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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Credinţa în Învierea lui Isus
-

Ca toţi credincioşii islamici să creadă că Isus a fost mai mult decât un
simplu profet
Ca musulmanii să primească revelaţia Întrupării Fiului lui Dumnezeu,
a morţii şi a învierii Sale glorioase
Ca învierea lui Isus să aibă efect mântuitor asupra inimii oamenilor
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

Hristos a înviat!
Despre sărbătoare Paştelui
”Paştele ne aminteşte că viaţa există pentru a fi interpretată, nu în termenii lucrurilor,
ci în termenii idealurilor”
”Domnul a scris promisiunea învierii, nu doar în Carte, ci şi în fiecare frunză a
primăverii”
”Paştele este demonstraţia lui Dumnezeu că viaţa este spirituală şi eternă”
”Măreţul dar al Paştelui este speranţa creştină care generează încredere în Dumnezeu,
în triumful Său final, în bunătatea şi iubirea Lui, pe care nimeni nu le poate clătina”
“Paştele ne arată că putem îngropa adevărul în mormânt, dar el nu va sta acolo.”

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Costel Grămadă

SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Boştiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel
ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare,
din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi..”
(Rom. 8:11)

Pastor Costel Grămadă

ÎNVIEREA LUI ISUS - MINCIUNĂ SAU REALITATE?
Matei 28:1-10

Boștiog Vasile

O vizită memorabilă
Text: Ioan 20:19-23

Învierea Domnului Isus este cel mai important eveniment din istoria umanității și cea
mai mare Sărbătoare a creștinilor.
- Fără învierea lui Hristos, credința noastră ar fi moartă.

Introducere:
- vizita Hristosului înviat a fost memorabilă, întrucât a fost
miraculoasă, neaşteptată şi de cea mai mare nevoie.

I. MINCIUNI CU PRIVIRE LA ÎNVIEREA LUI ISUS

1. Care transforma starea – v. 19, 20

Duşmanii Săi au încercat să ascundă realitatea învierii Mântuitorului, folosind
metode primitive şi ieftine de a o nega:
1. Teoria leşinului - Isus a leşinat din cauza deshidratării şi a suferinţei fizice
extreme, dar răcoarea şi umezeala mormântului l-au trezit la viaţă.
2. Teoria furtului - ucenicii au furat trupul neînsufleţit al Mântuitorului, înscenând
învierea din morţi.
3. Teoria autosugestiei - ucenicii au avut halucinaţii, în timpul cărora au văzut şi au
auzit ceea ce-şi doreau să vadă şi să audă.
4. Teoria animalelor sălbatice carnivore care au reuşit să pătrundă în mormânt şi să
mănânce trupul neînsufleţit al Nazarineanului.
5. Teoria neindentificării - ucenicii, fiind ascunşi de frica iudeilor în timpul
execuţiei Mântuitorului, nu au ştiut care este mormântul cu trupul Său şi, găsind la
întâmplare un mormânt gol, au crezut că este al lui Hristos.
6. Teoria învierii spirituale - Isus a înviat spiritual, dar nu fizic.

II. REALITATEA ÎNVIERII LUI ISUS HRISTOS
A. ÎNVIEREA LUI ISUS A FOST REALĂ PRIN REALIZAREA EI:
- a fost realizată prin puterea lui Dumnezeu – Fapte 2:24,
- prin puterea lui Hristos – Ioan 10:18,
- și prin puterea Duhului Sfânt – Rom.8:11
B. ÎNVIEREA LUI ISUS A FOST REALĂ PRIN DOVEZILE EI

1. Mormântul gol - Matei 28:6
2. Arătările nenumărate ale Domnului Isus
3. Transformarea ucenicilor și a milioane de alți oameni
C. ÎNVIEREA LUI ISUS A FOST REALĂ PRIN SCOPURILE EI:
- să împlinească Scripturile – Luca 24:45-46
- să ierte păcatele – 1Cor.15:17
- să-i justifice pe păcătoși – Rom.4:25; 8:34
- să rupă boldul morții – 1Cor.15:55
- să probeze calitatea de Fiu la lui Hristos –Rom.1:4
- să pecetluiască învierea credincioșilor – Fapte 26:23; 1Cor.15:20-23

a. printr-o benedictie universală - "Pace vouă"
- sensul ebraic – întreg, complet (1 Pt. 1:8)
b. prin prezenţa Sa „A stat în mijlocul lor” – v. 19
- arătarea lui Hristos nu a fost o iluzie: 1. El a stat cu ucenicii; 2. A
vorbit cu ei; 3. Şi-a demosntrat noua existenţă prin manifestarea fizică
2. Care readuce viaţa – v. 22
a. Prin insuflarea Duhului (A suflat peste ei - v. 22)
- infuzie a Duhului Sfânt, a vieţii noi
- actul suflării - semn exterior şi vizibil (cf. Gen. 2:7)
- e mai mult decât un act simbolic (cf. Ioan 3:5) – un act regenerator
b. Prin primirea Duhului (Luaţi Duh Sfânt - v. 22)
- DS dă certitudinea Bisericii de învierea lui Hristos (cf. Ioan 15:26)
3. Care desemnează o misiune (datorie) – v. 21
Aceasta este:
a. Autoritativă (divină)
- provine de la Hristos (Mat. 28:18 - Toată puterea Mi-a fost dată în
cer şi pe pământ)
b. Imitativă în caracterul său (v. 21 - cum M-a trimis pe Mine Tatăl
...) - Hristos urmează modelul Tatălui.
„Noi suntem continuarea misiunii pe care a început-o Isus”

