CRISTOS A ÎNVIAT!

A Înviat! A Înviat! A Înviat cu-adevărat.
În partea vestică a lumii, creștinii celebrează învierea Domnului. Partea de răsărit
o să sărbătorească Învierea Domnului la începutul lunii Mai. Creștinii celebrează
zilnic învierea Domnului Isus, deoarece ei sunt fiii învierii. Creștinii nu a nevoie
de o zi specială, deoarece pentru ei toate zilele sunt la fel, de aceea, în fiecare zi,
prin viața lor înviată, ei declară că Isus e viu!
Nu e nici o mare artă pentru un judecător să decidă un caz când are doi-trei martori
pentru un caz. După ce îi examinează și stabilește că martorii sunt credibili,
dincolo de posibilitatea îndoielii, mărturia lor devine literă de lege. Așa a fost și
așa va fi, dar nu în cazul Domnului Isus.
Cât a fost pe pământ Domnul Isus, oamenii au văzut și minuni nu doar L- au auzit
pe Domnul Isus. Au văzut pe orb vindecat, pe mort înviat, pe șchiop tămăduit, și
totuși nu au crezut în El. Unii au zis că duce poporul în rătăcire, alții că e
demonizat, alții că și-a ieșit din minți. Cel mai de neînțeles a fost robul marelui
preot, care putea să spună marelui preot cum l-a vindecat Domnul, și totuși n-a
spus. Pe acesta l-a nimerit Petru cu sabia lui. Nu, nu i-a tăiat capul, ci doar
urechea. Erau în Ghețimani și nu era nici Dr. Luca cu ei. Dr. Luca a venit mai

târziu în grupul lor. Oh, a fost Doctorul doctorilor acolo, Domnul Isus! El l-a
tămăduit pe acel necăjit. Ai fi așteptat ca omul să sară în apărarea vindecătorului
lui. Ai fi așteptat să alerge la marele preot și să-i spună că Isus l-a vindecat, nu e
înșelător, ci vindecător!
Dar nu, oamenii în fața celor mai zdrobitoare evidențe au găsit nod în papură, ca să
nu creadă în El. Egiptenii au crezut în Dumnezeul lui Moise când au văzut copiii
lor murind fără să fie bolnavi. Mai mult, când au auzit că oastea lui Faraon s-a
înecat în Marea Roșie, nu mă îndoiesc că pe egipteni i-a apucat frica de Dumnezeul
acelor robi evrei.
Rahav din Ierihon a spus că toți locuitorii de acolo tremurau de frica poporului care
era ocrotit de Dumnezeu.
Dar poporul ocrotit de Dumnezeu? Cum au trăit ei? Aducând cinste Lui
Dumnezeu? Mai mult nu decât da.
Domnul Isus a făcut mult bine și multe minuni. A ajutat pe mulți și a avut milă
de toți. A deschis ușa harului cât de mult a fost posibil, dar ei nu L-au primit și nu
L-au crezut.
Au venit ostașii de la execuție și au declarat că Omul de la mijloc e mai deosebit
decât toți, trebuie să fie Fiu de Dumnezeu. Paznicii de la Templu au raportat că s-a
rupt catapeteasma în două de sus pînă jos, dar nici aceea nu a însemnat nimic
pentru ei. A fost cutremur, întuneric, dar nimic nu a mișcat pe aceia care au trecut
linia de întoarcere. Ca și valul Cascadei Niagara păcatul i-a luat și astfel au căzut
în prăpastie pentru totdeauna.
Era imposibil ca acești oameni să creadă că Domnul Isus a înviat. Mai bine au dat
bani ostașilor să spună că au dormit și că în acel timp ucenicii L-au furat. Ostașii
vând orice și pe oricine. Nu au vrut să audă ce li s-a raportat. Au raportat însă ce
le-a spus cei care le-au dat bani.
Zvonul a circulat destul de mult, dar a venit Apostolul Petru și le-a spus că ei, mai
mari poporului, L-au răstignit, însă El a înviat. Nu au dat cu pietre în el, dar i-au
spus să nu mai pomenească de Isus.

