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Hristos a Înviat !

n Deja a trecut o lună de zile în
care nu ne-am adunat împreună la
închinăciune… Personal, mă simt de-a
dreptul lipsit de legătura frățească,
spiirituală, sănătoasă, de parcă am fi
legați în închisoare și mi se deformează
toată activitatea vieții. Duminica nu
mai e duminică, zilele săptămânii sunt
fără ordine și încâlcite. Oricât le-am
structura noi, ce să facem dimineața,
cum să fie programul zilnic, la ce oră
să ne culcăm, etc, parcă pierdem nu
doar șirul zilelor, dar și socoteala,
rutina vieții, pare ceva absurd.
n „Evanghelia lui Dumnezeu...
Ea privește pe Fiul Său, născut din
sămânța lui David, în ce privește
trupul, iar în ce privește duhul
sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul
lui Dumnezeu, prin învierea morților,
adică pe Isus Hristos, Domnul
nostru” (Romani 1:4). În cuvintele
acestea, apostolul Pavel fundamentează
actul învierii, ca fiind cel mai
important act doveditor al divinității
Domnului Isus. Astfel, potrivit cu
învățătura apostolului Pavel, în
Domnul Isus s-a îmbinat sfințenia cu
puterea dumnezeiască a învierii.
n Un credincios a spus, că la
sărbătoarea Învierii, toți oamenii ar
trebui să aibe zâmbetul pe față, să se
bucure, că moartea a fost biruită, și
învierea Lui este chezășia învierii
noastre. Da, noi vom învia, pentrucă El
a înviat, El a fost „primul rod al
învierii.” De aceea, creștinismul
adevărat este o „odă a bucuriei,” cu
sentimentul biruinței, cu speranța că
totul din lume, din viață, este aranjat
pentru trăirea fericită, fără capăt.
Gândurile negre apar, suferințele ne
dor, și nu le putem alunga. Dar viața în

Hristos este un triumf, o biruință
deplină asupra tuturor experiențelor
negative, asupra tuturor încercărilor de
slăbire a credinței. Cântarea noastră
spune: „Noi suntem biruitori... Prin al
lui Isus sânge, noi suntem biruitori!”
n Pentru cititorul Noului
Testament apare clar că în glorioasa
dimineață a învierii Maria Magdalena
și la fel și apostolii Domnului, la prima
vestire a faptului că Domnul a înviat,
n-au avut o bucurie spontană, ci au
căutat să se convingă de acest fapt. Pe
Maria din Magdala, o vedem că
plânge, are întrebări și e gata să le
pună oricărui întîlnit. Faptul acesta ne
arată nouă, că ea nu s-a mulțumit cu
locurile sfinte, ci Îl vroia pe El, pe
Mântuitorul. Ea era în Ierusalim, era
lângă mormântul Domnului, și azi
creștinii vor să meargă la Sf. Mormânt;
pentru ei mormântul are o importanță
mare. Pentru Maria interesul major era
să-L întâlnească pe Domnul Isus.
Nimic altceva nu putea satisface
interesul ei, căci nici oamenii și nici
locurile geografice nu-L pot înlocui pe
El. Azi, oamenii nu-L caută pe El, ci
caută mormântul Lui, turiști care caută
un mormânt, dar nu-L caută pe Cel
care a înviat și a ieșit din mormânt ca
Domn al vieții și stîpânitor al lumii.
n Maria din Magdala nu s-a
mulțumit că i s-a arătat un înger și că a
vorbit cu el. Pe ea n-a mulțumit-o
convorbirea cu îngerul trimis la
mormânt. Ea vroia să-L întîlnească pe
Domnul Isus. Îngerul a avut valoarea
lui, dar nu L-a putut înlocui pe
Domnul Isus. Aici avem o învățătură
de seamă pentru noi: să nu ne
mulțumim nici chiar cu îngerii, căci ei
nu-L pot înlocui pe Mântuitorul.

