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CRISTOS A ÎNVIAT!

În anul acesta, atât creștinii din est cât și cei din vest vor sărbători Floriile și
Învierea Domnului în aceleași zile. Nu ne mai separă nici calendarul, așa că putem
spune cu toții, în aceeași zi Cristos a înviat! Și să răspundem Adevărat că a înviat!
În fiecare an ne amintim de faptul că Domnul Isus, atunci când a sosit ceasul, s-a
îndreptat spre Ierusalim. Nu a fost nimic la întâmplare, ci totul s-a desfășurat după
planul pe care Dumnezeu l-a făcut înainte de a fi lumea. Pentru noi este destul de
greu să ne imaginăm cum a fost înainte de a fi lumea, și mai ales, cum va fi când
nu va mai fi lumea pe acest pământ!

În anul acesta, ca și în alți ani, în jurul sărbătorii de Paști trebuie să fie ceva nou și
iată că deja au început pronosticurile. Ceva nemaipomenit, masiv, se va întâmpla,
spun unii! De ce? Luna cu planeta Marte și cu Pământul s-au aliniat. În aceste
zile, aceste trei corpuri cerești au avut plăcerea să fie în linie cu pământul. Cei care
mai țineți minte, în anii 80 se anunța că se vor alinia planetele și poate că s-au și
aliniat, dar nu s-a petrecut nimic, spunem noi, dar „experții” spun că s-a derulat
marea cădere a comunismului. Acum e altceva. Nu se vor alinia planetele, ci luna
va prevesti ceva nemaiauzit. După această aliniere, vor urma patru apariții ale lunii
de culoarea roșie! Despre „luna în sânge” a spus profetul Ioel, iar Petru a repetat în
ziua de Rusalii același lucru, amândoi însă s-au referit la venirea zilei Domnului,
nu la Răpire. Nu de multe ori apare luna însângerată, dar începând din această
lună, luna roșietică va apare de patru ori și va cădea în patru sărbători religioase ale
poporului Evreu.
La câteva zile după Florii, va fi prima apariție a lunii însângerate, care va fi de fapt
în timpul Paștelui Evreesc, înainte de Paștele Creștin. John Hagee, pastorul
popular din Texas, a scris o carte despre aceste „luni însângerate” și el crede că va
fi ceva ce n-a mai fost niciodată. Sunt de acord, că nimic din ce vine nu a mai fost,
dar Solomon a spus că ceea ce a fost va mai fi. S-a referit cumva la planul Lui
Dumnezeu, care le are pe toate înscrise acolo? Foarte posibil, că altfel nu se pot
armoniza chiar toate evenimentele de acum cu cele din trecut.
Israel va trece prin mari transformări. După spusele secretarului de stat al
Americii, mai mult ca sigur că Israelul va fi uluit de ceea ce America planifică prin
planul de pace! Sunt convins că Siria, care nu a murit, și Rusia, care a înviat așa de
puternic, vor avea ceva de spus, sau chiar vor ajuta la transformările uriașe care se
vor întâmpla în Israel.
Va veni Domnul? Cei ce nu cred că El vine, se tem că vine! Cei ce cred că El
vine, se bucură și zic, Vino Doamne Isuse! Va fi Răpirea? Eu cred că în fiecare zi
poate să se întâmple Răpirea. De ce cred? Fiindcă Domnul a spus că va învia și a
înviat! A spus că va veni să ne ia să fim unde este El și cred că va veni. Poate
cineva să spună că Isus nu a spus adevărul? El i-a întrebat pe cei din vremea Lui
să dovedească dacă El nu a spus adevărul și nu au putut.

