mai continue aşa. Le-ar fi dăunat vieţii de
acum şi veşniciei. Aşa că aveau nevoie de o terapie de şoc. Şi ea a venit
prin cuvintele Străinului care părea că nu ştie nimic.

Luca 24:13-31

Ce au făcut ei? În primul rând s-au oprit. Luaseră prea mare viteză.
Doreau să scape prea repede de Ierusalim. Era prea mare interesul
pentru Emaus („Cetatea lumii”). Apoi, cu năduf, I-au spus tot ce aveau
>>
pe inimă.
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O

! De câte ori nu am început să devenim „greoi
la minte” şi am întârziat şi noi în a ne pune
inima pentru a pricepe minunatele planuri ale
lui Dumnezeu. Şi atunci vin în viaţa noastră
situaţii care ne dau peste cap. O boală, o lipsă, un necaz,
o înmormântare, un accident, un şomaj, o neînţelegere
accentuată în familie, o afacere care scârţâie etc. Şi toate le
putem trece câtă vreme suntem siguri că El e în control. Dar
uneori El dă impresia că nu ştie...
Ce e de făcut? Să ne oprim! Să ne oprim şi să-I spunem. Să ne
oprim şi să ne deşertăm „sacul de jale”. Să ne oprim şi să ne
mărturisim starea, viaţa, păcatele, amarul. Exerciţiul acesta ne
va face bine.Vom realiza uneori că starea noastră nu e cea mai
bună.Vom realiza că poziţia noastră trebuie reconsiderată.
Să ne amintim de profetul Ilie care, la Horeb, cu mult năduf
Îi spunea lui Dumnezeu, despre care credea că nu ştie, tot
sacrificiul său, toată dedicarea sa.
„De ce Doamne, atotcunoscător, îmi dai impresia că nu
ştii necazul meu?” „Pentru că vreau să te opreşti şi să-ţi
reconsideri poziţia!”

2. Să-i ducă la Scripturi

P
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roblema pe care ei trebuiau s-o rezolve era cu
Scripturile. Nu pricepeau că tot ce se întâmplase
era parte a profeţiilor sfinte. Nu făceau legăturile
potrivite, nu credeau cum ar fi trebuit să creadă. Nu
se deschiseseră pentru lucrările şi planul lui Dumnezeu. Ei
aşteptau altceva şi pe Altcineva.
Aşa că El pleacă de la Moise, probabil de la promisiunea din
Geneza 3 şi, pe parcursul celor aproximativ 11 km trece
prin multe profeţii arătându-le acurateţea cu care acestea
prevestiseră evenimentul răstignirii. Era ca şi cum cineva le
lua vălul de pe ochi. Mai târziu aveau să spună ce sentimente
îi încercau în acele momente: „...ne ardea inima în noi când ne
vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile...”(v. 32).
De multe ori neglijăm Scripturile. Fie în a le citi, dar mai
ales în a le aplica. Şi atunci El aduce peste noi câte o situaţie
zdrobitoare, şi ne mai lasă şi impresia că nu ştie nimic de ea.
Dar în cele din urmă ne conduce la problemă şi la rezolvarea ei:
ascultarea şi împlinirea Cuvântului.
De ce Doamne ne dai impresia că nu ne ştii necazul?” „Pentru
că vreau să Mă recunoaşteţi aşa cum Mă prezintă Scriptura, şi
nu aşa cum M-aţi plăsmuit voi!”

