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Pentru ce căutați pe Cel Viu
între cei morți?
Textul de bază: Luca 24:1-12

Întroducerea
Cristos a Înviat! Adevărat că a Înviat!
•
•
•
•
•

Este cea mai profundă și cea mai fundamentală învățătura a credinței noastre
Învierea fizică a Domnului nostru Isus Cristos este o realitate
Cine nu acceptă această realitate nu poate beneficia de salvare lui
A crede numai așa în general nu ajunge
Tu trebuie să ști și să fi convins de realitatea aceasta

În scurt întâmplările din aceste zile:
• Un ucenic a lui Isus, numit Iosif din Arimatei a cedat mormântul lui pentru
înmormântarea lui Isus
• Fariseii care au avut frică că acest Isus va fi furat după trei zile
• Astfel au primit fariseii dreptul să-l păzească cu strajă
• Femeile însoțeau pe Isus până la înmormântarea Lui
• Ei au văzut că mormântul a fost închis cu o piatră grea
• Ei au știut că mormântul va fi păzit de strajă
• Dar până după trecerea sabatului, femeile n-au putut vizita mormântul
Marcu 16:3

După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov,
şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În
ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când
răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra
de la uşa mormântului?”
• Femeile au jertfit mult pentru cumpărarea miresmei
• Prin aceasta au dovedit o mare dragoste față de Isus – dar n-a ajuns

Dar unde este Isus ?
• Femeile privesc în mormânt și rămân încremeniți: mormântul e gol
• Spaima și disperarea lor blochează orice reacție și orice exprimare
sentimentală
• Am stat și noi odată într-o astfel de situație, atunci când toate speranțele de a
face un bine sunt dispărute?
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• Când nu am găsit nici un răspuns la cele întâmplate?

Isus a înviat !!!
• Isus nu le-a lăsat singur în această deznădejde
Luca 24:4-5

Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbaţi, îmbrăcaţi
în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar
ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu?
• Prin întrebarea aceasta subliniază Domnul și realitatea că El este Domnul
Vieții, dela care vine toată vietatea
Faptele Apostolilor 3:15

Și l-ați ucis pe Autorul Vieții; dar Dumnezeu l-a adus din nou la viață. Ioan
și cu mine suntem martorii acestui fapt, fiindcă după ce l-ați omorât voi,
noi l-am văzut viu!
• Și în Mila Lui, Domnul a trimes femeilor imediat și rezoluția:
Luca 24:6-8

Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în
Galileea, când zicea că: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile
păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie.” Şi ele şi-au adus aminte
de cuvintele lui Isus.
• Abia după reamintirea prin Servul lui Dumnezeu, femeile și-au adus aminte de
cuvintele Domnului când era încă în mijlocul lor
• Dar aceste femei nu erau singuri în necredința lor
• Nici ucenicii nu au crezut când le-au fost povestite întâmplarea dela mormânt
Luca 24:11

Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme şi nu le credeau.
• Și ucenicul Toma nu era mai necredincios decât ceilalţi ucenici
• El nu crezut nici atunci când prietenii lui s-au declarat martori: 11 contra 1
Luca 20:24-25

Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.
Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns:
„Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune
degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui,
nu voi crede.”
• Necredința ucenicilor nu era neîncrederea în cel ce a transmis ştirea
• Necredința lor era în Isus, care Le-a anunțat moartea dar și învierea Sa
• Fariseii și preoții de atunci nu au crezut în cuvintele lui Isus, dar totuși le-au
reținut pentrucă cunoșteau puterea convingătoare ale cuvântului
Matei 27:62-64
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A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi
fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-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 mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca
nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună
norodului: „A înviat din morţi!” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi
mai rea decât cea dintâi.”
• Petru era singurul - și dacă nu a crezut cele spuse de femei – a mers la
mormânt ca să se convingă, dacă e așa
• Și fariseilor și preoților nu au rămas altceva decât să înșele opinia publică
Matei 28:13

şi le-au zis: „Spuneţi aşa: „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când
dormeam noi, şi L-au furat.”

Pentru mulți teologi de astăzi, Învierea lui Isus este numai o
accepție, o interceptare
• În special în bisericile creștine mondiale lipsește în rândul colaboratorilor
religioși această convingere, că Isus e viu
• Apostolul Pavel avertizează bisericile din Asia mică:
1 Corinteni 15:17

Şi, dacă n-a înviat Cristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă
în păcatele voastre
• Iertarea păcatelor noastre nu ar fi posibile
• și astfel osândirea noastră ar fi pentru vecie
• Pentru ce atunci propovăduirea unui viitor care nu are nici un viitor?
1 Corinteni 15:19

Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Cristos, atunci
suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!
• Dacă vestea învierii ar fi o minciună atunci moartea lui Isus ar fi pentru noi
numai un caz de doliu și de durere sentimentală
• Așa cum se pierde cu timpul simțul de doliu pentru un iubit, așa s-ar pierde și
simțul pentru moartea lui Isus
1 Corinteni 15:13-14

Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Cristos n-a înviat. Şi, dacă n-a înviat
Cristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi
credinţa voastră.

Dacă Isus a înviat – unde este Isus al tău ?
• Când Apostolii l-au ales pe al 12 Apostol în locul lui Iuda au pus condiții
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• Au pus ca condiție să recunoască și să mărturisească, că Isus a înviat
• Un Apostol, care nu e Martor pentru Învierea Domnului nu-i bun de Apostol și
nu este împuternicit de Duhul Sfânt
Faptele Apostolilor 1:21-22

Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit
Domnul Isus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când
S-a înălţat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoţească drept
martor al învierii Lui.
• Când a trimes Isus pe ucenicii săi în lume Le-a împuternicit ca martori
Luca 24:45-48

Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: „Aşa este
scris şi aşa trebuia să pătimească Cristos şi să învie a treia zi dintre cei
morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa
şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteţi martori ai acestor
lucruri.
Faptele Apostolilor 1:8

Voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi
fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile
pământului.”

Întrebarea este:
Unde este Isus al tău? Îl vede lumea înconjurătoare în viața ta ?
Matei 28:18-20

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost
dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în
toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.
• Marele Evanghelist Moody a scris pe piatra mormântului său: „Dacă citiți
aceste rânduri credeți că sunt mort. Vă înșelați. Sunt mai viu decât vă puteți
închipui!”
Apocalipsa 1:17-18

Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna
dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe
Urmă, Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin
cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.
Amin
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