
Isus este… Invierea si viata

Buna, tuturor! Ma bucur sa va vad. Bun-gasit tuturor celor ce m-ati primit in casele voastre. 
Sunt convins ca serviciile online au fost de ajutor pentru noi toti si in mod special seria de 
predici “Eu sunt…” cred ca a fost foarte incurajatoare. Declaratiile lui Isus „Eu sunt...” sunt 
incredibil de puternice si cea la care o sa ne uitam azi nu face exceptie:
 
‘Isus i a zis: – Eu sunt Învierea și Viața. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Și ori-
cine trăiește și crede în Mine în veci nu va muri. Crezi lucrul acesta? ‘
Ioan 11:25-26

Aici Isus spune fara ocolisuri despre sine ca are puterea invierii si in acelasi timp ii provoaca 
pe ascultatorii Lui intrebandu-i daca ei cred aceasta.

Povestea familiei mele si binecuvantarea de a avea o familie si a fi fericit – insa viata mea nu 
a fost asa tot timpul. De fapt, imi amintesc bine cum aproape renuntasem la viata pana am ex-
perimentat puterea invierii prin Isus. Pentru mine acest concept nu este unul abstract, ci este 
ceva ce am experimentat cat se poate de personal.

Daca nu ai experimentat niciodata aceasta putere, te incurajez sa accepti provocarea lui Isus 
si sa crezi. Insa, daca ai experimentat, atunci incurajarea mea pentru tine e sa te astepti la o 
intarire a credintei tale.

Din fericire pentru noi, Isus nu doar proclama ca El e invierea si viata, ci El a si demonstrat 
acest lucru prin faptul ca l-a inviat pe Lazar din morti. Intr-un minut o sa privim impreuna un 
video care va ilustra textul biblic unde gasim aceasta intamplare. Insa, inainte putin context. 
Doua surori, Marta si Maria, care locuiau in Betania, erau prietene cu Isus si i-au cerut sa vina 
sa il vindece pe fratele lor Lazar. Isus intarzie in a porni spre Betania si pe cand ajunge El, 
Lazar murise deja de patru zile. Sa privim impreuna restul intamplarii asa cum e descrisa in 
Biblie.

... O intamplare incredibila. Va puteti imagina cum ar fi fost sa fi fost martori ai acestui eveni-
ment si sa il vedem pe Lazar iesind din mormant. Sa fi fost in prezenta lui Isus, martori ai 
puterii invierii. Permite-mi sa te incurajez sa accepti provocarea de a:

1. Crede in puterea invierii pentru viata ta de zi cu zi

Ati observat cum Isus ii spune Martei defapt care erau intentiile Lui atunci cand urma sa ajun-
ga in Betania, cand ea Il intampina:

Isus i a zis: – ’Fratele tău va învia.’Ioan 11:23
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Marta nu intelege despre ce vorbeste Isus:
‘Marta I a răspuns: – Știu că va învia la învierea din ziua de pe urmă.’ Ioan 11:24

Interesant, Isus ii spune Martei ce urmeaza sa se intample, ii spune din timp finalul povestii, 
insa ea crede ca El vobeste despre invierea din ziua de apoi. Avel eveniment despre care An-
nabel ne-a vorbit asa de frumos acum cateva saptamani – cand Isus se va intoarce si cei ce 
cred in EL vor fi inviati cu El si vor trai cu El intr-un pamant si un cer nou.
 
El ii spune Martei cum urma doar in cateva momente sa il invie pe Lazar, ea insa intelege ca 
fratele ei va fi inviat candva... oricum nu in timpul vietii ei. De ce nu intelege Marta ce spune 
Isus? Pentru ca acest lucru e mult prea mare pentru ca Marta macar sa il considere. Cat o 
priveste pe ea, Isus daca ar fi vrut ar fi putut sa il videce pe Lazar cata vreme era in viata, insa 
acum ca a murit, Isus nu mai poate face nimic.

Intrebarea mea pentru tine e urmatoare: care sunt ‚Lazarii’ din viata ta? Sunt vise care au mu-
rit si pe care le-ai ingropat si cat te priveste pe tine sunt dincolo de puterea lui Isus sau dorinta 
Lui de a face ceva in privinta lor?

Poate o boala sau o adictie. Poate Lazarul tau e casnicia ta sau sa gasesti un loc de munca 
intr-o vreme ca cea pe care o traim. Problema e ca daca nu poti sa crezi ca Isus poate face 
ceva, cel mai probabil nu vei considera niciodata posibilitatea de a cere ca ceva sa se schim-
be. De foarte multe ori ne confruntam cu lupta de a crede lucruri dincolo de experienta noas-
tra. Poate chiar imaginatia noastra ne sta in cale. De exemplu, Marta a crezut ca Isus putea 
sa-l videce pe fratele ei cata vreme era in viata, insa nu isi putea imagina ca El ar putea sa il 
invie. De multe ori suntem in aceeasi situatie si in felul asta punem limitari puterii nemarginite 
a lui Dumnezeu.

‘A Lui, Care poate să facă nespus mai mult decât tot ce I cerem sau ce gândim, potrivit cu 
puterea care lucrează în noi…’ Efeseni 3:20

Cand a fost ultima oara cand i-ai cerut lui Dumnezeu sa faca ceva ce e nespus mai mult decat 
tot ce poti tu gandi sau imagina? Incurajarea mea pentru tine e sa te gandesti la Lazarii din 
viata ta, lucrurile despre care crezi ca Dumnezeu nu poate face nimic, si sa crezi in puterea 
invierii pentru acele lucruri.

