
O VESTE FOARTE BUNA 

  Paște fericit tuturor. E un lucru minunat faptul ca v-ați decis să va alaturati noua astăzi în 
una dintre cele mai speciale duminici. Astăzi, vreau să vorbesc despre ceva la care avem 
acces, mai mult decât în orice alt moment din istorie -DESPRE STIRI! Vedeti voi, nu toate 
știrile sunt la fel – există știri proaste și știri bune, știri false și știri actuale, știri interesante și 
știri importante.

După cum am văzut în video, in ultimul an a predominat  o cantitate fără precedent de 
vești proaste. In primul rând acestea s-au axat pe impactul care l-a avut acest virus în-
grozitor asupra atât de multor vieți și mijloace de trai. Cu toate acestea, pe tot parcursul 
acestui sezon, au existat de asemenea, unele vești bune care au încălzit inimile, cum ar fi 
povești despre comunități care se ajuta reciproc, eforturile eroice ale lucrătorilor din prima 
linie și, desigur, în ultimele luni vești bune despre o dezvoltarea cu succes  și incredibil de 
rapida a noului vaccin care  va salva vieți si ne va permite să ne întoarcem la o viață norma-
la, libera de restricțiile care au fost atât de daunatoare în ultimele 12 luni. Există încă o luptă 
între vestea proastă și vestea bună - sperăm ca binele  să câștige în cele din urmă. Chiar 
daca vaccinul este un lucru bun, efectul lui este limitat. Acesta doar ne va ajuta cu un virus 
fizic, nu va vindeca cicatricile din ultimele 12 luni, sau să nu ne va ajuta cu toate schimba-
rile si provocariile care le vom avea de infruntat.

Astăzi, este o oportunitate de a da un pas înapoi de la bombardamentul de vești rele și 
bune și să ne concentram asupra unei Vești cu Adevarat  Bune. E ceva ce este mai sigur 
decât știrile despre vaccin, cu un mai mare impact, avand  puterea de a transforma fiecare 
parte a vieții noastre acum cat și pentru totdeauna.

O VESTE CU ADEVARAT BUNA- Victoria lui Isus Hristos 

Aceasta este victoria lui Isus Hristos, atunci când a trecut din morți la primul Paște , acum 
2000 de ani. Primul lucru de spus despre această veste foarte bună este:

1. Nu este o stire falsa, ci o știre actuala

 La începutul pandemiei, a existat o rafală de știri false pline de umor despre natura care 
se vindeca din cauza oamenilor care stau acasă datorita impactul lor asupra mediului care 
s-a redus brusc. Una dintre ele era povestea elefanților care invadează un oraș chinezesc, 
beau vin de porumb și leșinau pe câmp.

(fotografii de elefanți și delfini)  (elefanți).  
Alta stire a fost despre delfinii care au invadat canalele din Veneția (delfini).
Ambele au devenit rapid virale pe TikTok, Instagram, Twitter, au obtinut sute de mii de like-
uri înainte de a fi raportate de fapt pe mai multe platforme globale de știri, ca stiri false. 
Acest lucru poate fi amuzant, dar pe o notă mai gravă, stirile false rapid distribuite prin 
mass-media pot însemna pentru noi o mare confuzie, fiind foarte greu a face diferenta in-
tre ceea ce este de fapt o stire adevărata. Ajungem sa ne întrebam in cine sau in ce putem 



avea încredere. Această veste foarte bună, Sarbatoarea Paștilor  nu este o stire falsa, nu 
este doar interpretarea părtinitoare a cuiva, este o celebrare a unor evenimente reale, de 
fapt istorice petrecute cu 2000 de ani în urmă.  Dintre multele surse ale acestui eveniment, 
una dintre cele mai bune este in capitolul 15 din scrisoarea apostolului Pavel către Corin-
teni – am auzit o parte din ea citită la începutul slujbei. Pavel le amintește cititorilor săi ca

 ... vestea bună... pe care tu te bazezi, cu alte cuvinte - este de încredere, este sigura, ceva pe 
care ne putem baza in viața noastră. De ce?  El continuă Pentru că am împărtășit cu tine 
ceea ce am primit și ceea ce este de cea mai mare importanță ... - știrea nu a fost făcută de 
Pavel - a trecut pe la el de la primii ucenici - apoi el merge mai departe să ne amintească 
de conținutul acestei vești foarte bune. Exista trei momente cheie :

