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B. Caracter de slujitor

02.05 – ÎNVIEREA DOMNULUI;
09.05 – Iosif – Demnitar înălțat de Dumnezeu să facă bine – Geneza 41 / 50:15
50:15-21
(50:19-20);
16.05 – Tabita – O femeie a căror fapte bune vorbesc și după
ă moarte – Fapte 9:3643 (Luca 16:9);
23.05 – Moise – Omul lui Dumnezeu care a văzut slava lui Dumnezeu – Exod 33:1234:7 (33:18-19);
30.05 - Andrei – Un îndrumător al altora spre Cristos – Ioan 1:35
1:35-44 / Matei 4:18-20
/ Ioan 12:20-22 (Ioan 1:41).
Adesea mă gândesc, ce-aș fi pierdut,
El nu s-a
a dat jos, o... nu ss-a dat jos
Isus de pe cruce, de-ar fi coborât,
Mulțimi
țimi de îngeri avea din prisos
prisos,
Speranță n-ar fi fost pentru păcătos,
Putea să-ii cheme în sprijinul Său,
Dar Slavă Lui că El nu s-a dat jos. Dar a stat sus pe cruce în locul meu și al tău.
Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Camen C-tin şi
Maria, Danciu Ioan şi Florica, Fătu
Nicolae şi Stana.
Surori: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Bâgu
Maria, Bratu Aurelia, Caranfil
Valentina,
Duliga
Tănţica,
Focşeneanu
Valeria,
Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Grigoraş
Ana-Maria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu
Aurica, Stănescu
C. Mariana,
Şulean Doina, Untaru Elena,
Vidican Viorica, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Pascale Ioan, Bălan Gino,
Bogdan Gh., Cazacu Daniel,
Cătrună Anghel, Crihan Luca,
Gherman Ghe., Lopăţică Ghe.,
Marcu Ioan, Nicola Cornel, Răchită
Marinel, Socol Neagu, Vlăsceanu
Florin, Ghereben Darius.
Fraţi şi surori bătrâni; Surori:
Baltac Elena, Dăduică Floarea,
Frăţiloiu Margareta, Graur Olga,
Leţa Maria, Paraschiv Ana,
Păcuraru Emilia, Petrescu Maria,
Preda Emilia.
Fraţi: Jurcă Constantin, Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan.

Anunţuri:
 Programul serviciilor
erviciilor divine ale Bisericii:
08:45 – 10:15
- Duminică dimineața
11:00 – 12:30
- Duminică seara 18:00 – 19:30;
- Pe data de 02.05.2021 Învierea Domnului
Domnului;
- Pe data de 03.05.2021 începând cu ora 10.30
program divin și părtășie
șie fr
frățească la Corbu;
 Fanfara va aduce laudă Domnului pe data
de 02.05.2021 în programul de după
dupăamiază.
 Miercuri 12.05.2021 ora 17.00 Ora surorilor.

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna: Mai
Deacu Iosif
Gherman Gabriel
Simion Petrică
Buzoianu Alexandra
Costiuc Cornel
Boghean George
Cotlearenco Victoria
Dascălu Rodica
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Ghereben Gabriela
Gherman Ștefania
Crihan Florin
Dumitru Victoria
Marin Andrei
Că
Căliman Constantin
Socol Nela

