Cristos a înviat!

Aprilie 2013
Psalmul 16:9-11
9. “De aceea, inima mi se BUCURÃ, sufletul mi se veseleşte şi trupul mi se odihneşte în linişte.
10. Cãci nu vei lãsa sufletul meu în Locuinţa morţilor,
nu vei îngãdui ca preaiubitul Tãu sã vadã putrezirea.
11. Îmi vei arãta cãrarea vieţii; înaintea Feţei Tale sunt
BUCURII nespuse şi desfãtãri veşnice în dreapta Ta!”

MIJLOCIRE PENTRU CEI ÎNCERCATI
Pentru cã nu am fost creaţi pentru ceea ce se vede,
viaţa pe pãmânt reprezintã pregãtirea pentru Cer!
În mijlocul zdrobirii se naşte în noi chipul
pe care Domnul ni l-a ales din veşnicie!
Sã nu uitãm promisiunea
“cel ce va face spãrtura, se va sui înaintea lor,… şi
Domnul va fi în fruntea lor!
(Mica 2:13)
Sã ne rugãm fierbinte pentru toţi cei care au fost
aleşi sã treacã prin spãrturã!
La rândul nostru, fiecare trebuie sã fim curãţiţi pentru a
ajunge în locul pregãtit de Tatãl nostru!
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Dimineaţa învierii a umplut Universul de
splendoarea Dragostei divine, iar

BUCURIA biruinţei desãvârşite a Mielului
a inundat inimile tuturor celor care cred!
Roada Duhului, dimpotrivã, este...

BUCURIA
Intrebãri, cu rãspunsuri în taina inimii:
Pot avea BUCURIE fara celelalte calitati ale Roadei Duhului?
In ce fel vad eu diferenta dintre BUCURIE si fericire.
Cum inteleg eu BUCURIA in viata mea?
“Bucurati-va in nadejde”… Ce inseamna asta in viata mea?
In ce situatii pot sa imi pierd BUCURIA?
Cum recunosc BUCURIA pacatoasa?
Ce este BUCURIA desarta?
Cum se intretine BUCURIA?
Imi pastrez BUCURIA in darul spiritual care mi s-a dat?
“Cine rãmâne în Mine şi în cine rãmân Eu, aduce MULTÃ ROADÃ,
cãci despãrţiţi de Mine nu puteţi face nimic!” Ioan 15:5
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,,Dar iatã cã le-a întâmpinat Isus şi le-a zis:

Bucuraţi-vã!“
Matei 28:9

BUCURIA DIN DIMINEAŢA ÎNVIERII
De multe ori ne întrebãm - cum a fost învierea Domnului Isus? Ce a
avut loc acolo? Ce cuvinte s-au spus? Cum a fost privirea Domnului în
dimineaţa aceea? Oare a privit la îngerii care au dat piatra la o parte? Oare a
privit la soldaţii care ne spune Biblia cã erau “ca morţi”?
Domnul a ştiut cã ne vor frãmânta aceste întrebãri, şi în atotînţelepciunea Sa a avut grijã sã ne deschidã o fereastrã prin care sã vedem
câteva frânturi din priveliştea dimineţii Învierii!
Prima scenã la gura mormântului Domnului Isus ne este descrisã de
Apostolul Matei, cel care a fost întotdeauna atent sã capteze detalii importante şi relevante în orice situaţie. În capitolul 28, ne descrie cu acurateţe secundã cu secundã şi cuvânt cu cuvânt ce s-a întâmplat. Ne spune
cum femeile s-au dus la mormânt, cum a fost un cutremur de pãmânt, cum
un înger a prãvãlit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. Ne spune
cum soldaţii au rãmas ca morţi, şi cum îngerul se adreseazã - nu soldaţilor, ci
femeilor! Şi le spune ce s-a întâmplat... Dar Domnul Isus nu era acolo! Şi
Matei nu ne spune nici mãcar cã a ieşit din mormânt! Îngerul dã femeilor o
misiune specificã, şi ele ascultã imediat.
Prima imagine înregistratã de Matei este cã Domnul Isus a
întâmpinat femeile şi le-a spus primele cuvinte rostite dupa înviere:
“BUCURAŢI-VÃ!”
Primul cuvânt a fost BUCURAŢI-VÃ! Domul Isus ar fi putut sã foloseascã
atâtea cuvinte: adevãrate, dar diferite, de exemplu: “întãriţi-vã”, sau “aveţi
credinţã”, sau “am biruit”, sau atâtea altele!
Dar cuvântul pe care El îl lasã - BUCURAŢI-VÃ, are în el cel mai
mare simţãmânt al Învierii: BUCURIA.
Sã ştii cã ai un Domn viu, cã ai nãdejdea învierii, cã într-o zi vei fi ca
El! Sã ştii cã toate promisiunile Lui sunt adevãrate şi se împlinesc! Sã ştii cã
puterea transformatoare a Învierii Lui o poţi trãi în viaţa ta în fiecare zi!
Biserica din Cleveland:
BUCURIA Învierii este
CRISTOS CEL VIU ÎN NOI— NÃDEJDEA SLAVEI!

Când iubeşti, spune Cuvântul,
Şi ai inima curatã,
BUCURIA-ţi umple gândul
Şi pe faţa ta se-aratã.

Când primi-vei suferinţa
De la cei plini de mândrie,
Nu uita cã pocãinţa,
E izvor de BUCURIE.

Vrei sã-i faci cuiva un bine
Cu rãsplatã-n veşnicie?
Nu gândi întâi la tine
Jertfeşte cu BUCURIE.

Pregãtirea este mare
Pentru roada ce-o sã vie...
Primii muguri râd în soare,
Sunt muguri de BUCURIE.

Vrei pacea şi bunãtatea
În lãuntrul tãu sã fie?
Scoate ura şi trufia,
Fii smerit cu BUCURIE.

Vlãstari tineri, toţi în floare
Vor aduce rod în vie!
Domnul dã la fiecare!
Domnul dã cu BUCURIE!!!

Vrei speranţa şi credinţa
Sã-ţi rãmânã-ntruna vie?
Alungã amãrãciunea,
Umple-te de BUCURIE!

Şi din tot ce astãzi Domnul,
Îţi dã ţie şi-mi dã mie,
Dupã ce-şi aduce rodul,
Sã-mpãrţim cu BUCURIE!
Alex Ghiorghie

Bucuria lui Dumnezeu
va aduce întotdeauna fericire!
Însã a urmãri fericirea
nu va aduce întotdeauna bucurie!
FRUNZE de fericire

ROADE de BUCURIE

Fericirea e bazatã pe circumstanţe

Bucuria e bazatã pe Cristos

Fericirea e bazatã pe şansã

Bucuria e bazatã pe alegere

Fericirea e bazatã pe emoţie

Bucuria e bazatã pe atitudine

Fericirea e bazatã pe lucruri

Bucuria e bazatã pe promisiuni