Impresia nepăsării
Au ajuns la Emaus, şi El „S-a făcut” că vrea să meargă mai
departe, că vrea să-i lase, că are o altă destinaţie. Cu toate
că ştia câtă nevoie au de El. Pentru că „locul lui Hristos nu
e pe-o cruce. Şi nici într-un mormânt. Locul Lui e lângă
fiecare din noi.” (Richard Wurmbrand).
De ce le dă El impresia asta?
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1. Ca ei să realizeze cât Îl doresc

E

l ştia cât Îl doreau.Voia ca, şi ei, să-şi analizeze propriul
interes. Cleopa şi cu celălalt fuseseră captaţi de
cuvintele Lui, de persoana Lui. Îl doreau aproape. „Rămâi
cu noi” este strigătul unei asemenea inimi. Ce altceva
sunt Psalmii, şi alte pasaje poetice ale Scripturii, decât strigătele
disperate ale unor oameni care L-au dorit pe Dumnezeu
aproape, din toată inima lor?
În general, atunci când suntem în necaz şi strigăm la Domnul o
facem pentru că vrem ca El să ne dea soluţia, scăparea. El însă
vrea să fie dorit în primul rând nu pentru ceea ce poate face în
viaţa noastră, ci pentru ceea ce este.
Uneori El dă impresia că lasă o biserică vie, din acelaşi motiv.
E dorit mai mult pentru harul Său, pentru binecuvântările Sale,
pentru atmosfera pe care o creează, decât pentru Fiinţa Lui
slăvită. E cazul bisericii din Efes, ocupată cu slujirea, cu apărarea
adevărului, dar fără pasiune.
Pentru ce-L dorim pe Dumnezeu? Pentru mâna Sa, pentru
buzunarul Său sau pentru Faţa Sa? Poate fi cazul unei persoane
care Îl doreşte pe Domnul pentru ceea ce poate oferi. Linişte,
siguranţă, progres spiritual etc. Dar nu pentru prezenţa Sa.
Poate fi cazul unei familii. L-au dorit pe Domnul doar pentru
că El poate ajuta relaţiilor lor, dar nu au făcut din El centrul
căminului. El vrea să-L dorim pentru ceea ce este!

2. Ca să creeze cadrul unei
descoperiri mai profunde

E

l a intrat să rămână cu ei, şi la momentul frângerii
pâinii, şi-au amintit de cum făcea El în general şi „L-au
cunoscut”. Cine îi mai putea opri din momentul acesta?
Întunericul nopţii? Primejdiile ei? Oboseala? NU! Chiar
în ceasul acela s-au întors. Asta a luat vreo 2 ore. Dar ce mai
conta? Îl văzuseră pe Isus cel viu!
Uneori, Domnul lasă impresia că vrea să plece de la noi, pentru
ca să putem realiza ce nenorociţi suntem fără El, şi să-L dorim
cu mai multă ardoare, ca să ni se poată descoperi mai glorios.
Este experienţa lui Iosif, care 13 ani trăieşte cu impresia că a
fost neglijat de Domnul pentru ca, ulterior, să aibă parte de o
descoperire mai accentuată a Lui! Este cazul lui Moise, care 40
de ani trăieşte cu aceeaşi impresie. Ce a urmat e o minunăţie
de aventură cu Domnul!
Alteori, El dă impresia că părăseşte o lucrare, pentru ca mai
apoi, când cei implicaţi se aşează în voia Lui, să o dezvolte
cum nici nu au visat. Trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să se
descopere mai glorios în bisericile noastre! Trebuie să credem
că El va lucra cu şi mai multă putere, chiar dacă poate în ultima
vreme am avut impresia că e gata să plece. Pentru asta, însă, e
nevoie să-L dorim cu toată inima şi să trăim Scripturile.
În caz contrar, există pericolul ca El să nu ne recunoască în
ziua aceea, tocmai pentru că nu am avut o relaţie vie cu El,
fie ca indivizi, fie ca biserici. Să luăm în serios Cuvântul, să ne
sfinţim vieţile şi să-L dorim pe Hristosul viu, chiar şi atunci când
situaţiile ne dau impresia că El nu cunoaşte prin ce trecem sau,
că nu-I pasă! 

