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Isus Cristos – Cel înviat
Textul de bază: 1 Corinteni 15:12-20

Isus trăieşte ! Da sau nu?
Învierea Domnului nostru Isus Cristos este centrul credinţei noastre
• Un Goethe care s-a certat cu prietenul său Pastor Lavater din Zürich pe tema
aceasta, trebuia să recunoască: „Cine nu recunoaşte şi nu acceptă învierea lui
Isus, nu are voie să se numească creştin.“ El personal nu a vrut să creadă.
• Îndoiala celor ce nu cred trebuie luată foarte în serios.
• Îndoiala aceasta vine din puterea morţii asupra noastră.
• Mergeţi numai odată la un cimitir. Realitatea vizibilă contrazice cuvintelor
rostite de Isus în Sfânta Scriptură
• Un Teolog cunoscut a spus odată: „Învierea este pentru mine foarte uşor de
înţeles. Tatăl meu a murit acum 20 de ani şi totuşi mai vorbesc şi mă sfătuiesc
cu el. Amintirile despre bunicul meu, care a fost cel mai important prieten
pentru mine, sunt inca vii. Pentru mine mai trăieşte şi astăzi.” După Biblie o
astfel de explicaţie este o nebunie
1 Corinteni 1:18

Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea
pierzării: dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui
Dumnezeu.
• Reamintirea celori decedaţi este un gest nobil şi poate să fie de mare ajutor,
dar nu se poate compara cu ceea ce a săvarşit Isus pe cruce - pentru noi

Noi predicăm pe Cristos cel înviat
Predica vine din Cuvântul lui Dumnezeu
• Predica nu redă sau explică viziuni sau înţelepciuni retorice bine formulate
• Predica nu manipulează sau convinge ascultătorii cu tezele sau gândurile
personale
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• Predica vorbeşte despre marile promisiuni făcute de Dumnezeul cel Veşnic
Ioan 11:25

Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Isaia 43:1

Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.
• Predica sublinează, că prin Învierea Domnului nostru Isus Cristos se
îndeplinesc toate aceste promisiuni
• Cine se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu nu poate predica altceva
• O predică binecuvântată poate să fie numai în prezenţa Celui Înviat

Fără înviere, credinţa noastră ar fi zadarnică
•
•
•
•

Credinţa noastră este înconjurată şi atacată de îndoieli
Ele sugrumă credinţa noastră şi slăbesc statornicia în Domnul
În special în cazuri de mare durere ne lipseşte această siguranţă binecuvântată
Oare sunt adevărate promisiunile din Epistola lui Pavel către corinteni?
1 Corinteni 15:53-57

Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire,
şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta
supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va
îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris:
,,Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde
îţi este boldul, moarte?” Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului
este Legea. Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin
Domnul nostru Isus Cristos!
• Dacă nu predicăm Cuvântul Sfânt cu toată responsabilitatea, atunci se golesc
bisericile noastre
• Altfel subliniem îndoiala şi necredinţa aceluia, care caută să primească un
răspuns de la Dumnezeu şi care credea că-l găseşte la noi

Fără înviere am fi cei mai mari înşelători
•
•
•
•
•

Noi am ţine servicii divine – fără să credem în cele spuse de noi
Noi am propovădui pe Dumnezeul Veşnic, dar nu am crede în cuvântul Său
Noi am promite celor nevoiaşi un ajutor – ştiind că e o minciună
Noi am purta numele de “Creştin” dar am trăi o viaţă fără Cristos
Prin necredinţa noastră am socoti pe Dumnezeu un mincinos
1 Corinteni 15:14-15
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Şi dacă n-a înviat Cristos, atunci propovăduirea noastră este zădarnică, şi
zădarnică este şi credinţa voastră. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca
martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă, am mărturisit despre
Dumnezeu că El a înviat pe Cristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat
că morţii nu înviază.
• Noi am socoti pe toţi profeţii Vechiului Testament nişte mincinoşi

Fără înviere ne-ar lovi toată groaza morţii
•
•
•
•

Ce fel de consolare am putea primi noi la groapa mormântului?
Ce fel de viitor ne aşteaptă după moarte?
Oare există o speranţă de înviere ?
Numai cuvântul lui Dumnezeu ne poate da un răspuns
Ioan 11:25-26

Isus i-a zis: ,,Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi
murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată.
Crezi lucrul acesta?
Romani 6:4-5

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El,
pentruca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi
noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o
moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere
asemănătoare cu a Lui.
• Sau sfinţim noi pe cei morţi ca alte religii asiatice ?

Noi am fi cei mai nenorociţi oameni din lume
• Noi ne-am chinui cu gândurile păcatului şi a deşertăciunii
• În timp ce alţii petrec viaţa lor în bucurie şi satisfacţie pământească

Fără învierea Domnului nostru nu ar exista salvare
Prin învierea şi victoria asupra morţii şi noi suntem salvaţi
• Păcatele noastre ne-ar condamna la moartea veşnică
• O subjugare sub jugul satanei
• Sentinţa Dumnezeului Drept ne-ar lovi cu toată asprimea
Apocalopsa 20:12 şi 15
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Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de
domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care
este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce
erau scrise în cărţile acelea. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a
fost aruncat în iazul de foc.
• Dar prin învierea Domnului avem şi noi iertarea păcatelor
Evrei 9:14

Cu cât mai mult sângele lui Cristos, care, prin Duhul cel vecinic, S-a adus
pe Sine însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de
faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!

Fără înviere nu ar exista pentru noi viaţă veşnică
• Pentru o viaţă veşnică trebuie să devi un om nou
1 Petru 1:23

Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci
dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu
şi care rămâne în veac.
• Isus Cristos a îndeplinit salvarea noastră
Efeseni 1:4-7

În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi
fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai
dinainte să fim înfiaţi prin Isus Cristos, după buna plăcere a voiei Sale,
spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui. În El
avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile
harului Său.
• Numai cine acceptă învierea lui Isus, se poate numi copilul Său
Ioan 1:12

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
Marcu 10:15

Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un
copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea!
• Cine crede în Învierea Domnului nostru Isus Cristos poate beneficia de o
promisiune de valoare veşnică
1 Ioan 5:11b şi 12

Dumnezeu ne-a dat viaţa vecinică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine
are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.
Amin
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