 Isus Mesia a murit pentru păcatele noastre ... A fost îngropat într-un mormânt și a fost învi-
at din morți după trei zile... 1 Corinteni 15:1-4 TPT

Apoi, el continuă să dea dovezi reale de la martori oculari  carora Isus li s-a aratat - atât 
adepți și cat si dușmani ai Lui, persoane fizice și grupuri. La un moment dat s-a aratat la 
500 de oameni deodata. Pavel spune, “cei mai multi dintre care sunt încă în viață” - cu 
alte cuvinte - acest lucru este real - il puteți verifica.  Toți au mărturisit că L-au văzut înviat 
pe Isus...  nu e o halucinație, nici o viziune spirituală, ci o apariție a celui odată mort, acum 
întradevăr viu Isus în corpul său nou, fizic. Mulți dintre noi am putea spune multe despre 
dovezile învierii lui Isus. Cu toate acestea s-ar putea  încă sa ai întrebări  caz în care aș vrea 
sa iti recomand cu tărie un Alpha Curs. Dar astazi, pur simplu nu vorbim despre stiri false, 
dimpotriva, sunt evenimente istorice reale - Isus a inviat într-adevăr din morți cu 2000 de 
ani în urmă.  Știri de înviere - nu stiri false, care de fapt, s-au întâmplat , dar încă mai lasă 
întrebarea - de ce este o astfel de veste una bună?... Al doilea punct

2. Nu este doar o veste interesantă, ci o știre foarte importanta

 În fiecare sâmbătă dimineața mă duc la o plimbare pentru a-i cumpăra lui Karen o copie a 
ziarului de week-end. Când mă întorc în mod normal citesc rapid, ma opresc la titluri cheie, 
ignor ceea ce eu consider ca e plictisitor, inclusiv revistele, înainte de a ajunge la titlurile 
foarte interesante cum ar fi paginile de sport - mai ales - știri pe Man City - care în ultime-
le luni au fost aproape în întregime o veste bună!  Întrucât Karen găsește aproape fiecare 
secțiune interesanta - citește destul de mult întreagul ziar, inclusiv revistele - dar niciodată 
nu citește paginile de sport!  Surpriză!  Suntem atât interesați de lucruri foarte diferite, dar 
un lucru avem în comun - vom citi cu totii titlurile importante.  Când vine vorba de eveni-
mentele petrecute de Paști nu avem doar o veste interesantă, este ceea ce apostolul Pavel 
descrie ca știre, care e de “cea mai mare importanță.”  După cum a spus C.S.Lewis:

“Creștinismul, dacă este fals, nu are nici o importanță, și dacă este adevărat, e de o impor-
tanță infinită, singurul lucru care nu poate fi este moderat important.” ― C.S. Lewis.

Tocmai am stabilit că este adevărat - deci întrebarea ar fi - de ce este de o importanță in-
finită? Pentru 2 motive: 1- pentru că aduce o schimbare completa in viata
                                               2- pentru că este veșnic dătător de viață. 

Vestea victoriei lui Isus, a învierii Sale și a faptului că El este inca viu, duce la:

• Schimbarea totala a vietii

Primul Paște in Biblie, a dus la o schimbare completa a vietii oamenilor care l-au întâlnit pe 
Isus înviat. Toate tipurile diferite de personalitate, bărbați și femei, adepți și dușmani - in-
clusiv apostolul Pavel însuși, care a considerat el însuși ca e cel mai puțin merituos, cel mai 
puțin probabil candidat, cineva care a văzut persecutia bisericii ca misiunea sa de viață,in-
sa întâlnirea cu Isus cel înviat pe drumul spre Damasc, l-a schimbat total, a devenit cel mai 



mare susținător al creștinismului.  E un exemplu minunat de schimbare completă a vieții.   
Dar lucrul minunat despre povestea lui Pavel nu este doar că viața lui a fost schimbata 
atunci când a devenit un creștin, este 17 ani mai tarziu, cand le scrie Corintenilor, și  vor-
bește despre modul în care viața sa de muncă și de slujire a fost împuternicită de învierea 
lui Isus. El spune pur și simplu.:

... prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt... 1 Corinteni 15:10 NIVUK

