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ÎNVIEREA DOMNULUI

Înviați împreună cu Hristos

E

Pastor Emil Meștereagă
Biserica Penticostală
VESTEA BUNĂ, București

„Dar Dumnezeu,
care este bogat în
îndurare, pentru
dragostea cea mare
cu care ne-a iubit,
măcar ca eram
morți în greșelile
noastre, ne-a adus
la viața împreună cu
Hristos (prin har
sunteți mântuiți).
El ne-a înviat
împreună și ne-a
pus să ședem
împreună în
locurile cerești, în
Hristos Isus.”
(Efeseni 2.4-6)

venimentul învierii Domnului Isus
Hristos este privit și tratat de autorii
biblici din diferite perspective, fiecare dintre acestea contribuind la imaginea
completă a semnificației și a valorii Învierii.
Evangheliile descriu evenimentul Învierii
din perspectiva împlinirii celor spuse despre
Isus în Scripturile Vechiului Testament și în
lumina celor spuse de Isus înainte de moartea Sa.
Evenimentul învierii lui Hristos constituie
astfel dovada faptului că Isus este Mesia cel
promis în Scripturi, iar ucenicii Săi recunosc
prin acesta faptul că tot ceea ce a spus Isus
despre sine era adevărat. În predica sa din ziua
Cinzecimii, Apostolul Petru folosește învierea
lui Isus ca argument că El este Mesia: „…pe
Omul acesta, dat în mâinile voastre, după
sfatul hotărât și după știința mai dinainte
a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați
omorât prin mâna celor fărădelege. (…)
Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți
suntem martori ai Lui” (Fapte 2.23-24, 32).
Apostolul Pavel prezintă în 1 Corinteni 15
învierea lui Isus ca argumentul de căpătâi în
apologetica credinței creștine, afirmând că dacă
Hristos nu a înviat, atunci credința creștină este
falsă și zadarnică. Dar, întrucât Hristos a înviat
din morți, moartea este înfrântă, și cei care cred
în El au parte de înviere și de moștenirea vieții
veșnice cu Hristos.
Apostolul Ioan, în Apocalipsa, folosește
învierea ca dovadă de identificare a lui Isus
Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și mântuitorul
oamenilor: „Când L-am văzut, am căzut la
picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna
dreaptă peste mine și a zis: «Nu te teme! Eu
sunt Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, Cel Viu.
Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței
morților»” (Apocalipsa 1.17-18).
În Efeseni 2, textul pe care noi îl avem
în vedere, apostolul Pavel menționează învierea lui Hristos din perspectiva efectelor
Învierii lui Hristos asupra vieții creștinului.
Face aceasta comparând viața omului, anterioară convertirii și primirii lui Hristos, cu
viața creștinului care, prin învierea lui Isus,
redobândește ceea ce a pierdut, prin căderea
în păcat.
A fi înviați împreună cu Hristos are
trei conotații în contextul Epistolei către
Efeseni: readuși la viață; înzestrați cu
puterea de a înfăptui faptele bune;
așezați în demnitatea cerească de
cetățeni cu sfinții.

„Cine va crede
și se va boteza
va fi mântuit.”