Nimeni nu a putut gândi că Domnul se duce la Ierusalim, dar nu va merge ca de
obicei, ci va cere un măgăruș să meargă călare pe el. Nici un ucenic nu s-a gândit
atunci că de fapt Domnul Isus a împlinit ce a spus profetul Zaharia cu sute de ani
înainte, Zaharia 9:9. Faptul că a intrat exact cum a descris profetul, nu a sărit oare
în ochi la mai marii lui Israel? Se pare că nu, deoarece ei vedeau dar de fapt nu
vedeau, auzeau dar nu auzeau, și așa cum Domnul a spus, nu au priceput vremea
cercetării.
Când națiunea Israel l-a acuzat pe Domnul Isus că este condus de domnul
demonilor, păcatul împotriva Duhului Sfânt a fost comis. După cuvintele
Domnului Isus din Matei 12:31-32, acea generație nu a mai putut fi iertată. Doar ei
au putut comite acel păcat de neiertat. Aici pot respira ușurați toți creștinii, că nici
unul nu poate comite acel păcat. Orice păcat săvârșit de noi este împotriva Sfintei
Treimi, dar totuși nu este păcatul care nu se iartă niciodată, căci Sângele Domnului
Isus ne curățește de orișice păcat.
Va pricepe oare generația noastră că Floriile înseamnă marea ofertă a lucrurilor
care dau pacea? Căutătorii de pace, de împăcare, de reconciliere, de ce nu vin la
Cel care dă pacea? El nu o dă cum o dă lumea, ci pacea Lui întrece orice
înțelepciune omenească, pacea Lui e divină, eternă, sigură și vindecătoare, ușor de
primit, fiindcă El vine la fel și azi, blând și smerit. Domnul Isus oferă, dă, și nu
cere nimic în schimb, iar oamenii Îl refuză și trec pe lângă El fără să-și dea seama
că El le poate da pacea de sus.
Pe un om așa de bun, mai marii lui Israel l-au prins, l-au legat, l-au interogat, l-au
batjocorit, l-au dus de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod, și nu au putut să
dovedească că a făcut ceva vrednic de moarte. De ce a murit? Fiindcă eu am făcut
ceva vrednic de moarte, păcatul meu are pedeapsa cu moarte, de aceea a murit El
ca să mă scape pe mine de chinul veșnic. Domnul Isus nu a murit fiindcă a fost
vinovat, ci pentru că a luat păcatul celor vinovați. El a murit în locul nostru. De ce
dragoste mare a fost condus Domnul Isus! Poate oare mintea noastră pricepe cât
de mult ne-a iubit? Mai punem la îndoială că acum nu ne iubește?
Dar El nu a rămas în mormânt, căci mormântul e gol și nimeni nu a putut să spună
că nu e gol! Nimeni nu a putut și nu va putea dovedi că Domnul Isus nu a înviat.
Noi suntem dovada că El a înviat. Noi nu am mai cânta despre El, nu ne-am mai

lăuda cu El, și ne-ar fi rușine să spunem că a înviat, dacă am ști că nu a înviat.
Oricât de puternici sunt cei care neagă învierea, tot la fel de puternici și chiar mai
puternici suntem noi cu argumentul nostru. Mormântul gol este pentru toți
credincioșii speranța revederii În veci aceasta vom cânta mereu. Veșnicia întreagă
vom slăvi biruința Domnului Isus!
De două mii de ani creștinismul a schimbat lumea în bine. Oriunde a pătruns
creștinismul, viața a luat forme noi. E adevărat că lumea a pătruns repede în
creștinism și a corupt mărturia, dar nu a putut și nu va putea șterge din mintea și
din inima celor credincioși că Isus a înviat. El este viu în vecii vecilor. Unde nu a
pătruns creștinismul e întuneric și confuzie. Creștinismul luminează și împrăștie
negura confuziei. Lumea care crede într-un Cristos viu are speranță, ceilalți se
amăgesc cu ideea că ei vor birui lumea. Da, vor câștiga lumea eternei nopți și a
focului care nu se stinge. Să ne rugăm pentru trezirea lor și Domnul Isus să le
aducă și lor mântuirea Lui.
Domnul nostru a Înviat! A Înviat! A Înviat cu-adevărat!
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 certificate în Biblie, școli duminicale, conducere în biserică, sau slujire în
biserică.
Oferim burse celor ce aduc cu ei și pe alții la școală.
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