GÂNDURI DESPRE MASA DOMNULUI*

Î

pentru noi. Masa Domnului arată datoria noastră, motivul
pentru care ar fi trebuit să mergem în iad, arată gravitatea
păcatului şi preţul aşa de mare al păcatului. La Masa Domnului
proclamăm moartea Domnului, preţul plătit de El ca să ne
scape de păcat şi vinovăţie, de consecinţele eterne ale acestora.
El trebuie să fie în centrul proclamării fiecăruia dintre noi, El
trebuie să fie în centrul proiectelor noastre, El trebuie să fie
scopul viziunii Bisericii Sale.

MASA DOMNULUI ESTE O AMINTIRE (1 Cor. 11:24-25).
Anticipând procesul natural al uitării, Mântuitorul a instituit un
act de cult periodic, în care copiii lui Dumnezeu născuţi din
nou să-şi amintească despre El, despre sacrificiul făcut de El pe
cruce pentru mântuirea lor. La Cină ne amintim de Domnul
care a murit pentru noi, ne amintim de moartea dureroasă de
care a avut parte pe cruce, ne amintim de învierea Sa glorioasă
şi înălţarea Sa plină de promisiunea revenirii. În centrul Mesei
Domnului este Hristos, mort şi înviat pentru noi, de aceea
amintirea Lui este unul dintre scopurile majore ale acestui act
de cult.

MASA DOMNULUI ESTE O PĂRTĂŞIE (1 Cor. 10:16).
Comuniunea înseamnă literal o „împărtăşire”, nu doar „a lua
parte împreună”. Masa Domnului pune într-o părtăşie divină
şi supranaturală oameni aşa de diferiţi, înfrăţiţi prin sângele
Domnului. Din acest motiv, iubirea aproapelui şi iertarea lui sunt
absolut indispensabile. Religiozitatea, firea şi ipocrizia îi face pe
mulţi să stea o viaţă pe băncile bisericilor, fără să experimenteze
măreţia sublimă a iubirii şi iertării fraţilor, atribute divine care,
manifestate între sfinţi, îi conduc la părtăşia dumnezeiască.
Spiritul de judecată, de critică, de invidie şi partide nu are ce să
caute între credincioşi.

MASA DOMNULUI ESTE O PROMISIUNE (Luca 22:20).
Masa Domnului este garanţia promisiunii Domnului că moare
cu scopul să ierte păcatele oamenilor, în baza Noului Legământ.
Noi acceptăm această promisiune prin credinţă şi întreaga
creştinătate trăieşte cu speranţa că Dumnezeu Se va ţine de
cuvânt, împlinind promisiunea pe care a făcut-o. Demnitatea şi
caracterul lui Dumnezeu ne încurajează să credem că ceea ce
a promis va împlini, fără să uite sau să Se răzgândească. La Masa
Domnului noi reînnoim şi revendicăm această promisiune divină
în care credem cu toată fiinţa noastră.

MASA DOMNULUI ESTE O PROFEŢIE (1 Cor. 11:26).
Masa Domnului ne arată nu numai ce a făcut El pentru trecutul
nostru, ci şi ceea ce va face El pentru viitorul nostru. Cina
este garanţia promisiunii întoarcerii Lui. El Se va întoarce
după răscumpăraţii Săi. Nimic altceva nu va lua de pe acest
pământ; totul, totul va arde. Datorită omului creat după chipul
şi asemănarea Sa, datorită celor născuţi din nou prin Hristos,
inima lui Dumnezeu este îndreptată spre Planeta albastră
blestemată.

MASA DOMNULUI ESTE O PROCLAMARE (1 Cor. 11:26).
Niciun act de cult al Bisericii lui Dumnezeu nu vorbeşte mai
bine decât Masa Domnului, ale cărei elemente sunt simbolul
trupului şi al sângelui Domnului Isus Hristos ce se jertfeşte

Este un mare har şi o mare onoare să fii în părtăşia Bisericii lui
Hristos, participând cu „sufletul la gură” şi responsabilitate la
acest eveniment unic şi totuşi repetabil, repetabil şi totuşi unic.