1. Prin învierea lui Hristos am
fost readuși la o nouă viață
Începutul capitolului este o descriere a
stării omului ca efect al căderii în păcat și al
alienării de Dumnezeu. Termenul folosit pentru această stare este „morți” în greșelile și în
păcatele voastre. Morți are sensul de încapabili de a face ceva pentru voi înșivă, în vederea
reabilitării. Omul căzut în păcat nu mai are
capacitatea de a face ceva în vederea reabilitării sale, așa cum într-un om mort nu mai
există potențialul revenirii sale la viață. Starea
aceasta este dată de efectul păcatului asupra
naturii umane, manifestat prin trei aspecte:
neputința, sau incapacitatea de a rezista conformismului față de mersul lumii; neputința
de a se împotrivii poftelor firii pământești, ale
căror tendințe sunt spre păcat și distrugere;
și în imposibilitatea de a ieși de sub dominarea
domnului puterii văzduhului, a cărui intenție
este nimicirea.
Omul păcătos nu mai are puterea de a se
opune tendințelor majorității, a lumii păcătoase. Este obligat să se conformeze, resemnat
și neputincios, presiunilor pe care lumea le
exercită asupra sa. Uneori, este foarte evident
faptul că ceea ce lumea dictează și promovează
este rău și nefavorabil, dar, cu toate acestea,
omul căzut nu poate să acționeze altfel decât
îl forțează lumea .
Aceasta explică de ce lucruri și aspecte
care nu sunt nici folositoare și nici practice,
nu sunt nici valoroase și nici estetice, sunt
acceptate de oameni pentru simplul fapt că
sunt la modă. Sau de ce lucruri și fapte care
sunt folositoare și practice, valoroase și frumoase, nu sunt prețuite fiindcă nu sunt la
modă. Natura păcătoasă a modei constă în
faptul că îl forțează pe om să considere valoroase, bune, folositoare sau frumoase lucruri
care, evident, nu sunt așa. Cea mai bună cale
de a justifica ceva care nu este nici frumos,
nici valoros, nici bun este să spui că e la modă.
Mi s-a întâmplat personal o astfel de situație.
Am fost la frizerie și frizerița, care era la începutul carierei, a greșit iremediabil proporția,
când m-a tuns. Pentru că nu mai puteam face
nimic până când îmi va crește la loc părul, am
ales să spun că freza mea (cea greșită) este
la modă. Ghiciți ce s-a întâmplat? Nimeni nu
mai avea nimic de obiectat, dacă spuneam că
așa e moda.
Ca un om mort, care nu mai poate acționa
în nici un fel, în favoarea sa, așa este omul ale

(Marcu 16.16a)

Botez noutestamental
a 22 de persoane care
au încheiat legământ cu
Domnul în data de 12
martie a.c. în Biserica
Penticostală BETANIA
din Chicago, SUA,
păstorită de fratele
Luigi Mițoi (foto sus).
Domnul să fie slăvit
pentru harul Său!

Sărbătoare în Biserica Penticostală Betel din Rădăuți,
județul Suceava, ocazionată de botezul în apă oficiat în data
de 4 decembrie 2016 (foto sus) prin care 12 persoane și-au
mărturisit credința în Domnul Isus și hotărârea de a-L
urma toată viața.

Bucurie la cumpăna dintre anii 2016-2017 pentru Biserica
Penticostală din Tisa-Silvestri, județul Bacău, când patru
tineri au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului.
Invitat special la eveniment, pastorul Colbu Vasile a
predicat din Cuvântul lui Dumnezeu, apoi împreună cu
pastorul local Herghelegiu Gheorghe au oficiat botezul.

Marșul pentru viață 2017
(urmare din pag. 2)

Le-a rostit Dumnezeu la început: „De
aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe
mama sa și se va lipi de nevasta sa,
și cei doi vor fi un singur trup”. Asta
este căsătoria și familia care rezultă
în urma căsătoriei.
Având în vedere Scripturile și
istoria României, pledăm și luptăm
pentru familia biblică, tradițională.
Cerem Parlamentului României și
tuturor românilor să facă tot ce li se
cere pentru ca articolul 48 din
Constituția României să fie schimbat
și România, o țară binecuvântată de
Domnul, să aibă precizat foarte clar

în Constituție, legea fundamentală a
țării, că familia este formată dintre un
bărbat și o femeie. Căsătoria este
uniunea liber consimțită dintre
un bărbat și o femeie. Doar asta înseamnă familie. Vorbesc din punct de
vedere biblic, dar mă raportez și la ceea
ce este normal, firesc și cerem celor care
vor avea un cuvânt de spus să nu treacă
peste ceea ce este scris, pentru că este
foarte important. Binecuvântarea țării
și prosperitatea României depinde și
de modul în care ne raportăm la Sfânta
Scriptură, pentru că citim în Proverbe:
«Neprihănirea înalță pe un popor, dar
păcatul este rușinea popoarelor» (Proverbe 14.34).

De asemenea, dacă Domnul Dumnezeu a precizat că familia este formată
dintr-un bărbat și o femeie, uniți prin
căsătorie, cerem Parlamentului României să nu legifereze parteneriatul civil,
pentru că Sfânta Scriptură nu este de
acord cu acest gen de legătură.
Vrem să facem totul pentru România și pentru români, de aceea vă îndemn să continuăm să ne rugăm și să
luptăm pentru viață, pentru familie.
Ca oameni care iubim viața, să facem totul pentru păstrarea valorilor
creștine, pentru viață și pentru familie.
Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Amin!”
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