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„Este Domnul…”
„Atunci ucenicul, pe care-l iubea Isus, a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon
Petru că este Domnul și-a pus haina pe el, și s-a încins, căci era desbrăcat, și s-a aruncat în
mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe
de țărm decât ca la două sute de coți. Când s-au pogorît pe țărm au văzut acolo jăratic de
cărbuni, pește pus deasupra și pâine.” (Ioan 21:7-9).
Învierea Domnului Isus Hristos din morți n-a fost numai o înviere fizică,
adică o înviere a trupului pe care l-au pus în mormânt, ci a fost mult mai mult, o
îviere în care trupul acela fizic a fost contopit într-o dimensiune nouă de glorie.
În privința aceasta zvonul lansat de preoți cum că ucenicii au furat trupul este un
nonsens. De ce ar fi furat ei un trup mort. Ce să facă în cele din urmă cu un
cadavru? Învierea Domnului i-a luat pe ucenici prin surprindere. Dar surpriza a
fost nu numai că a înviat, ci și ce fel de înviere a fost aceasta?
În toate arătările Domnului către ucenici există un element misterios. Nu
numai faptul că nu le venea să creadă, dar și parcă nu erau siguri că era El, Isus,
într-adevăr. Domnul a trebuit să facă sforțări ca să-i convingă pe ucenici că El
era, și nu altul. Atingeți-vă de Mine, convingeți-vă… Aveți ceva de mâncare, ca
să mânânc cu voi…? Iar cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, abia la masă,
la frângerea pâinii, L-au recunoscut. Pe malul Tiberiadei, Domnul i-a așteptat cu
peștele deja prăjit, și Ioan a fost singurul din corabia care L-a recunoscut și i-a
spus lui Petru: Este Domnul! Și Ioan evanghelistul scrie mai târziu majesticele
cuvinte: VOM FI CA EL !

Și această zi, ca fiecare zi dintâi a
săptămânii o sărbătorim ca zi de
înviere în bucuria învierii din morți a
Domnului nostru Isus Hristos. Fie
puterea învierii Lui arătată în mijlocul
adunării noastre, și bucuria din Duhul
Sfânt să ne inunde inimile ca să-I
aducem o închinare vrednică de
Numele Său cel mare!
Prima oară la noi
Ne-am bucurat să salutăm în
mijlocul nostru pentru prima oară pe
fratele Cosma Gheorghe și s.
Cornelia, veniți în vizită din Oradea
de la biserica Emanuel. De asemenea,
familia Tamba Bob și Tina, din
Homewood, Illinois. De asemenea, la
serviciul divin de dimineață a fost cu
noi s. Tilică Mierea, prietenă cu
familia Pavel Negrei.
Săptămâna trecută fr.
Mihai Sârbu, unul din
păstorii bisericii New
Life din Phoenix,
Arizona, și-a încheiat
alergarea pe pământ.
Una din ultimele
postări ale fratelui
Mihai Sârbu pe Internet a fost la 15
aprilie, și o publicăm în continuare.

A înviat, nu este aici !
Nu vă spăimântaţi! Căutaţi pe Isus din
Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu
este aici; iată locul unde îl puseseră. (Marcu
16:6)
Cred că cel mai extraordinar
”buletin de știri” transmis vreodată în
Univers a fost cel din dimineața
învierii Domnului Isus. Scurt și concis,
clar și cu impact mesagerul cosmic a
proclamat pentru cei ce au venit să-L
caute pe Fiul lui Dumnezeu într-un
mormânt rece că: ”a înviat, nu este aici;
iată locul unde îl puseseră.” (Marcu 16:6).
Vestea aceasta avea să schimbe cursul

