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Har, indurare si pace voua in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului 

Duh. Amin. 

 

Prea iubitilor, 

 

Strigatul de Paste “Hristos a inviat!” suna si rasuna ca un val ce trece peste 

lume in aceasta zi pe masura ce soarele rasare peste tinut dupa tinut, tara 

dupa tara, parohie dupa parohie, crestin dupa crestin. Isus, Iehova cel 

Intrupat care a murit pe cruce dupa ce a platit pretul vesnic pentru pacatele 

intregii lumi, a inviat. Desi a murit, El totusi traieste. Strigatul de Paste 

“Hristos a inviat!” este urmat de multe ori de raspunsul credincios ce repeta 

bucuria rasunatoare, “Adevarat a inviat!” 

 

Ingerii de Paste - adica, mesagerii chemati, adica, barbati ce sunt pastori 

credinciosi – proclama una dintre doctrinele intemeietoare ale singurei 

credinte adevarate, si anume, adevarul ca “Hristos a inviat.” Crestinul 

credincios, marturisitor, raspunde cu o declaratie la fel; adica, “Adevarat a 

inviat!” Acum ce? Ce mai urmeaza? Care ar fi pentru suflet urmatoarea 

exclamatie de Paste dupa “Hristos a inviat!” si “Adevarat a inviat!”?  

 

Este una care vine din Scriptura si i se aplica fiecarei persoane si este o 

declaratie pe care poti sa o iei acasa cu tine astazi si sa o proclami de-a 

lungul vietii tale de acum inainte, pentru cat de multe sau de putine, acele 

zile vor fi aici pe acest pamant. Este versetul 17 al psalmului 118. Ascultati 

si imprimati-va in suflet aceste cuvinte pe cand … 

 

…Il urmati pe Isus … 

 

“Nu voi muri, ci voi trai, si voi povesti lucrarile DOMNului.” 

 

Pana aici Cuvantul DOMNului Dumnezeul nostru. 

 



Sa fim drepti. Versetul acesta nu pare sa fie vorba unui om care priveste 

realitatea. Lumea, diavolul si chiar vechea ta fire pacatoasa isi bat joc de 

versetul: “Nu voi muri, ci voi trai, si voi povesti lucrarile DOMNului.” 

Lumea rade si zice, “O, omule naiv. Nu stii ca toata lumea moare? Cat e de 

stupid. Spune-mi mie cine dintre acei care au trai in timpul Razboiului Civil 

mai traieste astazi? Nimeni. Zero. Nimic. Poti canta cat vrei versetul tau din 

Scriptura, dar vei muri.” Pana aici cuvantul lumii, iar in ceea ce priveste 

faptul ca exista o moarte care ne ia pe fiecare din aceasta lume, este 

adevarat. Pana la sfarsitul istoriei fiecare persoana va trece prin separarea 

trupului de suflet. 

 

Satana, ispititorul care a mintit inainte de caderea lui Adam si a Evei, si care 

a spus, “Luati si mancati; ‘nu veti muri’ (Geneza 3:4),” acum sta gata ca sa 

te acuze. “Esti un pacatos. Vei muri. Meriti iadul pentru ca ai pacatuit – 

pentru ca pacatuiesti – pentru ca vei pacatui. Poti sa citezi textul predicii cat 

vrei dar vei muri acum si vei muri pentru intotdeauna.” Pana aici diavolul, 

acuzatorul si inselatorul, iar cat despre faptul ca fiecare dintre noi este un 

pacatos si va pleca din aceasta viata, este adevarat. Pana la sfarsitul vietii in 

aceasta lume, fiecare dintre noi va fi un pacatos. 

 

Pana si vechea noastra fire pacatoasa se impiedica de prima parte a 

versetului psalmului, “Nu voi muri, ci voi trai.” Pe masura ce imbatranim, 

experienta ne spune ca vom muri. Ne uitam la cei din jurul nostru … familia, 

membri ai parohiei, prieteni din vecini, pana si copii la scoala. Oamenii mor 

in dreapta si in stanga. Este un singur motiv pentru care, pe zi ce trece, sunt 

mai multi oameni mai tineri ca tine decat mai batrani. Moartea. Cat traim, 

sufletele noastre ne spun ca am pacatuit si Scriptura ne spune ca “plata 

pacatului este moartea” (Romani 6:23). Aceasta este cu siguranta adevarat. 