Cu alte cuvinte, întâlnirea cu Isus nu i-a schimbat doar viața la început, ci favoarea și pu-
terea nemeritată a lui Isus înviat încă îl susținea și îl întărea mult timp. E atât de încuraja-
tor. S-ar putea sa simti ca esti dat peste cap de mult timp. Nu sunt sigur dacă vrei sa fi un 
candidat pentru a experimenta viața-schimbare - dacă da, uita-te la Paul - dacă el a putut 
fi schimbat si tu poti. Dar nu doar la început, ci de-a lungul întregii tale vieți.  Dacă esti un 
creștin astăzi, știu ca aceeași putere care a ridicat pe Isus din morți, trăiește în tine. El este 
aici pentru a te susține, consolida dacă esti slab, este aici sa te ajute în relațiile tale, sa te 
motiveze în munca ta.  Pentru că El este în viață, tu ai viață in învierea Sa, chiar acum. De 
fapt, aceeași putere care a înviat pe Isus din morți este in tine timp de 24 ore din 7 zile. In-
diferent cu ce situație sau circumstanță te confruntați chiar acum.

Botezul este modul prin care sărbătorim această realitate glorioasă. Vreau să vă arăt doua 
povești a unor oameni care au fost botezați recent. Scufundarea in apă este simbolul fap-
tului că la fel cum Isus a murit și a fost îngropat, ei au murit fata de viața veche de păcat 
și rușine. Toate acestea au fost ingropate.  Așa precum Isus a fost înviat din morți, așa și ei 
acum, spiritual vorbind sunt făcuți vii în El.  Iată câteva dintre poveștile lor despre cum Isus 
a început să le schimbe complet viața.

BOTEZURI / MĂRTURII?

E atât de minunat. Îmi place modul în care Tara a vorbit despre a nu mai fi mutat. Colin 
- de la a fi agresiv la a fi calm. Credința în victoria lui Isus și învierea Sa nu numai că este 
cu adevărat o viața în schimbare, puterea de a transforma complet viața noastră nu doar 
acum, ci pe toata durata vietii noastre pentru că El este cu noi prin Duhul Său. Putem 
experimenta ajutorul Său 24 / 7 indiferent de sezonul prin care trecem. Oricât de impor-
tantă ar fi schimbarea vieții de acum, există ceva și mai important în victoria învierii lui Isus. 
Viețile noastre sunt atât de scurte în comparație cu eternitatea...

• Etern dătătoare de viață

Anul trecut am fost bombardati zi de zi cu statistici despre moarte. Au existat multi morti 
și mult mai multi îndoliati ca urmare. Poate acest lucru a scos în evidență realitatea pro-
priei noastre mortalități. Deci întrebarea este ce se întâmplă când murim? O mulțime de 
opinii diferite - mulți cred ca nu exista nici o viață după moarte, altii cred intr-o formă de 
reîncarnare sau un fel de existență spiritualizata poate într-un “cer” acolo sus undeva ... 
Adevărul este mult mai minunat.  Imaginați-vă că nu aveți un corp care nu devine nicioda-
ta obosit, sau bolnav, sau imbatranit, care se descompune sau moare. Imaginați-vă că trăiți 
într-o societate care nu mai este răvășită de divizare, nedreptate, separare, singurătate și 
sărăcie. Imaginați-vă că trăiți într-o lume care nu mai este supusă schimbărilor climatice 
sau pandemiilor. Toate acestea le garantează învierea lui Isus tuturor celor care Îl urmează. 
Promisiunea NT este că, invierea lui Isus din morți în mijlocul istoriei, garanteaza ca toți cei 
care care-L vor împărtăși sunt victoriosi in invierea Sa.

“Si daca Duhul Celui Ce L-a inviat pe Isus dintre cei morti locuieste in voi, atunci Cel Ce L-a 
inviat pe Cristos dintre cei morti va da viata si trupurile voastre muritoare, prin Duhul Lui 
care locuieste in voi.”Romani 8:11 TPT

Promisiunea este că, atunci când se întoarce vom primi –



• Viata Veșnica dătătoare de viață

 Corpuri noi 
O societate noua
O lume noua 
Corpuri noi - fizice, dar corpuri transformate, ca al Lui.  Vom fi reuniți și vom trăi într-o nouă 
societate cu poporul Său, unde dragostea va fi perfectă, bucuria și pacea vor fi cultura pre-
dominantă.  Și în cuvântul vorbitorului nostru pentru săptămâna viitoare, Andrew Ollerton, 
vom intra într-o lume nouă:
“unde toată viața este vibrantă cu culoare și frumusețe... mai solidă și mai fizică decât am 
îndrăznit să ne imaginăm: o nouă creație curată, cu râuri, munți, plaja și copaci – mai mult 
decât suficient pentru a satisface copiii energici și adulții aventuroși. Aceasta este desti-
nația noastră finală.” Andrew Ollerton - Biblia: O poveste care da sens vieții