 Virgil ACHIHAI

*Schiță de predică pentru Masa Domnului. Pagină concepută pentru a veni în ajutorul predicatorilor.

MASA DOMNULUI

n seara de joi, cu mai puţin de 24 de ore înainte să moară,
Mântuitorul a celebrat Paştele cu ucenicii Săi, instituind
în acelaşi timp Masa Domnului. Biblia foloseşte termeni
diferiţi pentru Masa Domnului, pentru a pune în evidenţă
diversitatea semnificaţiilor ei: Amintire, Frângerea pâinii,
Comuniune, Paharul Domnului, Masa Domnului, Cina Domnului,
Paharul, Rodul viţei, Pâinea. Această diversitate de nume
prezintă semnificaţiile Mesei Domnului:

Studiu biblic - Alba

N

e bucurăm că în perioada 13-15 februarie am avut pe fratele Ilie Potop
în judeţul Alba în adunarea din Gârbova. În cele trei seri, fratele a avut un
studiu despre familie, iar în a doua seară au fost aduşi doi copii pentru care
ne-am rugat ca Domnul să-i binecuvânteze. Învăţăturile biblice şi sfaturile
au fost şi sunt de un mare folos în familii, în Biserici, dar şi în societate. O biserică
sănătoasă este formată din familii sănătoase. Cei prezenţi la studiul acesta au fost din
localităţile învecinate comunei Gârbova. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea Lui. Amin.
 Pavel Dumitrache
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Expoziţie de Biblie
Biblioteca Naţională Bucureşti

Î

n Sfânta Scriptură, cartea Evrei, cap. 4, vs. 12, găsim scris:
„…Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor
decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că
desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă
simţirile şi gândurile inimii.”
Seara aceasta este specială pentru noi toţi. Şi aceasta datorită
faptului că am răspuns invitaţiei Asociaţiei „Conştiinţă şi
Libertate” de a fi împreună pentru a mărturisi, prin alocuţiuni
sau prin prezenţă, că Sfânta Scriptură este cartea noastră cea
mai dragă.
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În seara aceasta,
mărturisim că dragostea
lui Dumnezeu faţă de
oameni a luat formă scrisă
prin cele 66 de cărţi
ale Sfintei Scripturi; că
doar ea, Sfânta Scriptură,
este singura carte care a
schimbat, schimbă şi va
schimba vieţi şi destine.
În fiecare generaţie
oamenii au scris cărţi.
Unele dintre ele chiar au
reuşit să influenţeze pe
aceia care le-au citit.
Biblia este deasupra tuturor, deoarece este singura carte
pe care Dumnezeu a adresat-o omului. În ea găsim cum
Dumnezeu a creat cerul şi pământul, dar şi cum va crea un
cer nou şi un pământ nou. Găsim cum Dumnezeu Şi-a ales
un popor al Său şi, printre alte multe binecuvântări, i-a dat şi
cea mai veche sărbătoare cunoscută - Paştele - aproximativ
acum 3250 ani.
Dar mai presus de acestea, aflăm din Sfânta Scriptură cum
Dumnezeu Şi-a adus la îndeplinire Planul Său cu privire
la mântuirea omului prin credinţa în jertfa Domnului Isus
Hristos. Iar prin credinţa în jertfa Sa, milioane şi milioane de
oameni şi-au schimbat nu doar destinul veşnic, dar şi trăirea
de zi cu zi.
Abraham Lincoln a numit Biblia ca fiind cel mai frumos
dar al lui Dumnezeu pentru omenire. William Gladstone a
spus că între Biblie şi toate celelalte cărţi este o diferenţă
incomensurabilă. Immanuel Kant a spus că Biblia este cea mai
mare binecuvântare pe care omenirea a primit-o.

