CRISTOS TRJ\IE�TE...

S

e poate vedea cat de mult pretuie�te cineva viata
prin modul in care estimeaza moartea. Cu totii
am auzit despre oameni care nu acorda o atentie
reala mortii pana cand nu descopera ca au o boala
foarte grava, chiar terminala. lmediat dupa aceasta
insa, lumea lor se schimba. Lucrurile pe care le
pre\uiau inainte devin lipsite de valoa-re, iar cele
considerate anterior de mica insemnatate sunt vazute
acum ca fiind cele mai scumpe din intreaga lume.

PREGJ\ TIREA PENTRU VE�NICIE
Viata trupeasca este o posesiune de care ne
aga\am cu totii, de�i �tim ca, mai devreme sau mai
tarziu, trebuie sa ne plecam inaintea mortii. Moartea
intra in casa celor bogati la fel de u�or cum intra �i in
coliba celor saraci. Cortina vie\ii este lasata la fel de
u�or peste eel faimos ca �i peste eel necunoscut.
fnainte ca acest an sa se sfar�easca, multi dint re cei
care citesc acest mesaj se vor intalni cu moartea.

Sunt multi care spun:
"Eu cred fn viata de dupa moarte, dar ma voi fngriji
de asta cand fmi va sosi ceasu/."
Cat de ciudat este faptul ca oamenii i�i pierd a�a
de multi ani pregatindu-se pentru pensie, dar nu-�i
pun deo-parte cinci minute ca sa se pregateasca
pentru intalnirea cu Dumnezeu!
0 alta atitudine fata de moarte este aceasta: "Eu
sunt cu Cristos, Mantuitorul meu, Domnul vietii �i al
mortii, �i-mi las soarta in mana Lui."
David spunea: "Chiar daca umblu prin valea
umbrei mortii, nu ma voi teme de nici un rau, caci
Tu e�ti cu mine" (Psalmul 23:4).
Apostolul Pavel spunea: "Fiindca pentru mine a
trai este Cristos, �i a muri este ca�tig" (Filipeni

1 :21).

Amandoi priveau inainte, spre moarte, cu o
siguranta calma. Ei �tiau ca aceasta viata este doar
"vestiarul" ve�niciei.

lsus a spus: "Eu sunt invierea �i viata, eel ce
crede in
Mine, chiar daca ar ti murit, totu�i va trai" (loan

11 :25).
Moartea nu trebuie sa fie un sfar�it amarnic. Ea
poate fi un rasarit stralucitor. Pentru aceasta insa,
fiecare om, deci �i eu, are nevoie de o inviere:
invierea din moartea spirituala in care ne na�tem din
cauza pacatului.
Ai avut parte de aceasta inviere?

SIGURANTA VIETII... iN MOARTE

Cristos a inviat! $i faptul ca El traie�te este ceea
ce transforma totul in aceasta lume.
Prin invierea Sa, raul a fost biruit, dragostea a
cucerit ura, moartea �i-a pierdut boldul, iar Satan a
fost infrant.
Pe cruce, Cristos a declarat ca intreaga pedeapsa
a pacatului a fost platita. fntr-o zi, intreaga creatie va
izbucni intr-o cantare noua.

4
Cristos a inviat! Primii cre�tini au proclamat acest
adevar. Ei au crezut ca aceea�i putere care L-a inviat
pe Domnul lsus din mo�i va lucra in noi �i prin noi,
pentru a ne elibera de indoielile noastre, de
intunecimea noastra, de falimentul nostru �i chiar de
moartea noastra.
Privind la lumea de azi nu putem fi decat tulburati
de ceea ce se intampla. Dar invierea lui Cristos ne
spune noua, cei care suntem urma�i ai Sai, ca nu
trebuie sa ne alarmam. Este adevarat ca suntem
preocupati �i impovarati de faptul ca vom muri, dar nu
plangem deznadajduiti �i ingroziti, cum tac unii.
fn ziua dinaintea arderii pe rug a lui Jan Huss, un
martir al secolului al XV-lea condamnat pentru
credinta sa in Cristos, e l a scris: "Scriu acestea fiind
fn temnita §i lanturi, a§teptand ca maine sa primesc
sentinta de moarle, plin de speranta fn Dumnezeu ca
nu ma voi abate de la adevar."
Ai tu aceasta speranta, aceasta pace �i aceasta
bucurie? Poti infrunta moartea cu un zambet pe fata,
plin de incredere ca mergi in prezenta lui Dumnezeu?
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Poti avea aceasta speranta sigura daca e�ti
dispus sa parase�ti pacatul �i sa te increzi in Cristos.
Poti face lucrul acesta chiar acum: "Daca vei
marturisi cu gura ta pe Domnul lsus �i vei crede in
inima ta ca Dumnezeu L-a inviat dintre morti, vei ti
salvat'' (Rom.10:9).
Nu lasa sa te impiedice nimic �i nimeni de la
aceasta inviere pentru care a murit Cristos �i de care
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