 În acea zi, când Isus se va întoarce, va fi o victorie finală:

  “Cand ceea ce este supus putrezirii se va fi imbracat in neputrezire, iar ceea ce este muri-
tor se va fi imbracat in nemurire, atunci se va implini cuvantul care a fost scris.”
1 Corinteni 15:54-57 - NIVUK
 
Aceasta este o veste foarte bună – pe care Andrew o va prezenta mai mult săptămâna 
viitoare. Dar, pentru moment, vreau să subliniez faptul că această veste bună, care este 
veșnic dătătoare de viață nu este doar ceva ce așteptăm în viitor, ci ne poate oferi confort și 
încredere acum - așa ca vreau să vă arăt  povestea unei familie de la KingsGate

MCCAULEY MĂRTURIE 

Minunata poveste de asigurare a vieții veșnice - de ce un astfel de confort și încredere? 
- pentru că Sammy și familia lui nu numai că au crezut învierea lui Isus, dar au și primit 
darul și puterea lui Isus înviat. Acest lucru este critic. Nu e suficient doar să cunosti  despre 
această veste. Ca si vaccinul - Am știut despre vaccin de luni de zile, am crezut în eficacita-
tea acestuia, dar până săptămâna trecută, când am răspuns de fapt la invitație și am per-
mis acului sa intre în brațul meu, am început de fapt să experimentez  protecția pe care 
acesta mi-o va oferi. Pentru a beneficia de victoria lui Isus, avem de a face cu ceva similar 
- nu printr-o lovitură fizică în brațul nostru, ci prin primirea unei injecții spirituale în centrul 
vieții noastre dandu-I un bun venit lui Isus și puterii  învierii Sale. La fel cum nu se poate 
vedea vaccinul, si nu simti poate neapărat cum lucreaza, la fel e cu primirea lui Hristos – eu 
personal am “simtit” imediat ceva -nu toată lumea o face ...Ceea ce conteaza e ca timp de 
37 de ani continua sa lucreze si sa schimbe viata mea.

Deci, vreau să vă invit să vă rugați - pentru unii dintre voi poate e pentru prima dată cand 
va deschideti viața la Isus. Invita-L să te ierte, prin Duhul Său sa curețe și să te elibereze, 
sa va dea viață nouă pentru acum și pentru eternitate. Pentru unii  poate e nevoie de un 
“stimulant” - nu pentru că primul nu a fost suficient de puternic - dar poate pentru că aveți 
nevoie de un nou angajament cu El, sa primiti o noua împărtășire a vieții și a puterii, o 
putere transformatoare a Spiritului Său  pentru a va întări si restaura după această cea mai 
dificilă perioadă a anotimpurilor:

Sa ne rugam:

 Doamne Isuse Hristoase cel Inviat iti multumesc  pentru victoria Ta, pentru moartea Ta pe 
Cruce pentru păcatele mele și pentru invierea din morți, ca să putem avea o viață nouă, 
atât acum cat si pentru totdeauna.  În această zi, te rog să intri în viața mea. Iarta-mă, 
transforma-mă și umplema-mă cu viața, dragostea și puterea Ta de înviere, în numele lui 
Isus mă rog, Amin.



Ce lucru minunat! - dacă te-ai rugat fie pentru a primi pentru prima dată, sau pentru rean-
gajare - vă rugăm să ne anunțați . Ne bucuram sa vă oferim unele resurse pentru a vă ajuta 
in următorii pași și sa ne rugam cu tine. Doar trebuie să ne anunțați.

 “Urmați link-ul de pe ecran sau scrieti acum”  

Pentru noi toți - doresc să ma rog chiar acum pentru puterea de înviere a lui Isus, poate 
pentru o situație speciala cu care va luptati, pentru putere proaspătă, speranță proaspătă, 
în numele lui Isus pentru noi toți.
In următoarele câteva săptămâni și luni indiferent daca veștile vor si proaste sau vor fi vești 
bune să ne păstram ochii noștri fixati pe o veste foarte bună – și aceasta că exista Unul 
care este SPERANTA NOASTRA DE VIATA ...