*

N

imeni nu poate schimba inima omului, afară
de Dumnezeu! Nimic nu poate schimba mai
radical atitudinea omului faţă de el însuşi şi faţă
de ceilalţi oameni, decât Sfânta Scriptură. Cheia
înţelegerii acestor afirmaţii este că Sfânta Scriptură nu este
doar o colecţie de cărţi inspirate din mintea unor oameni. Ea
este diferită de toate celelalte cărţi deoarece este într-adevăr
Cuvântul lui Dumnezeu: „Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai
învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai
învăţat: din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea
înţelepciunea care duce la
mântuire, prin credinţa în
Hristos Isus.Toată Scriptura
este însuflată de Dumnezeu
şi de folos ca să înveţe, să
mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire,
pentru ca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârşit
şi cu totul destoinic pentru
orice lucrare bună.” (2 Tim.
3:14-17).
Cuvântul oamenilor poate
emoţiona, ilumina în
diferite aspecte ale trăirii
omului, dar Cuvântul lui Dumnezeu are capacitatea de a
schimba vieţi odată pentru totdeauna. Cuvântul scris în Biblie
nu este venit de la vreun om, ci chiar din inima şi gândirea lui
Dumnezeu. De aceea, Cuvântul scris are putere să schimbe
vieţi, deoarece vine de la Dătătorul şi Sursa vieţii.
Atunci când cineva îşi deschide inima pentru a citi, a învăţa
şi a studia Scriptura, acesta va începe să se vadă pe sine şi să
Îl vadă şi pe Dumnezeu într-un mod aparte. El îşi va înţelege
propria condiţie – de păcătos înaintea lui Dumnezeu – şi va
înţelege darul iertării prin lucrarea deplină de mântuire a
Domnului Isus pe cruce. El va începe să înţeleagă mai bine
puterea Duhului Sfânt care îl va face să se depărteze de păcat
şi să se bucure de o viaţă împlinită. Şi va observa tot mai mult
cum în viaţa lui are loc o schimbare supranaturală pe măsură
ce se va adânci în Cuvântul lui Dumnezeu. Cât de uimitoare
este această Carte!
 Virgil ACHIHAI

*(Mesaj susţinut cu ocazia deschiderii oficiale a Expoziţiei de Biblie.
Cu acest prilej, au rostit mesaje: Victor Opaschi - Secretar de Stat pentru Culte, Alexandru Pugna - Secretar de Stat
în cadrul Ministerului Culturii, Virgil Achihai - Secretar General AER).
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Necrolog

S

-a născut în data de 1 ianuarie 1957 în satul Almăjel,
jud. Dolj, fiind cel de-al cincilea copil din cei 12 ai familiei
Vieru Ion şi Elisabeta. Încă de copil a căpătat o educaţie
frumoasă, fratele Ion Vieru fiind responsabilul adunării din
Almăjel, iar din 1990 el fiind presbiter în adunare. Levi a fost un
copil foarte plăcut, fiind înzestrat de Dumnezeu cu o inteligenţă
nativă şi un simţ al umorului de calitate, care-l făcea să fie agreat
de toţi concetăţenii din Almăjel, aceştia iubindu-l fără excepţie.
Şcoala primară a făcut-o în satul natal (4 clase), iar gimnaziul în
localitatea Fratoştiţa, unde timp de 4 ani a străbătut împreună cu
copiii din Almăjel 12 km, pe jos, fără şosea, prin noroi şi zăpadă,
prin ploi şi alte intemperii.
La şcoală, în toate clasele, a fost premiant, iar datorită felului lui
plăcut de a fi şi a inteligenţei sale, era foarte iubit de colegi şi
profesori. Încă din clasele primare compunea multe versuri, scria
poezii, iar mai târziu în anii tinereţii şi adolescenţei, recita poezii
şi pasaje întregi din Biblie, fiind unic în acest sens în adunarea din
Craiova. Aici a ajuns în anul 1972, când după terminarea celor 8
clase generale, a dat examen la şcoala profesională şi a fost admis
la Grupul Şcolar Electroputere din Craiova. Levi se integrează ca
tânăr în adunare unde are un comportament exemplar.