 

Deci, ce inseamna asta: “Nu voi muri, ci voi trai, si voi povesti lucrarile 

DOMNului.”? Neaga psalmistul adevarul? Este textul predicii noastre numai 

o declaratie a supra-optimistului, sau a unui om imbatat de fantezie, sau a 

unui nebun? De fapt, nici una dintre acestea. Psalmistul intelege doctrina si 

ca sunt doua morti. Intr-adevar, Biblia de la Geneza si pana la Apocalipsa ne 

invata ca sunt doua morti. Prima moarte este separarea trupului si sufletului. 

Prin aceasta moarte trec si o sufera atat crestinii cat si ne-crestinii 

deopotriva. Abel si Iuda, talharul de pe cruce si regele Saul sunt exemple ai 

celor care au murit aceasta moarte – doi murind in credinta crestina si doi 

murind fara credinta in DOMNul Dumnezeu. Aceasta este prima moarte, 

separarea trupului si duhului. 



 

Cealalta moarte este, pur si simplu, iadul – osanda eterna si separarea 

vesnica de Prezenta binecuvantata si plina de har si binevoitoare a 

DOMNului Dumnezeu atotputernic. Aceasta este locuinta vesnica unde se 

duc aceia care nu sunt copiii lui Dumnezeu. Sau, asa cum ne dezvaluie 

Biblia, “Aceasta este cea de-a doua moarte, iazul de foc; si daca numele 

cuiva nu a fost gasit scris in Cartea Vietii, el a fost aruncat in iazul de foc” 

(Apocalipsa 20:14-15). 

 

Isus a povestit despre aceste doua morti atunci cand a scris Bisericii, 

incurajand pe fiecare din cei dinauntru sa ramana neclintit in credinta. El 

declara acest lucru in Cuvantul Sau, scris de Sf. Ioan Apostolul: “Fii 

credincios  pana la moarte si iti voi da cununa vietii. Cine are urechi, sa 

auda ce spune bisericilor Duhul. Cel ce va birui nu va fi vatamat de cea   

de-a doua moarte” (Apocalipsa 2:10-11). Si celui ce infrunta urmarile 

primei morti si care jeleste pierderea unei persoane iubite, Isus ii declara, 

“Eu sunt Invierea si Viata; cel ce crede in Mine, desi moare, totusi  va trai, 

si oricine traieste si crede in Mine nu va muri niciodata. Crezi asta?” (Ioan 

11:25-26). 

 

Psalmistul raspunde “da!” si canta, “Nu voi muri, ci voi trai, si voi povesti 

lucrarile DOMNului.” Scriitorul sfant este unul caruia i-a fost dat darul 

credintei, si care intelege doctrina pura a unei singure credinte adevarate, si 

care, drept rezultat, ramane neclintit in Cuvantul si lucrarea lui Dumnezeu 

declarand, “Nu voi muri, ci voi trai, si voi povesti lucrarile DOMNului.” 

 

Baza unei asemenea marturisiri personale a adevarului este ansamblul 

lucrarilor facute de DOMNUul.  Ce sunt lucrarile lui Dumnezeu? Multe, si 

sunt minunate si sunt teribile. Chibzuiti la lucrarile creatoare ale DOMNului. 

Dumnezeul nostru, al carui nume este “EU SUNT,” a spus “Sa fie” si a fost! 

Din nimic. Cuvantul a vorbit si universul este. Stelele in tiparele lor si 

planetele care strabat cerurile. Atractia gravitationala si masa vitala si fizica 

cuantica. Cuvantul a vorbit si pamantul este. Valuri de apa si grane. Struguri 

in ciochini asteptand vremea ca sa fie vin. Grau care se coace pentru facerea 

painii. Un miel fara de pata si fiarele pamantului. Cuvantul a vorbit si omul 

este – barbat si femeie sunt. Si Dumnezeu a zis, “Dati roade si inmultiti-va” 

(Geneza 1:28). Datorita acestui lucru, prea iubitilor, existati voi. Traiti, va 

deplasati si aveti o existenta. Astfel Ii puteti raspunde iarasi DOMNului 

Dumnezeu Atotputernic: 

 



Caci Tu mi-ai plamadit rarunchii, 

Tu m-ai tesut in pantecul mamei mele. 