Apostolul Pavel a scris că erau peste cinci sute de frați care L-au văzut pe Domnul
înviat. Unii s-au îndoit, dar asta nu schimbă adevărul. Mulți Americani nu cred că
racheta Apolo a coborât pe Lună. Cei mai mulți nu cred nimic despre tot
programul spațial. Alții nu cred că guvernul le-a spus adevărul despre moartea
președintelui Kenedy. Alții nu cred că președintele de acum este American. Și
ce-i dacă mulți nu cred, faptele nu se schimbă! Isus a înviat! Oh, nu, în cazul Lui
nu e acceptat așa ceva. Chiar?
Nu este nimic mai glorios decât faptul că Isus a biruit moartea și păcatul. Pentru
cine crede în Domnul Isus, adevărul acesta îi transformă viața în așa măsură, încât
persoana aceea devine o creație nouă!
În Grădina Eden, în superba creație, Dumnezeu a creat pe om după chipul și
asemănarea Lui. Nu a trecut mult și diavolul, căzut din cer, a căutat să strice ceea
ce Dumnezeu a declarat bun. Nu a avut voie să facă nimic care să calce demnitatea
oamenilor creați de Dumnezeu. Diavolul nu s-a atins de ei, ci doar a propus Evei
să pună la îndoială bunătatea Lui Dumnezeu, bunătate ce ei au simțit-o în fiecare
clipă. Eva a ascultat, Adam a urmat-o, și de atunci, fiecare om se naște sub
condamnarea păcatului. Nu s-a putut face nimic, deoarece diavolul nu a forțat pe
nimeni să calce porunca Domnului, ci de bună voie, omul L-a nesocotit pe
Dumnezeu, pentru o făgăduință falsă.
Au trecut mii de ani, și în Grădina Ghețimani, Fiul Lui Dumnezeu, în agonia morții
era gata să refuze grozăvia păcatului, dar în ascultare de voia Tatălui, a devenit
păcat pentru noi, ca noi să devenim neprihănirea Lui Dumnezeu! Te amețește
gândul când fugi cu ochii din Grădina Eden în Grădina Ghețimani! Cum a fost
posibil ca omul să calce în picioare Cuvântul Lui Dumnezeu? Ce au crezut că află
dacă nu ascultă? Ce au crezut că le-a ascuns Dumnezeu? Zilnic se întâlneau cu El
și au fost așa de fericiți, ce le-a trebuit mai mult? Să nu-i judecăm însă prea tare,
că și noi am fi fost la fel sau mai răi.
Slavă Lui Dumnezeu că Fiul Lui, Domnul nostru Isus Cristos a ascultat și astfel a
biruit pe vrăjmașul care ne-a ținut robi păcatului. În dimineața învierii, piatra s-a
rostogolit când îngerul a pus mâna pe ea, iar mormântul s-a văzut imediat gol.
Ostașii nu au mai văzut nimic acolo. Femeile nu au văzut pe nimeni acolo, doar
Ioan și Petru au văzut fâșiile de pânză jos și ștergarul pus bine într-o parte.

Domnul Isus nu a fost acolo. Ei L-au întâlnit în acea zi a învierii. Ce întâlnire a
fost acea re-vedere! Ucenicii, unii au crezut, alții s-au îndoit, dar când L-au
văzut...ce mare bucurie, a fost și va rămâne veșnic, El este viu în vecii vecilor.
Vă dorim un Paște fericit.
Biserica Baptistă Română--Stânca Ajutorului Divin (Eben-Ezer)
Cei ce doriți să învățați mai mult din Cuvânt și să vă continuați studiile, uitați-vă la
www.americanls.org.
Oferim burse celor ce aduc cu ei și pe alții la școală.
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