După armată s-a căsătorit cu Simona Gae, o tânără credincioasă,
şi au avut împreună un băiat, Bogdan, pe care l-au primit ca o
minune a Domnului. A continuat să lucreze în adunare şi în zonă,
creând relaţii cu fraţi din toată ţara şi din afara ţării. A participat
din plin la construcţia celor două adunări creştine după Evanghelie
din Craiova. A făcut parte dintre fondatorii Societăţii „Ethos” unde
şi-a desfăşurat activitatea până când Domnul l-a chemat acasă.
De aici a ajutat foarte mulţi fraţi şi a contribuit la multe lucrări în
zonă şi în ţară. Astfel, prin el, împreună şi cu alţi fraţi, a luat fiinţă
Adunarea „Ethos”. S-a construit Azilul de bătrâni, Şcoala „Ethos”,
Grădiniţa „Ethos”. De asemenea, s-a creat posibilitatea de a ajuta
cu hrană multe persoane şi familii în nevoie. S-a înfiinţat ferma
agricolă Ethos.
Plecarea lui la Domnul a lăsat un gol imens în comunităţile
din Oltenia şi nu numai, dar a şi lăsat o mireasmă frumoasă,
proslăvindu-L pe Dumnezeu prin moartea sa, aşa cum a făcut şi
în viaţa sa. În tot ce a trăit, Levi a arătat o pildă de felul cum se
trăieşte viaţa de creştin. Acest mod de viaţă curat, pe care el l-a
arătat, atât în adunare cât şi în familia sa, îi face pe Simona, soţia
sa, Bogdan, fiul său, Adriana, nora, precum şi cele două nepoţele să
se mângâie cu gândul că Levi este la Domnul, cel care-l va răsplăti
cu viaţă veşnică pentru tot ceea ce a trăit şi a lucrat cât a fost în
viaţă pe pământ, timp de 60 ani.
Înmormântarea a avut loc la Craiova, pe 19 februarie 2017, în
prezenţa a sute de fraţi din ţară şi străinătate. Din partea Uniunii
Bisericilor Creştine după Evanghelie din România a fost prezent
fratele Virgil Achihai, care a adus şi un mesaj pentru cei prezenţi.
 Constantin Vieru
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Avea darul ajutorării fraţilor, astfel că în perioada tinereţii el
a ajutat pe foarte mulţi fraţi şi familii în nevoie, ajutându-i la
construirea caselor sau alte probleme pe care aceştia le aveau.
Iubea foarte mult copiii şi tinerii, la rândul său fiind foarte iubit
de aceştia. După terminarea celor trei ani de şcoală profesională
a continuat în paralel cu serviciul şi liceul la cursul seral, liceu pe
care l-a absolvit cu medie mare. A urmat apoi serviciul militar,
unde datorită credinţei lui în Domnul Isus, a avut probleme
neacordându-i-se gradul de caporal în urma absolvirii şcolii de
gradaţi, pe motiv că fugea din unitate la adunare.

