Învierea Domnului

Paºtele - siguranþa
învierii ºi a nemuririi

O

datã cu cãderea
omului în pãcat a
intrat în lume frica,
disperarea, tristeþea ºi moartea.
Apostolul Pavel le scria romanilor: „Fiindcã plata pãcatului
este moartea, dar darul fãrã platã
a lui Dumnezeu este viaþa veºnicã în Isus Hristos, Domnul
nostru” (Romani 6:23).
În fiecare an la sãrbãtoarea
Paºtelui (evreieºte Pesach) evreii
serbeazã cu multã bucurie ieºirea
lor din robia egipteanã. Aceastã
sãrbãtoare pentru ei este prima
din cele trei mari sãrbãtori privind
izbãvirea lor de sub jugul egiptean (Exod 12:13-23).
Pentru creºtinii din toate vremurile cea mai mare sãrbãtoare
trãitã cu o bucurie deosebitã este
Paºtele Nou Testamental, adicã
Hristos. Despre sãrbãtoarea
aceasta Nou Testamentalã, apostolul neamurilor scria în Epistola
sa cãtre Corinteni, cã nu poate fi
sãrbãtoritã la voia întâmplãrii:
„Mãturaþi aluatul cel vechi, ca sã
fiþi o plãmãdealã nouã, cum ºi
sunteþi, fãrã aluat; cãci Hristos,
Paºtele noastre a fost jertfit”
(1Corinteni 5:7).
Ceea ce sugereazã apostolul
Pavel în textul de mai sus, este
faptul cã sãrbãtoarea aceasta nu
poate fi serbatã oricum, adicã
orice aluat, orice plãmãdealã (orice pãcat, orice alterare spiritualã)
trebuie îndepãrtate.
Noi, ca Bisericã a lui Isus
Hristos, serbãm Paºtele în fiecare
lunã la Cina Domnului, dar nu
neglijãm nici Marea Sãrbãtoare

a Învierii Domnului, care se serbeazã odatã în an cu întreaga
creºtinãtate.
Învierea Domnului Isus
Hristos a demonstrat nemurirea
ºi ne umple de bucurie la gândul
cã ºi noi suntem nemuritori.
Apostolul Pavel ne spune cã: „În
adevãr, legea Duhului de viaþã
în Hristos Isus m-a izbãvit de
legea pãcatului ºi-a morþii”
(Romani 8:2).
La fiecare sãrbãtoare a
Învierii Domnului Isus Hristos ºi
de fiecare datã când luãm Cina
Domnului ne amintim cu bucurie
de fãgãduinþa nemuririi noastre
pentru cã „Hristos – paºtele
noastre a fost jertfit”.
DE CE CREDEM ÎN
ÎNVIERE ªI NEMURIRE?
A. Noi credem în înviere ºi
în nemurire pentru cã Domnul
Isus a înviat.
Cele patru Evanghelii formeazã documentul istoric de
bazã care proclamã învierea
Domnului Isus Hristos.
Despre moartea publicã a lui
Isus, au scris mulþi, între care ºi
autorul latin Tacitus, care a
menþionat în analele sale cã:
„Hristos a fost executat în timpul
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„ªi dacã
Duhul Celui
ce a înviat pe Isus
dintre cei morþi
locuieºte în voi,
Cel ce a înviat pe
Hristos Isus din
morþi, va învia
ºi trupurile
voastre
muritoare,
din pricina
Duhului Sãu,
care locuieºte
în voi.”
Romani 8.11

(continuare în pag. 4)
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