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Cuvântul Adevãrului

crezut în Învierea aceasta, a
sesizat imensul impact pe care
Hristos cel înviat îl are asupra
Învierea Domnului Isus Hristos destinelor umane ºi a înþeles sã
dã conþinut ºi sens vieþii pe facã din Înviere sensul vieþii sale
pãmânt, desigur mai întâi pentru personale, raþiunea sa supremã de
creºtini, dar nu numai.
a trãi.
Societatea româneascã modernã
Vã invit sã observãm împredin jurul nostru proclamã destul de unã textul din Filipeni 3:8-21, la
emfatic anual, la Paºte: „Hristos care ne vom referi, Apostolul
a înviat!” iar confirmarea vine Pavel a înþeles foarte bine, cã prin
aproape la fel: „Adevãrat a învi- puterea învierii Lui, Isus Hristos,
at!”. Aceasta, desigur, în actua- va „schimba trupul stãrii noastre
lele împrejurãri, când, legat de smerite ºi-l va face asemenea trusãrbãtoarea Învipului slavei Sale
erii, se pot câºtiga
prin lucrarea puafaceri, profituri,
terii pe care o are
„ªi dupã
respect, reputaþie.
de a-ºi supune
cum
toþi
Aºa apare în aceste
toate lucrurile”
zile noua societate
(Fil.3:20-21).
mor în
de consum româApostolul
Adam,
tot
neascã, în efortul
Pavel sesizeazã cã
de integrare în
omului îi rãmâne
aºa, toþi vor
Europa Unitã, luceva important de
învia în
cru care este uºor de
fãcut, în marea
observat.
operã de Înviere
Hristos.”
Este clar cã
pregãtitã de Isus
1 Corinteni 15:22
mulþi dintre cei
Hristos tuturor urcare comercialimaºilor sãi credinzeazã evenimentul
cioºi.
Învierii, de fapt, nu ºtiu exact
Care este aºadar partea care
despre ce înviere este vorba. Unii revine omului pe calea salvãrii,
au impresia cã a înviat iepuraºul, pentru a ajunge la Învierea
iarba verde, ouãle roºii sau pur ºi aºteptatã de creºtini? Iatã în cele
simplu Comerþul ºi Profitul. Dar ce urmeazã, rãspunsurile oferite
la o provocare serioasã, despre de apostolul Pavel. El le-a primit
Hristos ºi Învierea Lui, ce ar avea prin inspiraþie divinã, dar a fost
de rãspuns lumea noastrã de azi? ºi primul care le-a aplicat. Sã
Titlul mesajului de faþã este o vedem dar, aceste rãspunsuri.
expresie folositã de Sfântul
Apostol Pavel într-o scrisoare tri1. Alegerea Cunoaºterii lui
misã de el creºtinilor din Europa, Hristos ºi a puterii Învierii Lui
din oraºul Filipi, pe la mijlocul
– ca opþiune a celui interesat
secolului întâi al erei noastre.
de învierea sa personalã
Trecuserã probabil 25 de ani
de la Învierea Domnului Isus
Înainte de a ne explica aceasHristos, iar Pavel era unul care a tã opþiune, se pune problema

