
 

a4ro07c1                                                                                                                    © „Cu Evanghelia pe drum”  de Manfred Folk  
 

1 

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 

Cunoaștem noi puterea credinței noastre? 
Textul de bază: 1 Corinteni 15. 50 - 57 

 

Întroducere: 
 

Ce înțelege lumea când e vorba de „moarte“? 
• Cuvântul „moarte“ ne însoțește zilnic 

• Este în totdeauna într-o legătură tragică omenească 

• Cu cât mai familiară, cu atît mai durerosă 

• Din punct de vedere omenesc nu există nici o scăpare 

• Fiecare om, odată născut trebuie să moară 

• Cu moartea omului termină toată speranța lui într-un viitor 

• Moartea nu poate fi învinsă, cu ea se sfârșește totul 
 

Ce înțelege lumea când vorbește de „a crede“ 
• Și politicianul crede - că o să câștige alegerile viitoare 

• Și sportivul crede - că o să câștige medalia de aur 

• Si comerciantul crede - că o să fie un an cu mare succese 

• Fiecare afacerist crede în succesul lui 

• Iar călătorul pe drum crede în „timpul probabil de mâine“ 
 

Biblia spune: Moartea este o pedeapsă 
 

Omul a căzut în păcat, distanțându-se de Dumnezeu 
• Omul este creat cu un suflet viu, suflet cu valoare vecinică 

Geneza 2: 7 
„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări  
suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu.“ 
 

• Omul primește o poruncă din partea lui Dumnezeu 
Geneza 2: 16 - 17 
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„Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul 
cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca 
din el, vei muri negreșit.“ 
 

Dumnezeu proclamă sentința și limitează viața omului căzut 
Geneza 3: 17 și 19 
„ Fiindcă . . . ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem: „Să nu 
mănânci deloc din el,“ . . . în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, 
până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat. . .“ 
 
Geneza 3: 22 (Dumnezeu spune) 
„Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul. Să-l 
înpiedecăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul 
vieții, să mănânce din el, și să trăiască în veci.“ 
  

Isus Cristos a învins moartea 
 

• Moartea fizică a omului este o sentină a lui Dumnezeu 

• Dar pentru salvarea sufletului, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său 

• Biblia înțelege altceva sub cuvântul „moartea“ decât lumea 
Ioan 8: 51 
„Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă păzește cineva cuvântul Meu, în 
veac nu va vedea moartea.“ 
 

• „A păzi cuvântul Meu“ înseamnă „a crede“ 

• „A crede“ înseamnă acceptarea jertfei Domnului nostu Isus Cristos pe 

cruce, pentru păcatele și fărădelegile noastre 
 

După Cuvântul lui Dumnezeu moartea și credința sunt dependente 
1 Corinteni 15: 56 
„Boldul morții este păcatul.” 
 
Ioan 16: 8 - 9 
„Și când va veni El (Isus), va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, 
neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul: fiindcă nu cred în Mine.“ 
 

Isus a învins moartea 
Efeseni 2: 1 și 4 - 6 
„Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Dar Dumnezeu, care este 
bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că 
eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Cristos 
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(prin har suntem mântuiți). El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să ședem 
împreună în locurile cerești, în Cristos Isus.“ 
 
 

Fără pocăință nu există victorie asupra morții  
 

• Singurul și unicul drum spre Dumnezeu este prin Isus Cristos 
Ioan 1: 6 
„Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl 
decăt prin Mine.“ 
 

• Isus ne face cunoscută dragostea Tatălui Ceresc 
Ioan 3: 16 
„Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică.“ 
 

• Isus vrea ca să fim copii Lui, spălați de păcatele pământești 
Faptele Apostolilor 4: 12 
„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat 
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.“ 
 
Ioan 3: 18 - 19 
„Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede în El, a și fost 
judecat, pentrucă n-a crezut în Numele singurului Fiu a lui Dumnezeu. Și 
judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au 
iubit mai mult întunericul decât lumina, pentrucă faptele lor erau rele.“ 
 

• Judecata desparte omul de Dumnezeu 
Ioan 3: 36 
„Cine crede în Fiul, are viața vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va 
vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.“ 

 

Victoria de pe Cruce trebuie răspândită 
 

El, unicul Fiu a lui Dumnezeu a învins moartea 
• Victoria aceasta este o victorie universală, globală 

• Și dacă diavolul ne atacă cu îndoieli 

• Victoria aceasta este și va rămâne a Lui 

 

A fi nou născut, este un răspuns a lui Dumnezeu 
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• Prin Isus putem învinge moartea, pentru-că El a învins-o 

• Prin Isus, moartea a pierdut puterea asupra noastră 

• Prin Isus, moartea nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu 

• Și nici de făgăduelile Lui, date celor ce cred în El. 

 

Moartea fizică rămâne o putere trecătoare 
• Ea distruge corpul frumos a omului, creat de Dumnezeu 

• Ea distruge corpul înbătrănit a omului ca semn că e trecător 

• Moartea fizică ne desparte numai de cele pământești 
1 Corinteni 15: 54 
„Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, și trupul 
acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul 
care este scris: „Moartea a fost înghițită de biruință.“ 

 

Victoria lui Isus este puterea credinței noastre 
 

Semn de durere nu este un semn de slăbiciune 
• Isus atărnat pe cruce I-a spus Tatălui ceresc durerea Lui 

Marcu 15. 34 (Isus pe cruce) 
„Dumnezeul meu, Dumnezeul Meu, pentruce M-ai părăsit?“ 
 

• Isus recunoaște, că ucenicii Lui vor avea frică în lumea aceasta 
Ioan 16: 33 
„În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.“ 
 

Isus ne înzestrează cu puterea Lui divină 
• Puterea credinței noastre este bazată pe puterea Duhului Sfânt 

Faptele Apostolilor 1: 8 
„Voi veți primi o putere, când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, și-Mi 
veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile 
pământului.“ 
 
2 Corinteni 1: 3 - 4 
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în 
toate necazurile noastre, pentruca, prin mângâierea cu care noi înșine 
suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe ceice se află în 
vreun necaz.“ 

Cunoaștem noi puterea credinței noastre? 

A m i n 


