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Învierea Domnului nostru Isus Cristos
Textul de bază: Matei 21:51-66 si 28:1-20

Întroducerea
• Ucenicii Domnului au crezut tot ce le-a spus Isus în cei trei ani de ucenicie,
numai Învierea nu au putut-o crede
• După învierea Lui Isus, ei au fost uimiți, disperați și neîncrezători
• Dar fariseii și cei mari ai sinagogii și-au reamintit de cele spuse de Isus
• Ei și-au dat seama de importanța acestui eveniment
• Dacă Isus nu învie, atunci nici nu va rămâne o figură istorică, și cu timpul Își
va pierde valoarea și importanța și va fi uitată
• Dar dacă învie, atunci se dovedeşte ca El este Cristosul așteptat
• Din cauza aceasta au și cerut de la Pilat o pază mai puternică a mormântului
Matei 27:63-64

Și au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era
încă în viaţă, a zis: După trei zile voi învia. Dă poruncă dar ca mor-mântul
să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea săI fure trupul, si să spună norodului: A înviat din morți. Atunci înșelăciunea
aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi."
• Pentru aceasta si apostolul Pavel subliniază importanţa acestui eveniment
Faptele Apostolilor 26: 22-23 .

Dar, mulţămită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua
aceasta; și am mărturisit înaintea celor mici si celor mari, fără să mă
depărtez cu nimic dela ce au spus proorocii si Moise că are să se întâmple;
și anume, că Cristosul trebuie să pătimească, și că, după ce va fi cel dintâi
din învierea morților, va vesti lumină norodului și Neamurilor."
1 Corintenilor:17

Și dacă n-a înviat Cristos, credința voastră este zădarnică, voi sunteți încă
în păcatele voastre.
• Prin Învierea Domnului nostru Isus Cristos, moartea a fost învinsă ! ! !

Întrebarea este: Cu ce influenţează Învierea Domnului nostru Isus
Cristos viața noastră?
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Noi avem un viitor garantat! Moartea a fost învinsă
• Învierea Domnului nostru este o garanție veșnică că moartea, adică păcatul
lumii a fost învins
1 Corinteni 15:20

Dar acum, Cristos a înviat din morți, pârga celor adormiți.
1 Romani 6:9

Întrucât știm că Cristosul înviat din morți, nu mai moare: moartea nu mai
are nici o stăpânirea asupra Lui.
• Isus mai subliniază încă odată fapta aceasta spunând-o personal lui Ioan
Apocalipsa 1:17-18 (Ioan vede pe Isus)

Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna
dreaptă peste mine, și a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe
urmă, Cel viu. Am fost mort, si iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile
morții și ale Locuinței morților."
1 Corinteni 15:55

Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?

Noi, cei care credem primim un corp nou
• Corpul nostru vechi, plin de păcat nu poate exista în fața Sfințeniei Lui
Dumnezeu
• Corpul nostru va primi aceeași calitate ca la facere: un corp care face față unei
părtășii cu Dumnezeul Creator
Filipeni 3:21

El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului
slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate
lucrurile.
• Noi avem promisiunea, că corpul nostru trecător, poate foarte bolnav și fără
putere de trai, va fi înnoit cu un corp nou în Slava Lui
1 Corinteni 15:44

Este semănat trup firesc, si înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup
firesc, este și un trup duhovnicesc.

Noi avem un prezent garantat
•
•
•
•
•

Învierea își arată puterea și în zilele noastre
Viața noastră primește dimensiuni noi, mai puternice, mai binecuvântate
Noi ne putem baza pe faptul că avem un Dumnezeu viu
Pentru că avem o relație cu Domnul, putem trăi o viaţă nouă
Sub conducerea Lui ne putem orienta inimile și gândurile spre Slava Sa
Romani 6:4
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Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El,
pentru ca, după cum Cristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și
noi să trăim o viață nouă.
Chiar dacă nu este vizibil, adevărul este că Domnul Isus conduce viața noastră
și nimeni nu ne poate smulge din brațul Său
El a învins moartea și astfel și păcatul
Întrebarea pentru noi se pune: Cât din această victorie admitem că e a
Domnului, ca s-o practicăm în viața noastră pe acest pământ?
Evrei 2:7-8

„L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu
slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor Tale: toate le-ai supus
supt picioarele lui. "În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic
nesupus, Totuși, acum, încă nu vedem că toate li sunt supuse.
• Isus este Domn. El este Atotputernic. El este Învingătorul.
Efeseni 1:21

Mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice
dregătorie și de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta,
ci și în cel viitor.
Romani 8:31-35 și 38-39

Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este
pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe
Fiul Sau, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună
cu El, toate lucrurile? Cine va aduce vreo acuză împotriva aleşilor lui
Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-i socotește neprihăniți! Cine-i va
osândi? Cristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui
Dumnezeu, si mijloceşte pentru noi! Cine ne va despărți pe noi de
dragostea lui Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?
Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici
stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici
înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în
stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos,
Domnul nostru.

Noi nu avem ce pierde în lumea aceasta
• Apostolul Pavel face o mare deosebire între o viață fără Domnul și o viață
sub conducerea Lui
• El compară aceste două situații și trage consecinţele:
1 Corinteni 15:22
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Și ce rost a avut să mă lupt cu fiarele sălbatice - mă refer la cei din Efes dacă ar fi fost doar pentru ceea ce câştig în viață de aici? Dacă nu vom mai
trăi niciodată după moarte, atunci am putea foarte bine să ne facem de cap;
la urma urmelor; hai să mâncăm, să bem si să ne veselim! Ce importanță
mai are? Căci, oricum mâine vom muri, si cu asta totul sa terminat!
• Noi ne putem orienta viața numai spre Domnul
• Și orientarea aceasta depășește și limita vizibilă pe acest pământ
• Învierea Domnului nostru Isus Cristos ne încurajează la această atitudine
Romani 14:8-9

•

•
•
•

Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; și dacă murim, pentru Domnul
murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci
Cristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei
morți si peste cei vii.
Un creștin African și-a pierdut fiica în vârstă de 17 ani. Pe cruce a scris:
"Moartea nu mai are brațe". Când a fost întrebat de un misionar, pentru ce
scrie textul acesta pe cruce, africanul a răspuns: "Moartea a îmbrăţişat-o pe
fiica mea și a tras-o în mormânt. Dar de acolo nu o mai poate lua, pentru că e
la Isus. Și acolo moartea nu mai are brațe."
Cunoștința aceasta victorioasă, care depășește durerea de părinte la moartea
copilului său, nu o poate produce omul
Numai acela, care trăiește sub Conducerea lui Dumnezeu poate beneficia de o
astfel de putere divină
Duhul Sfânt, care ne îndrumă și ne învață cum să trăim pe acest pământ, El ne
va împuternici și în clipele noastre de necaz și de durere.
Ioan 11:25-27 (Isus la Maria)

Isus i-a zis: „Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi
murit, va trăi. Și oricine trăieşte, si crede în Mine, nu va muri niciodată.
Crezi lucrul acesta?" „Da, Doamne," I-a zis ea, „cred că Tu ești Cristosul,
Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vina în lume

"Cristos a înviat! Adevărat că a înviat!"
• Salutul acesta al creștinilor de pretutindeni nu are voie să fie numai o frază
goală fară putere și fară convingere
• Ea trebuie să fie o mărturie față de cei care încă nu-L cunosc pe Isus ca
Salvator și ca Mântuitor
1 Petru 1:3-4

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care,
după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus
Cristos din morți, la o nădejde vie, și la o moștenire nestricăcioasă, și
neîntinată, și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi.
Amin
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