LEVI VIERU (1957-2017)
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GHETSIMANI, GABATA, GOLGOTA ŞI GROAPA
Şi dacă-ntreba-va cumva, cineva
„De unde-Ţi vin rănile-n mâini şi… pe spate?”
Voi spune: „Din casa ce mult Mă iubea…
Păstorul bătut sunt, cu oi răsfirate”.
(Zaharia 13: 6-7)
GHETSIMANI
Intrat-a-ntr-un loc îngrădit … a-nnoptat…
Era ca-ntr-un teasc de măsline…iar anii
Păstrat-au grădinii un nume-nsemnat
Ce încă şi azi este tot G h e t s i m a n i.
Din turnul înalt, dar de nimeni văzut,
Veghind, El observă-n detaliu, mulţime
De duhuri viclene ce neprevăzut
Atacă puternic şi fără ruşine;
De-aceea se roagă intens, lăcrimând,
Cu suflet şi inimă tristă ce plânge,
Cu faţa crispată, căzut la pământ
Simţindu-Şi sudoarea în stropi ca de sânge:
„O,Tată, de e cu putinţă, cumva,”
´Şi-ndreaptă-ngrozit înspre cer, rugăciunea,
„Departă de Mine, de e voia Ta,
Paharul, să nu-i mai sorb amărăciunea!”
GABATA
Privit de departe, ziceai că pe cap
Lucea diadema-n rubine pe frunte,
Cu sceptru, şi-n strai stacojiu îmbrăcat,
Un rege vedeai ce duşmani va să-nfrunte…
Dar pasu-ţi latent ce ţi-L apropia,
Dezvăluie straşnica realitate:
Privit de aproape, El Rege era,
„Un Rege-distracţie-nainte de moarte…”
De-acolo, din locul numit „Pardosit
Cu pietre” ce supranumit e „Gabata”,
El, Rege Divin, astfel schimonosit,
Lua crucea-n spate, pornind spre Golgota.
Spinarea-I era ca ogorul brăzdat
În care-nflorit-au, recent, „trandafirii”,
Iar crucea prea grea ce-o avea de purtat,
Marca-n sânge calea spre culmea Iubirii.
GOLGOTA
Cumplita durere din trupu-mi de lut
Mă duse, prin duhul, cu gândul la cruce;
Pe când mă zbăteam în al meu aşternut,
Simţeam cum credinţa alin îmi aduce…
Dar El Şi-a sorbit plin de harul divin,
Veninul grădinii, tortura Golgotei…
În mijlocul zilei cu-al ei cer senin,
O noapte-nfioară mulţimea cohortei…

Iertaţi sunt de-acum cei ce L-au răstignit…
Tâlharul în Rai va păşi-ndată pragul…
Când Tatăl Ceresc, Însuşi, L-a părăsit,
Strigat-a cu groază, gustând ce e iadul…
Altarul: o cruce din lemn blestemat
Cu Mielul Divin săvârşind ispăşire…
Din mijlocul beznei, ca bezna din iad,
Ţâşneşte-n vii raze, victoria-n Iubire.
Dovadă a morţii din trupul sfârşit
N-a fost o hârtie atent ştampilată
Ci lancea din coastă, izvorul ţâşnit
Din dragoste, milă… cu sânge şi apă…
GROAPA
Mormântul: o groapă săpată adânc
Cu grijă, de Iosif din Arimateea
Ce nici nu ştia că-mplinea un cuvânt
Profetic, ce-l scrise cândva, Isaia.(53 v.9)
„Cortegiul funebru” dar neobservat,
Ajuns-a la cruce…Era înspre seară.
Cu smirnă, aloe L-a îmbălsămat
Şi-n pânze curate de in, bunăoară,
Pios, L-a depus în mormântul cel gol
În liniştea serii-n parfumul grădinii.
La uşa mormântului, în rostogol
O lespede, curmă accesul luminii…
Mormântul speranţă aduse-n duşmani:
„Scăpat-am în fine de Înşelătorul!”
În cete-narmate, 'n soldaţii romani
Avea siguranţa şi pacea, Soborul.
Străjerii-ngroziţi când Hristos a-nviat,
Stârniră-ntre preoţi o grea frământare.
Întreaga lor linişte s-a tulburat...
Dând bani, inventară m i n c i u n a c e a m a r e…
În ziua în care Hristos a-nviat,
El, primu-ngropat, lăsa loc pentru alţii:
Al doilea fu Iosif(?)…De mine-aţi aflat ?
Eşti tu următorul şi-n fine…toţi fraţii?
GHETSIMANI, GABATA, GOLGOTA ŞI GROAPA
Doamne,
Ajută-mi s-accept teascul din Ghetsimani,
Batjocuri, torturi oferite-n Gabata
Şi moartea pe-altarul de la Golgota,
„Cu Tine-nviat, părăsind veşnic, Groapa.”
 Petrică PLEŞA