Te laud, caci sunt facut atat de grozav si minunat 

Minunate sunt lucrarile tale, 

Si sufletul meu stie foarte bine lucrul acesta; 

Trupul meu nu era ascuns de Tine, 

Cand am fost faurit in taina, 

Tesut in mod misterios in adancurile pamantului.” 

  (Psalmul 139:13-15) 

 

“Voi povesti lucrarile DOMNului.” Care sunt lucrarile lui Dumnezeu? 

Multe, si sunt minunate si sunt impresionante. Ganditi-va la lucrarile de 

izbavire ale DOMNului. Psalmistul ar putea povesti ca Iehova a coborat pe 

pamant la Betel si voi puteti auzi ca El a coborat pe pamant in Betleem. Cu 

alte cuvinte, “Cuvantul S-a facut trup si a locuit printre noi” (Ioan 1:14). 

Este sangele varsat al mielului care a facut ca moartea sa treaca pe langa 

casele din tara robiei si este Sangele varsat al lui Isus, “Mielul lui Dumnezeu 

care ridica  pacatul lumii” (Ioan 1:29). Reamintiti-va de tapul ispasitor din 

Vechiul Testament izgonit in pustie ducand asupra lui pacatele oamenilor si 

aduceti-va aminte de Isus trimis in pustie unde a invins vechiul dusman rau. 

Reamintiti-va de Ziua Ispasirii cand marele preot intra in Locul Prea Sfant si 

reveniti la Vinerea Mare cand Isus, Marele Preot, a luat toate pacatele pe 

cruce si a intrat in Locul Prea Sfant. Reamintiti-va pantecul pestelui care nu 

a putut sa-l tina pe om atunci cand Cuvantul a vorbit si omul a fost sculat din 

morti in a treia zi, si priviti-L pe Isus inviat din mormantul mortii in a treia 

zi,  si “iata,  aici este unul mai mare decat Iona”  (Matei 12:41).     

Reamintiti-va acum, dragi crestini ca Isus a spus, “Pentru ca Eu traiesc si 

voi veti trai” (Ioan 14:19). 

 

Nu-i de mirare ca credinciosul se alina cu adevarul, “Nu voi muri, ci voi trai, 

si voi povesti lucrarile DOMNului.” Mai sunt si alte lucrari? Multe altele si 

sunt minunate si pline de har. Chibzuiti asupra lucrarilor DOMNului 

datatoare de credinta. Asa cum Dumnezeu era prezent in cort si in templu, 

asa este El Emanuil, Dumnezeu cu noi, in aceasta casa sfanta si in toti cei de 

aici care I se inchina si Il slavesc pe El. Asa cum Dumnezeu Si-a condus 

poporul prin apele botezatoare ale Marii Rosii, asa te-a scos pe tine din tara 

mortii si te-a adus in Prezenta Lui prin Botez, dandu-ti darul credintei ca sa 

crezi in El. Asa cum Dumnezeu Si-a hranit parohia in pustietate, tot asa Isi 

hraneste El Biserica cu Paine de sus si cu cel mai bun Vin care inveseleste 

inimile care sunt ale Lui. Chibzuiti si la rugul aprins. Aceasta aparitie a lui 



Dumnezeu este o proclamatie a Invierii in care DOMNul este Dumnezeu nu 

al celor morti ci Dumnezeu al celor vii (Matei 22:32), si astfel, nici Avraam, 

nici Isaac, nici Iacov, nici un parinte credincios, nici un fiu increzator, si nici 

unul dintre credinciosii lui Dumnezeu care au plecat din aceasta viata nu 

sunt morti. 

 

Toate acestea, si mai multe inca, sunt lucrarile DOMNului – indeplinite si 

facute de El ca sa ti le aduci aminte pentru tine … ca sa le povestesti familiei 

tale … ca sa le spui altora despre aceasta Veste Buna. Toate acestea sunt 

savarsite de catre Sfanta Treime ca tu si ceilalti sa auziti, sa credeti si sa va 

incredeti in aceste cuvinte: Esti iertat de toate pacatele tale in Numele 

Tatalui si al + Fiului si al Sfantului Duh. Amin. 

 

“Nu voi muri, ci voi trai, si voi povesti lucrarile DOMNului.” 

 