istoriei și destinul a milioane de
oameni. Contestat la început, privit cu
îndoială chiar și de ucenici, învierea
avea să fie cel mai argumentat
eveniment din istorie. A fost profețit de
Scriptură și dovedit de mormântul gol.
L-au proclamat îngerii, l-au recunoscut
dușmanii și, după două mii de ani,
urmașii încă vorbesc cu curaj despre
Cel Viu.
Ce-ar trebui să înțelegem că s-a
întâmplat în dimineața Învierii? Ce ne
spune, ce ne învață Scriptura despre
felul în care Dumnezeul cel veșnic a
condus lucrurile ca Învierea să
reprezinte:
1. Cea mai grandioasă manifestare a
puterii lui Dumnezeu.
Cineva a explicat că în dimineața
Învierii Dumnezeu a acționat a doua
oară asupra materiei și a generat un
nou tip de materie nesupusă spațiului și
timpului și nici degradării sau morții.
Domnul Isus cel Viu era ”aici și peste
tot.” A intrat prin ușa încuiată în
camera unde se aflau ucenicii și a știut
ce a gândit Toma deși nu era prezent
acolo. Urmașii Lui predică fără teama
și spun: ”despre Dumnezeu că El a înviat pe
Hristos,” (1Cor.15:15) și că ei trăiesc:
”prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care
L-a înviat din morţi.” (Col.2:12). Când au
fost amenințați și persecutați pentru
Evanghelia ce o propovăduiau aveau să
exclame și să explice că mesajul lor este
în exclusivitate despre: ”Acest Isus” pe
care ”Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui,
şi L-a făcut Domn şi Mântuitor!” (Fapte
5:31). Este exact ce scrie și poetul
creștin când proclamă că: ”Zarul de pe
mormânt s-a rupt, / Sfârșitu-s-a lupta cea
grea. / Moarte puterea-ți frântă e, / a vieții envingerea.” Aleluiaaaaaaaaaa! Slavă
Domnului care a biruit moartea: ”Cu
moartea pe moarte călcând / Și celor din
morminte / Viață dăruindu-le!”
Ia o pauză și mditează la ceea ce a
făcut Dumnezeu, iar apoi gândește-te
serios la: ”puterea învierii Lui şi părtăşia
suferinţelor Lui” (Fil.3:10). Fii gata să
trăiești sub autoritatea Celui Înviat tot
restul vieții.

2. Cea mai generoasă provocare.
”A provoca” înseamnă: ”A avea
drept urmare; a determina, a constitui,
a cauza, a prilejui, a pricinui, a
stârni” (DEX). Este ca un impuls ce nu
te lasă indiferent față de un eveniment
care s-a întâmplat și te determină să iei
atitudine pro sau contra. Vorbind
despre înviere și despre întâlnirea cu
Cel Viu apostolul avea să
mărturisească faptul că scopul vieții lui
este: ”să-L cunosc pe El şi puterea învierii
Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac
asemenea cu moartea Lui.” Oare de ce?
”Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la
învierea din morţi.” (Fil.3:10-11). Cât de
generos este Domnul! Îți pune la
dispoziție cea mai extraordinară putere
din univers și te provoacă să o folosești
ca să fi biruitor în orice situație prin
care treci. Întărește acest adevăr la
Înălțare când își asigură urmașii
proclamând: “Toată puterea Mi-a fost dată
în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici
din toate neamurile … și iată că Eu sunt cu
voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.
Amin.” (Mat.28:19-20).
Nu te grăbi să treci cu ușurință peste
provocarea Fiului lui Dumnezeu. El te
cheamă să trăiești și să slujești la nivel
de excelență cu decență și demnitate și
Îți dă și rețeta ca să reușești: ”Dacă trăim
prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” (Gal.
5:25). Încearcă și fă-ți partea ta. El nu
se va lăsa dator nicicând. Este și
chemarea omului lui Dumnezeu care
te îndeamnă: ”Tu urmaș al lui Christos /
Ca să lupți te cheamă. / Drumul e croit de
mult / Să te-avânți făr’ teamă. / Harul Său
îți e de-ajuns / Și apoi cum am mai spus: /
Căci Isus trăiește-n veci, / Aleluia, Amin!”
Ridică-te și pornește! Înaintea ta
merge Cel ce a biruit moartea. Nici nu
trebuie mai mult.
3. Cea mai glorioasă perspectivă.
Apostolul neamurilor în
demonstrația învierii concluzionează
că: ”acum, Hristos a înviat din morţi, pârga
celor ador miţi.” (1Cor.15:20). Un
Mântuitor mort nu înseamnă prea
mult, te poate conduce până la cimitir.
Un Salvator Viu îți oferă cea mai

