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CRISTOS A ÎNVIAT

ADEVĂRAT CĂ A ÎNVIAT!

CRISTOS E VIU, E VIU CU-ADEVĂRAT!
După Intrarea Triumfală în Ierusalim, Domnul Isus a suferit, a fost judecat pe nedrept,
a fost condamnat fără să fie vinovat și a fost dat să fie răstignit.
Nu neagă nimeni moartea crudă a Domnului Isus. Toți criticii învierii spun că Isus a
murit, iar apoi când vorbesc de înviere, propun ideea că poate nu a murit, ci a fost doar
în comă! E de necrezut ce spun cei ce nu vor să creadă cel mai măreț eveniment din
istoria universului.
Domnul Isus a intrat în moarte pentru noi, dar a înviat în glorie și a schimbat absolut
totul. Prin învierea Lui, toată structura păcatului a fost distrusă. Dacă este cineva în
Cristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus. Absolut toate s-au făcut noi. Învierea
a înnoit totul.
Nu este adevăr mai important decât acesta! Toate adevărurile omenești pălesc în fața
acestui eveniment unic în istoria universului. Apostolul Pavel a scris bisericii din
Corint că fără învierea Domnului Isus, fără acest eveniment, toată credința lor ar fi fost
zadarnică. De fapt, toată lumea ar fi într-un întuneric mult mai mare decât este acum.
Într-adevăr, fără înviere, noi am fi tot sub osânda păcatului și tot ce am putea aștepta
nu ar fi altceva, decât o groaznică pedeapsă veșnică.
Credincioșii Noului Testament au crezut însă în învierea Domnului Isus, și
evenimentul a fost atestat de sute de martori, care au văzut pe Domnul Isus viu. După
arestări și bătăi, nici un magistrat nu a putut nega învierea. Nu au vrut să o creadă,
dar de negat nu au putut să nege învierea.
Mormântul e gol și toate teoriile cu oasele, cu adormirea Domnului, și cu alte lucruri
cu privire la Domnul Isus sunt false și nici un om cu rațiune nu le crede. Nici cei mai
mici copii nu pot crede invențiile false despre învierea Domnului Isus. Copiii așteaptă
ouă colorate și spun unii către alții când ciocnesc ouăle, Cristos a înviat și răspunsul
vine, Adevărat că a înviat. Chiar la Casa Albă, în Washington, aleargă copiii după ouă
prin iarbă!
Domnul Isus a înviat și prin învierea Lui a confirmat măreața Sa lucrare de mântuire a
oamenilor pierduți. Nu poate fi un eveniment mai uimitor decât acesta și este uimitor

pentru că Cel ce a murit și a înviat este Cel mai Uimitor Dumnezeu și Om care a trăit, a
murit și a înviat. S-a înălțat în slavă și e gata să vină a doua oară!
Ce eveniment măreț va fi când Domnul va veni pe norii cerului să-Și ia Mireasa,
Biserica răscumpărată cu sângele Lui scump. Să credem și să proclamăm cu tărie că
Isus Cristos e viu în vecii vecilor.
Să credem că a biruit moartea, păcatul și frica pentru veci de veci.
Să spunem cu tărie, CRISTOS A ÎNVIAT și să răspundem cu aceeași convingere,
ADEVĂRAT CĂ A ÎNVIAT! Să nu ne fie frică de moarte, de condamnarea păcatului
sau de altceva sau altcineva, decât de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este viață, frica
de păcat este sfințire, frica de lume e păcat. Să cântăm cu toți creștinii din lume,
Cristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață
dăruindu-le. Să nu avem nici o teamă că cineva ar putea demonstra că nu a înviat
Cristos. El a înviat și e gata să apară pe norii cerului, și atunci toți vor vedea că Isus
Cristos este viu cu adevărat!
S-a dus de mult Pilat și Marii Preoți, iar strigătele mulțimilor de atunci au amuțit. S-a
așezat colbul vremurilor peste ei, dar peste Cel pe care L-au trimis la moarte, nu s-a
pus nimic. El strălucește tot mai tare și Cerul e plin de slava Lui, iar Pământul va
cunoaște în curând conducerea Lui. El este viu în vecii vecilor și nimeni nu poate
tăgădui acest adevăr.
Au încercat și vor mai încerca ateii să șteargă Numele Lui, iar călăii care omoară
creștinii, cred că omorând pe creștini, vor șterge Numele Domnului Isus, dar nu au
reușit și nu vor reuși, căci El a biruit moartea și biruința Lui nu poate fi anulată.
Învierea Domnului Isus înseamnă, că încercarea oamenilor să scape de El nu a reușit.
Să fie răstignit au strigat mulțimile, și de când e lumea, un răstignit nu a mai venit în
cetatea unde a fost condamnat la moarte, numai Domnul Isus! El a călcat peste
mândria și aroganța oamenilor, a biruit moartea și a declarat că e viu în vecii vecilor!
Învierea înseamnă că tragedia cea mai mare se poate transforma în triumful cel mai
glorios. Vinerea aceea a fost negură pe tot pământul, dar Duminica a răsărit soarele.
Nu este în mormânt, nu-L mai căutați pe Cel ce este viu între cei morți! Totul părea
pierdut în curtea lui Pilat. Totul era prăbușit în pulbere când Domnului I s-a dat
sentința de moarte. Dar pecețile romane, și piatra grea nu au putut să țină în mormânt
pe Cel care este viața! Diavolul a crezut că L-a eliminat pe Domnul Isus de pe scenă și
el va continua să înșele pe oameni și să-i ducă în iad, dar ce amar s-a înșelat când a