Insa, cateodata nu are nimic de a face cu imaginatia noastra, ci mai degraba cu emotiile noas-
tre. De exemplu, daca ne-am rugat in trecut si am fost dezamagiti sau chiar raniti de raspuns 
(sau ceea ce noi vedem ca lipsa raspunsului). Poate putem sa empatizam cu Marta cand 
spune „Doamne, daca ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit.” Cand Isus o intampina pe Maria 
si ea are aceeasi plangere.

Aceasta experienta cred ca am avut-o cu totii. Stiu si eu ce inseamna sa te rogi si sa nu pri-
mesti raspuns. Au fost momente cand Domnul a intervenit in ultimul moment, sau in cazul lui 
Lazar, mult dupa ceea ce noi percepem ca ultimul moment. Da, si de multe ori ce am cerut 
nu s-a intamplat insa daca noi credem ca asta demonstreaza ca lui Isus nu ii pasa, nu trebuie 
decat sa vedem ce se intampla aici cand Isus le vede pe surori si pe cei prezenti plangand.

‘Isus a plans.’ Ioan 11:35

Isus a izbucnit in plans. Lui Dumnezeu ii pasa cum si tie iti pasa. Ce te face sa plangi pe tine 
Il face si pe El sa planga. Asadar, cand sunt intr-o situatie in care experientele mele preceden-
te ma opresc in a crede ca Dumnezeu poate lucra in viata mea , imi amintesc ca desi poate 



motivul e un mister, un lucru stiu sigur, lui Dumnezeu Ii pasa.

Asadar, haideti sa indraznim sa aducem inaintea Lui rugaciuni care au nevoie de o inviere din 
morti pentru a se realiza. Haideti sa dam la o parte pietrele care au inchis in mormant vise si 
nazuinte si sa il rugam pe Isus sa le scoata de acolo.

2. Crede in puterea invierii pentru viata de apoi

Aceasta intamplare nu doar demonstreaza ca Isus are puterea invierii pentru viata de aici, 
insa este si un semn, un exemplu a ceea ce urmeaza sa experimentam in viitor. Si despre 
acel eveniment am vorbit in trecut si am facut referire mai sus. Invierea dintre cei morti in „ziua 
de apoi”..

‘Căci voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, iar Eu 
Îl voi învia în ziua de pe urmă.’ Ioan 6:40

Acesta este un adevar monumental. Avem tendinta sa citim aceasta intamplare in felul urma-
tor: ceva natural a avut loc, Lazar s-a imbolnavit si a murit. Apoi Isus a intervenit si a intors 
ordinea naturala a lucrurilor inviindu-l pe Lazar. Insa, nu aceasta e ordinea naturala conform 
Bibliei. Boala si moartea nu au facut parte din lumea pe care Dumnezeu a creat-o, ci acestea 
au intervenit in momentul in care omul le-a invitat in creatie din dorinta de a fi „ca Dumnezeu” 
cunoscand raul. Isus ce face aici nu e sa disturbe ordinea naturala a lucrurilor, ci moartea si 
boala sunt intrusi in creatie. Isus nu face decat sa restaureze creatia la ordinea normala.

‘Isus, când a văzut o plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, S a înfiorat în duh și S a 
tulburat.’ Ioan 11:33

O mai buna traducere a cuvantului original ce este tradus aici ca „tulburat”, ar fi „iritat”. Isus 
este iritat si enervat de distrugerea pe care moartea si boala o aduc. In numai cateva zile de 
la aceasta intamplare urmeaza ca El sa ofere solutia finala impotriva mortii si suferintei. Ur-
meaza ca la cruce si prin invierea Lui moartea sa fie distrusa si problema razvratirii umane sa 
fie rezolvata pentru ca Creatia sa fie restaurata la forma la care a fost creata. A doua venire 
a lui Isus va aduce cu sine noua creatie, neintinata de pacat, neatinsa de moarte. Toti cei ce 
cred in Numele Lui si au pacatele iertate vor fi inviati in trupuri noi ce nu vor imbatrani sau 
experimenta boala. Trupuri ce nu vor putea fi atinse de COVID sau cancer.

Te rog nu te uita la viata de aici si incerca sa te convingi ca asta e tot ceea ce poate oferi 
Dumnezeu. Daca inca nu ai experimentat noua viata prin invierea lui Isus, poti sa primesti 
iertare pentru pacatele tale azi si sa primesti aceasta noua viata.

Isus, renunt la viata pe care am trait-o fara Tine. Iarta-ma pentru toate lucrurile pe care le-am 
facut gresit in viata mea si vino in viata mea. Umple-ma cu Duhul tau si cu puterea invierii pen-
tru ca si eu sa experimentez o viata noua.

Daca ai rostit acesta rugaciune pentru prima oara in inima ta sunt nespus de fericit pentru tine. 
Ar fi o onoare pentru noi sa te ajutam in a face pasii urmatori in noua ta viata. Un link o sa 
apara pe ecran. Te rog sa vizitezi acest link cat mai curand posibil si sa ne anunti de decizi ta. 
Cineva din echipa noastra te va contacta cat de curand posibil.