Despre dărnicie…

Câteva persoane m-au întrebat cum să dea banii la biserică
în timpul acesta de restricție și carantină. Le-am spus că
există o metodă pe care tinerii din adunare o folosesc, adică
„donații prin Internet”, dar eu nu mă pricep să explic așa ceva.
Și i-am îndemnat să aștepte până la prima adunare împreună. „Dar plățile la
datoriile curente ale bisericii nu așteaptă până atunci. Din ce se plătesc?” Leam spus să nu-și facă nici o grijă în privința aceasta.
În secolul XIX în Țara Galilor trăia unul din predicatorii cei mai mari pe
care i-a avut Anglia, Christmas Evans. Mulțimile veneau de pretutindeni să-l
asculte, și era admirat pentru talentul său oratoric și pentru curajul profetic pe
care îl aducea în mesaj. Dar colectele din care trăia erau foarte mici, și Evans
era foarte sărac, uneori chiar că nu avea ce să mănânce.
După una din predicile sale mișcătoare, o femeie înstărită a venit la el și i-a
spus:
— Am înțeles, Reverend Evans, că în ultimele trei luni nu ți s-a plătit
salarul. Dar nu-ți fie teamă, la învierea morților vei primi salarul întreg. Azi ai
predicat foarte bine...
Evans s-a uitat la ea și i-a spus:
— Doamnă, știu că voi primi salarul la înviere; n-am nici o îndoială în
privința aceasta. Dar ce fac eu cu calul meu, fiindcă biata mârțoagă trebuie să
mănânce și ea ceva? Și la drept vorbind…, pentru calul meu nici măcar nu e
vorba de înviere că să tragă nădejde că va căpăta atunci niște ovăz...
După aceste cuvinte spuse cu un zâmbet, Evans a continuat:
— Mă întreb, oare ce răsplată vor avea la înviere unii bogătași care și-au
pus nădejdea în bogățiile lor, și nu le pasă de alții? Ar trebui să plângă din
cauza nenorocirilor care vor veni peste ei, cum spune Sfânta Scriptură.”
Totuși întâmplarea are un sfârșit frumos: Eans a primit salarul (înainte de
înviere!), și calul a avut ovăz.
După ce va trece carantina…
- Vom avea surpriza să vedem sanctuarul bisericii noastre vopsit proaspăt,
curat, frumos, ca și cum am veni într-un loc nou.
- Copiii vor avea un concurs de versete biblice pe care le-au învățat în
timpul acesta de izolare.
- Să ne pregătim de nuntă. Mirele și mireasa, Emanuel Dragomir și Estera
Smahon tot învârtesc calendarul căutând data cea mai bună.
- În prima duminică împreună, vom avea un program special cu mărturii
și cântări de laudă Domnului.
- Credeți că cei din fanfară au uitat să cânte? Ia să-i auziți…
- Și să vedeți ce programe lungi o să avem… (e o glumă!)
n Programe în luna aceasta:
- Miercuri, la 7:00 seara. YouTube, la „Betel Chapel”
- Duminică, 8:30am Radio WEEF-1430AM (și pe Internat la pagina bisericii)
- Duminica, la 10:00 dimineața. YouTube, la „Betel Chapel”
- Buletine Duminicale, doar pe Internet la pagina bisericii, betelchurch.org

Va fi un
seceriș
bogat!
Cuvântul „pârgă” este
probabil neînțeles de mulți.
Dicționarul explică pârga astfel: „cele
dintâi roade dintr-o recoltă”. Folosind
cuvântul de „pârgă”, adică roada
dintâi, primul snop, Biblia spune că
Domnul Isus a fost cel dintâi rod al
învierii, și că așa cum a înviat Domnul
Isus vom învia și noi (I Cor. 15:20).
Ce slăvit adevăr! Recolta nu e
doar un singur snop. Undeva în câmp,
acolo unde a bătut soarele mai tare
spicele de grâu s-au copt mai repede,
și gospodarul a tăiat de acolo un snop
și l-a închinat lui Dumnezeu. Dar,
cândva toată holda va fi plină de snopi,
secerătorii vor lucra și vor face cruci
din snopii culeși, și atunci se va vedea
slava recoltei. Așa cum a fost primul
snop, pârga, așa va fi întreaga holdă la
seceriș.
Cum a înviat Domnul Isus din
morți, așa ne va învia Dumnezeu și pe
noi, la o slavă nevisată, cu trupuri noi
îmbrăcate în glorie, în nemurire, în
neputrezire. Iar apostolul Pavel spune
că întreaga fire așteaptă descoperirea
fiilor lui Dumnezeu, „răscumpărarea
trupului nostru”
„Pentru că Eu trăiesc, și voi
veți trăi!” (Ioan 14:19). Slavă
Domnului pentru această făgăduință
minunată!

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).

Mai vino între noi, Isuse
Mai vino între noi, Isuse,
Așa cum mai demult veneai,
Ca să-Ți aduni din nou poporul,
Și viața nouă să ne dai.
Am pus și noi la ușă lacăt,
Cu duhul trist și tulburat;
Căci ne-a lovit cumplit dușmanul,
Cu virusul înveninat.
Am obosit, dar nu de muncă,
Am obosit cu toți… de stat,
Nu ne mai strângem împreună
De teama molimei din sat.
E trist locașul de-nchinare,
Deși vopsitul l-am făcut,
E gol, nu-i lume, nici cântare,
Cutie fără conținut.
Oprește, Doamne, - Tu urgia,
Căci medicii n-au nici un leac.
Doar un cuvânt al Tău ajunge,
La molimă să-i pui capac.
Mai treci prin ușile-ncuiate,
Nu Te opri lângă zăvor...
Mai vino între noi, Isuse,
Și spune: „Pace tuturor!” (V.P.)
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