“Binecuvântat
Binecuvântat să fie omul care se încrede în
Domnul și a cărui
ărui nadejde este Domnul!”
(Ieremia 17:7)
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Învierea
nvierea lui Cristos – Confirmarea Evangheliei
Viața pe care Cristos a trăit-o
o pe pământ este cea mai frumoasă viață
via trăită vreodată,
cea mai plină de valoare pentru pământ cât și pentru Împărăția veșnică. O asemenea viață
este dăruită tuturor celor care cred în El și care doresc să-L
s
urmeze pe Mântuitorul. Dar, deși
o asemenea viață este vrednică de dorit și de trăit,
tr
totuși ea este imposibilă de trăit pentru
omul în condiția lui normală.
ă. Natura lui păcătoasă și dificultățile vieții pământești fac ca ceea
ce este de dorit pentru aspirațiile
țiile cele mai adânci
ad
ale omului să fie imposibil de realizat.
Apostolul Pavel spune ceva ceea ce ajungem să spunem cu toții,
to fie că ne place fie că nu:
„...am voința să fac binele, dar n-am
am puterea să-l
să fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l
fac, ci răul, pe care nu vreau să-ll fac, iată ce fac!” (Rom. 7:18-10).
7:18
Aceasta este tragedia
omenirii întregi. Dar ...,
CRISTOS A ÎNVIAT !
Vestea aceasta a adus ucenicilor lui Cristos renașterea
rena
tuturor speranțelor pe care
Mântuitorul le-aa asezat în inimile lor prin Evanghelie.
Evang
Ea i-a ridicat din prăbușirea în care
ajunseseră după crucificarea Lui. Faptul învierii lui Cristos, Domnul, prilejuiește
prilejuie
tuturor
urmașilor Săi bucuria trăirii unei vieți
ți binecuvântate la nivelul cel mai înalt posibil. Doar să
s
credem cu întreaga noastră inimă.
Într-o
o vreme când totul se clatină în jurul nostru, adevărurile Evangheliei au o
stabilitate de nezdruncinat datorită învierii dintre cei morți
mor a Domnului Isus Cristos.
Declarația lui Cristos, „Cerul și pământul
ământul vor trece, dar cuvintele Mele nu
n vor trece” se
demonstrează astfel o stâncă, un refugiu sigur, o sursă de pace deplină pentru toți
to cei care
cred în Cristosul cel înviat.
Când privim la cele patru Evanghelii ale Noului Testament, noi suntem frapaţi să
descoperim că Dumnezeu Însuși, prin învierea lui Cristos din morți,
mor oferă vieții noastre
garanții
ții ale credincioșiei lui Dumnezeu și putem astfel să
s fim pe deplin convinși că „nici un
cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere”
putere (Luca 1:37).
Fiecare dintre evangheliile Noului Testament Îl prezintă pe Isus Cristos dintr-o
perspectivă diferită. La fel, fiecare relatare a învierii Sale apare consemnată în evanghelia
respectivă ca și o dovatăă că întregul mesaj al acelei evanghelii este demn de crezut și astfel
chemările ei la trăirea unei vieții binecuvântate pe pământ, la nivelul cel mai înalt, devin
posibile de realizat în numele Aceluia care, acum fiind înviat și înălțat la cer, are toată puterea
în cer și pe pământ (Mat. 28:18).
1. Învierea lui Cristos prăbușește
șește toate barierele care încearcă
încearc să zădărnicească o
viață binecuvântată (Ev. după Matei)
Matei arată în evanghelia lui că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit

