EL a înviat.
Isus Hristos spune: ,,Eu sunt învierea i via a. Cine crede în Mine, chiar dac ar fi murit, va
tr i. (Ioan 11, 25)
Cu fiecare an cre te speran a de via a oamenilor din ara noastr . i, cu toate progresele
admirabile din medicin , moartea este înc cel mai periculos du man al omului. Moartea este întradev r ultima realitate inevitabil a vie ii.
Biblia spune, c moartea este r spunsul lui Dumnezeu la p catul omului: ,,Plata p catului este
moartea, dar darul harului lui Dumnezeu este via a ve nic în Hristos Isus, Domnul nostru.”
(Romani 6, 23)
Dar de la marele i m re ul eveniment al istoriei universale, exist speran pentru noi oamenii.
Vestea pa telui spune, c exist speran
i via nou dup moarte! Isus Hristos a biruit i a
învins moartea acum aproape 2000 de ani! Biblia relateaz : ,,...c Hristos a murit pentru p catele
noastre, dup Scripturi; c a fost îngropat i c a înviat a treia zi, dup Scripturi.” (1 Corinteni 15,
3-4)
Învierea Domnului Isus Hristos este o realitate istoric , care a fost confirmat de peste o sut de
martori oculari. Dar mai mult decât atât. Ea este i o invita ie personal a lui Dumnezeu, adresat
mie i ie, la via ve nic .
Pe cruce la Golgota a suferit i a murit Domnul Isus în locul nostru, pentru ca to i, care î i
încredin eaz via a Lui, s r mân scuti i de judecata lui Dumnezeu asupra p catului. Toat vina a
fost pl tit de Isus Hristos, când a murit pe cruce. Datorit p catelor noastre, El a fost acolo
p r sit de Dumnezeu. Biblia spune: ,,O, adev rat i cu totul demn de primit este cuvântul acesta:
Hristos Isus a venit în lume ca s mântuiasc pe cei p c to i, dintre care cel dintâi sunt eu.” (1
Timotei 1, 15)
În aceea prim diminea de pa te a înviat la via nou . Aceasta a fost totodat confirmarea lui
Dumnezeu, c El a pl tit în totalitate pedeapsa pentru p catele noastre.
Isus Hristos î i ofer acum, la aceast s rb toare de pa te, salvare i via ve nic . Prin credin
personal i încredere po i s te a ezi în rândul imens de b rb i i femei, care au crezut în
promisiunea Lui: ,,Dumnezeu ne-a dat via a ve nic i aceast via este în Fiul S u. Cine are pe
Fiul are via a; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are via a.” (1 Ioan 5, 11-12)
Ce mai ai tu de f cut? Cite te, aici, ce- i spune, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu: ,,S se lase cel
r u de calea lui i omul nedrept de gândurile lui, s se întoarc la Domnul, care va avea mil de el,
la Dumnezeul nostru, care nu obose te iertând.” (Isaia 55, 7)
M rturise te-I înc ast zi prin rug ciune Domnului Isus, c ai nevoie de iertare i pace. Dac
ast zi crezi în Domnul Isus i Îl invi i ca Domn în via a ta, atunci El î i d ruie te înc ast zi via
ve nic i dup moartea ta un viitor minunat în cer la Dumnezeu.
De aceea, înc odat importanta întrebare: Ai f cut deja, ce spune Biblia?
,,Dac m rturise ti deci cu gura ta pe Isus ca Domn i crezi în inima ta c Dumnezeu L-a înviat
dintre cei mor i, vei fi mântuit.” (Romani 10, 9)
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