auzit răsunetul prin tot universul că Isus a înviat! Ce surpriză neplăcută a fost pentru
cei din iad, când au auzit că Isus e viu și are toată puterea în cer și pe pământ.
Oh, prin biruința Lui, orice tragedie în care ajung copiii Lui Dumnezeu, se poate
transforma în cel mai glorios triumf. Prin moartea Lui a nimicit pe cel ce deținea
puterea morții, adică pe diavolul. L-a făcut de ocară în fața cerului și al pământului.
Isus a biruit! El a călcat cu moartea pe moarte și a luat robia roabă! Sclavia noastră a
fost făcută sclavă Lui. A capturat robia și pe noi ne-a făcut liberi! Ne-a dat daruri!
Ne-a îmbogățit în toate privințele! Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în
Cristos Domnul și ne-a pus să ședem cu El în locurile cerești.
Pentru că El trăiește, și noi vom trăi. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai
Domnului. Cei care cred în El, chiar dacă mor, trăiesc! Analogia pe care Apostolul
Pavel a făcut-o este perfectă, toți murim prin reprezentantul nostru din Eden, însă toți
vom învia prin reprezentantul nostru de pe Golgota! Primul Adam ne-a dat moartea,
al Doilea Adam, Domnul Isus, ne-a dat viața veșnică. Fiindcă El a înviat și noi vom
învia. Toți care au adormit în El, vor fi sculați la sunetul trâmbiței, iar cei vii care vor fi
în trup, vor fi transformați și astfel toți uniți vor fi cu Domnul pentru veșnicie.
Cristos, pentru că a înviat, va judeca lumea, Fapte 17:31. Filozofilor din Grecia antică și
scepticilor din veacul nostru post-modern, Apostolul Pavel le-a spus că judecata
viitoare este certă prin faptul că L-a înviat pe Isus din morți! Toate nedreptățile, toate
crimele și toate păcatele au fost puse sub sângele Domnului Isus. Faptul că oamenii nu
vor să creadă în El, garantează că va fi o judecată. Moartea și învierea Domnului Isus
garantează că va fi o judecată. Da va fi o judecată, dar nu pentru copiii Lui Dumnezeu,
ci pentru cei care au refuzat oferta mântuirii.
Învierea Lui ne asigură că El este cu noi în fiecare zi. Învierea ne dă bucurii în
încercări. Învierea a dat scop încercărilor noastre. Nimic nu este la întâmplare în viața
celor credincioși. E greu, în lume avem necazuri, dar învierea a făcut posibil ca să
putem trece biruitori prin orice încercare, iar la urmă, vom primi laudă, slavă și cinste
la arătarea Domnului Isus! Orice tragedie Dumnezeu o poate schimba în triumf.
Orice necaz, orice încercare, El o vede și o știe, și El nu îngăduie mai mult decât putem
purta.
Învierea ne cheamă la o viață vie, vibrantă pentru slava Celui ce a înviat. Domnul Isus
a terminat puterea păcatului, și condamnarea pe care o aducea păcatul. Credincioșii
înviați cu Domnul Isus au viața cea nouă prin moartea și învierea Domnului, de aceea
mintea lor trebuie pusă în gardă tot timpul. În loc de gândurile vechi, avem în noi

gândul Lui Cristos. Veșnicia ne preocupă, nu lucrurile din lume. Nu trebuie să
adormim niciodată pe calea vieții, ci treji în tot timpul să refuzăm târârea în pofte și să
căutăm o sfințenie ca a Lui! Domnul ne-a dat sfințenia Lui, așa că nu e greu să umblăm
în ea în fiecare zi.
Domnul nostru a Înviat! A Înviat! A Înviat cu adevărat! E viu cu-adevărat!
Vă dorim un Paște fericit.
Biserica Baptistă Română--Stânca Ajutorului Divin (Eben-Ezer) oferă zilnic o scurtă
meditație din Cuvântul Lui Dumnezeu. Săptămânal puteți asculta predicile rostite în
adunarea noastră.
Cei ce doriți să învățați mai mult din Cuvânt și să vă continuați studiile în Cuvântul
Lui Dumnezeu, uitați-vă la www.americanls.org
Prin American Leadership, pe lângă cursurile obișnuite unui colegiu și seminar, mai
oferim și certificate în Biblie, școli duminicale, conducere în biserică, sau slujire în
biserică. În două luni, fiecare student poate obține un astfel de certificat.
Oferim burse celor ce aduc cu ei și pe alții la școală.
Benjamin Cocar
Pastor