ca Împărat divin pentru a întemeia pentru veșnicie Împărăţia Cerurilor. Isus Cristos a venit în
numele lui Dumnezeu să biruiască întreaga împărăţie a celui rău (Mat. 12:25-29). Evanghelia
ne arată cum Isus a vindecat orice boală, a eliberat demonizaţi, a înviat morţi, a răspuns
nevoilor dificile ale oamenilor, i-a învăţat pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu şi le-a promis
tuturor celor ce cred în El viaţa veşnică şi intrarea în împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. El a
venit să aducă binecuvântarea pe care Dumnezeu a promis-o lui Avraam şi, prin Avraam,
tuturor oamenilor (Gen. 12:2-3; Gal. 3:16,29).
Dar Isus Cristos a fost contestat de mai marii poporului iudeu, de mai marii vremii,
şi cu o mare înverşunare şi cu multă abilitate au reuşit să discrediteze persoana şi lucrarea lui
Isus şi în final să-L omoare prin crucificare, în urma unui proces bine instrumentat împotriva
Lui. Părea că mesajul vieții lui Cristos fusese zadarnic.
Iată însă că învierea Sa (Mat. 28) răstoarnă complet calculele duşmanilor lui Cristos.
Deşi Isus a fost omorât prin crucificare, deşi El a fost pus în mormânt, deşi o piatră imensă
acoperea intrarea mormântului, deşi autorităţile iudaice și cele romane l-au sigilat şi au trimis
soldaţi să păzească intrarea în acesta, iată că Dumnezeu L-a înviat pe Cristos din morți.
Mormântul este deschis fără nici o problemă, Isus Cristos înviază din morţi în
glorie, soldaţii romani încremenesc de groază, şi autorităţile iudaice şi cele romane ajung să
riposteze într-un mod penibil. Toate acţiunile autorităţilor omeneşti au fost pur şi simplu
spulberate. Isus Cristos S-a arătat viu ucenicilor Lui şi a adus bucurie imensă în inimile
femeilor şi tuturor urmaşilor Lui. Toate acestea ne arată că Cristos are „toată puterea în cer și
pe pământ” (Mat. 28:18) și că Evanghelia împărăţiei Sale are un fundament veşnic.
Pe baza aceasta, toți cei care Îl iubesc pe Domnul Isus Cristos pot merge în toată
lumea și să ducă tuturor oamenilor vestea bună a Evangheliei și promisiunea unei vieți
binecuvântate pentru orice ființă omenească.

îmbălsămării trupului lui Isus) a fost schimbată într-o slujire mai bună – aceea de a anunța
vestea bună a învierii Domnului tuturor ucenicilor traumatizați și prăbușiți. Înțelegem astfel
că învierea Domnului asigură tuturor slujitorilor Evangheliei puterea Duhului Sfânt în
lucrarea pe care ei trebuie să o îndeplinească în lume (Mc. 16:15-20; Fap. 2).

2. Învierea lui Cristos dă aripi slujitorilor Domnului pentru orice slujire sfântă în
această lume (Ev. după Marcu)
Marcu arată în evanghelia lui că „Fiul omului nu a venit să I se slujească, ci El să
slujească, şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi” (Mc. 10:45). Înțelegem de la Marcu
că Domnul Isus Cristos a venit să ne slujească în nevoile pe care le avem și să ne ridice din
starea noastră de neputință de a face binele. El a acţionat în puterea lui Dumnezeu pentru a ne
face cel mai mare bine, chiar tot binele de care noi aveam nevoie. El s-a arătat vindecătorul
nostru, eliberatorul nostru, purtătorul păcatelor şi neputinţelor noastre, înlocuitorul nostru în
condamnarea pe care noi o meritam din cauza păcatelor noastre, răscumpărătorul nostru.
Slujirea lui Cristos a fost contestată şi respinsă de oameni, de poporul Lui şi de
conducătorii poporului Său. Întreaga lucrare a celui rău s-a năpustit asupra Lui ca un uragan,
prin emisarii lui, şi, în final, aceștia au reuşit să-L condamne la moarte prin crucificare, şi săL pună în mormânt. În acest fel, Evanghelia lui Cristos, vestea bună a apropierii lui
Dumnezeu de oameni în nevoile lor părea a se prăbuşi.
Iată însă că învierea lui Cristos (Mc. 16) tranşează totul în favoarea Lui şi a
Evangheliei Sale. Trebuie să spunem că învierea lui Cristos face ca: (1) moartea pe cruce a
lui Cristos a devenit moarte ispășitoare pentru toți păcătoșii care cred în El. Isus trebuia să
moară pentru păcătoşi. Astfel, duşmanii au împlinit pe deplin voia lui Dumnezeu (Fap. 2:2223; 4:27-28), şi au conlucrat pentru ca jertfa lui Cristos să fie realizată; (2) Faptul că Cristos a
înviat şi este viu, ne oferă nouă, tuturor care cred în El, ajutorul de care avem nevoie în
problemele noastre. El, Cristosul înviat, este totul pentru noi (1 Cor. 1:30) şi noi avem totul
deplin în Cristos (Col. 2:9-10). Piatra cea grea de la mormânt a fost dată la o parte și astfel
femeile venite la mormânt au avut acces în el. Pe de altă parte, slujirea lor (cea a