glorioasă perspectivă posibilă: viața
veșnică. Primul fruct (pârga) s-a copt
deja el anunțând recolta ce urmează.
„Pârga” reprezintă ”Cele dintâi fructe sau
roade dintr-un an; roade timpurii.” Este ca și
cum apare un nou produs și se testează
prototipul. Dacă trece cu bine va fi
omologat și inaugurată producția de
serie. La Înviere ”Prototipul” a fost
testat și a reușit să treacă cu bine toate
p ro b e l e. S u n t e m î n a ș t e p t a re a
”producției de serie” care se va
întâmpla când: ”Cel ce a înviat pe Hristos
Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre
muritoare, din pricina Duhului Său, care
locuieşte în voi.” (Rom. 8:11). Nu-i
poveste și nici basm. Este Cuvântul
adevărat al lui Dumnezeu care ne
asigură că: ”însuşi Domnul, cu un strigăt, cu
glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui
Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor
învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii,
care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună
cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în
văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu
Domnul.” (1Tes.4:16-17).
Wow! Ți se taie respirația la gândul
acesta. Ce veste extraordinară și ce
perspectivă fără egal îți oferă Cel
Înviat! Să te bucuri de ”Tinerețe fără
bătrânețe și viață fără de moarte.” la modul
real. Poetul creștin merge cu imaginația
la superlativ și înțelege ce se va
întâmpla în momentul acela:
”Sunați trompete cu putere,
Treziți-vă în zori de zi
Vestiți spre poli și emisfere
C-a fost în lume o’nviere
Și încă una va mai fi.
Când cei ce au primit Cuvântul
Ieșind ca crinii din noroi
Vor părăsi pe veci mormântul
Și-L vor întâmpina pe Sfântul
În pragul lumii celei noi!”
(P. Dugulescu – A fost în lume o-nviere).
Aceasta te așteaptă și pe tine dacă
rămâi până la sfârșit sub autoritatea
Domnului Isus. Cerul va fi trist fără
tine, iată de ce insist să-ți pui viața în
rânduială ca să ne întâlnim cu El în
glorie.
(Mihai Sârbu)

„De aceea,
frați sﬁnți,
care aveți
parte de
chemarea cerească, ațintițivă privirile la Apostolul și
Marele Preot al mărturisirii
noastre, adică ISUS!”
(Evrei 3:1)

La jăratec
Miercurea viitoare, în loc de studiu
biblic vom avea programul alcătuit de
AWANA la încheierea anului de
activitate, primul an la biserica Betel. În
cadrul programului, vor fi recitate poezii
și versete bioblice, corul copiilor va cânta
câteva cântări și se vor decerna premii și
certificate de recunoaștere a lucrării.
Mulțumim tuturor celor care s-au
străduit ca educația creștină din cadrul
AWANA să aibe execlență în toate și să
atragă atenția copiilor la dragostea lui
Dumnezeu.

O, slăvitule Isuse,
Vii pe căile iubirii
Lângă malul Galileii
Să mă-ntrebi de rostul firii.
La jăratecul ce arde
Pe nisip la malul mării,
Nu mă-ntrebi de lepădare
Nici de negura trădării.
Mă întrebi cu glas de harfă,
Ca o dulce adiere,
Despre dorul care-n mine
Nu se mistuie, nu piere.
„Mă iubești, fiul lui Iona,
Cu o dragoste curată,
Dincolo de ce zic alții,
Sau de ce Mi-ai spus odată?”
„Simone, fiul lui Iona,
Ai în tine o iubire
Dincolo de spini și ură,
Dincolo de răstignire?”
„Doamne, ce sublim Ți-e harul!
Nu-mi dai focu-nvinuirii…
Însă-mi dai din Tine Duhul,
Jarul sfânt, jarul iubirii!” (vp)
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