4. Învierea lui Cristos este garanția vieții veșnice (Ev. după Ioan)
Ioan afirmă în evanghelia lui că Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit
printre noi plin de har și de adevăr, în toată gloria dumnezeirii (Ioan 1:14; 1 Ioan 1:1-4). De
aceea, ne putem apropia de Dumnezeu în Isus Cristos prin credinţă şi prin credinţa în Fiul lui
Dumnezeu orice om are viaţa veşnică (Ioan 20:31).
Este adevărat că lideii iudei nu au crezut că Isus este Fiul lui Dumnezeu și astfel Lau omorât.
Iată, însă, că Isus a înviat dintre cei morţi; El a înviat şi S-a arătat tuturor
apropiaţilor Lui (Ioan 20-21). Realitatea învierii Sale a fost atât de convingătoare încât toți
ucenicii Domnului au fost ridicați din starea jalnică în care erau. Astfel viața veșnică a
devenit o realitate pentru toți cei care au crezut în El (Ioan 17:3; 20:31).

3. Învierea lui Cristos asigură prezența și asistența Lui pentru ucenicii Săi pe
calea vieții (Ev. după Luca)
Luca ne relatează cum Dumnezeu S-a apropiat de noi oamenii în persoana Fiului
Său. Pentru aceasta, Fiul lui Dumnezeu a devenit om ca şi noi, a acceptat să ne însoţească pe
drumul vieţii noastre pentru a fi alături de noi şi pentru a ne oferi mântuirea lui Dumnezeu şi
binecuvântările Sale. El astfel ne-a luat de mână și ne-a ridicat la înălţimea persoanei Sale şi
pentru a ne duce cu El în Împărăția Sa glorioasă. Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască
ce era pierdut (Lc. 19:10).
Dar Isus nu a fost înțeles în demersul Său şi, de aceea, El a fost respins şi omorât pe
cruce. A suferit ca orice om și a murit ca orice om.
Însă Isus a înviat din morți (Lc. 24). Fiind viu, Isus s-a alăturat ucenicilor Lui pe
drum, în starea lor de dezamăgire și confuzie totală: „Noi trăgeam nădejde că El este Acela
care va izbăvi pe Israel…” (Lc. 24:21). Isus, care știa totul despre ucenicii Lui le aprinde
speranțele prăbușite explicându-le cuvântul Scripturii: „Nu trebuia să sufere Hristosul aceste
lucruri și să intre în slava Sa?” (v. 26). Perspectiva cuvântului Scripturii arătată în lumina
învierii Domnului le aprinde inimile și-i face pe aceștia să apară în fața lumii păcătoase ca
oameni care se pot apropia de oricine în nevoile lor pe calea vieții (vezi Fapte). Astfel,
Cristos cel viu este alături de orice om pierdut prin „trupul spiritual al Lui (Biserica)”, pentru
a le oferi vestea bună a mântuirii.

Dacă Isus este viu, Evanghelia pe care o găseşti în Noul Testament poate să-ţi
transforme viaţa şi să-ţi ofere binecuvântarea vieţii veşnice. Îl poţi cunoaşte pe Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu, printr-o relaţie personală și vie cu El, în umblarea ta de fiecare zi. Poți
astfel să experimentezi viaţa veşnică încă de aici de pe pământ (Ioan 17:3). Și poţi deveni
astfel o reală şi deplină binecuvântare pentru alţii. AMIN!

