Domnul Isus Hristos – Dumnezeul care transforma oamenii in bine
Luca 24:13-35 (pastor Ioan Cocirteu)
Introducere
- Probabil ca, de cand ne stim, am auzit despre duminica invierii ca fiind una a
transformarii
- Este adevarat ca atunci s-au transformat multe lucruri
o A fost transformat mormantul
 Inainte ca Domnul sa fie asezat acolo, locul acesta putea fi frumos, bine
lucrat, dar nu avea mare importanta si nimeni nu dorea sa-l viziteze; nu
era interes nici pentru Iosif
 Dupa ce Domnul Isus a fost asezat acolo, locul a devenit de mare interes
atat pentru cei care il iubeau, cat si pentru cei care il dusmaneau
o A fost transformata gradina
 Dintr-un loc al despartirii si al amintirilor urate, intr-un loc al intalnirii cu
Isus Cel viu
 Un loc unde renasc sperantele ucise
o Au fost transformati oamenii
 Invierea Domnului Isus transforma femeile: din fricoase, ingrijorate,
confuze si nelamurite in linistite, bucuroase, pline de putere si credinta,
marturisitoare
 Domnul Isus ii transforma pe apostilii care mergeau spre Emaus: din
tristi, dezorientati, confuzi si fricosi, radical dupa intalnirea cu Domnul
I.
Domnul Isus Cel viu ofera oamenilor posibilitatea intalnirii cu El
- Cautandu-i unde se afla
- El a mers dupa ai Sai
- Ne cauta Domnul Isus pe drumurile noastre, in plansul nostru, in confuzia
noastram in indoiala noastra
 Femeile: pe drumu de intoarcere de la mormant
 Maria Magdalena: langa mormant
 Toma: in indoiala lui
 Saul: pe drumu Damascului
 Cei doi ucenici: pe drumul spre Emaus
- Oferindu-le dovezile necesare
- Sunt cazui in care Dumnezeu porunceste si se face, fara sa mai dea explicatii
omului

II.

- Alteori Domnul Isus ne aduce dovezi
 Toma: „Adu-ti degetul incoace...”
 Celor 11: Luca 24:36-45
 Pavel: Fapte 9, detalii exacte
 Celor doi spre Emaus: Luca 24:25->
Intalnirea cu Domnul Isus produce o transformare in bine
- Femeile au vazut si auzit mesajul ingerilor
- A existat schimbare, dar nu asa cum trebuie
- Petru a auzit mesajul de la Maria, a vazut mormantul, dar nu s-a schimbat pana nu la intalnit pe Domnul
- Cei doi stiau ceva, dar nu s-au schimbat pana nu L-au vazut si L-au recunoscut pe
Domnul
- Toma a auzit marturia multora, dar numai intalnirea cu Domnul il transforma
- Dragul meu, vino sa te intalnesti cu Domnul Isus; Da, este foarte important sa crezi
mesjaul si sa il asculti
1. O transformare vizibila
- Ce s-a vazut la Maria, la femei, la ucenici, in viata tuturor
- Transformarea produsa de Domnul trebuie sa se vada si la noi, altfel nu este
schimbare
- Tine minte, dragul meu, ca nu poti tine secret faptul ca te-ai intalnit cu
Domnul
- Nici macar cei carora le poruncea Isus sa taca nu puteau sa taca
2. O transformare pozitiva
- Fiecare om care s-a intalnit cu Domnul si a crezut in El a fost schimbat in
mai bine
- Aceasta inseamna ca oamenii rai devin prin intoarcerea la Dumnezeu,
oameni buni, iar oamenii buni devin mai buni
- Este adevarat ca cei mai mari pacatosi au nevoie de Domnul, dar la fel de
adevarat este ca si Corneliu, Lidia, religiosii din Ierusabil, aveau nevoie de
Isus
3. O transformare durabila
- Cei care il intalnesc pe Domnul nu se schimba de pe o zi pe alta
- Ucenitii au ramas fideli, femeile au ramas cu inima calda, primii crestini au
ramas aproape de Domnul si iubitori de semeni
- Transformarea este permanenta, deoarece Domnul lucreaza la origine, ne da
o natura noua, o gandire inoite si un drum nou

III.

Transformarea este determinata de un comportament anume
- Simpla intalnire cu Domnul nu produce transformarea necasara
- Multi s-au intalnit cu Domnul si au ramas neschimbati
- Este foarte importanta atitudinea
- Cazul celor doi ucenici:
1. Ei au acceptat dialogul cu Isus
 Si-au marturisit povara si framantarile sufletesti
 Chiar daca nu au stiut ca este Domnul, au facut lucrul acesta
 Noi sa facem lucrul acesta cu atat mai mult cu cat stim ca Domnul
este Cel care ne asculta
 Cantarea: „Sa-I spun lui Isus orice durere”
2. Ei L-au ascultat pe Domnul Isus cand a inceput sa ii invete
 L-au ascultat cu rabdare, cu atentie si cu deschidere
 Necazul este ca, de multe ori, noi nu ne facem timo sa ascultam
raspunsul Lui
 Acesti ucenici L-au ascultat
 Domnul Isus incepe cu mustrarea si ei nu se supara
 Domnul Isus incepe sa le explice lucrurile pe care ei le-au cunoscut si
ei nu spun ca stiu deja aceste lucruri
 Domnul Isus vorbeste mult si ei nu spun ca sunt grabiti sau obositi
 Era un strain si pe ei nu ii deranja de vreme ce le spunea adevarul
3. Ei I-au cerut lui Isus sa ramana cu ei
 Nu numai pentru ca era spre inserat
 Lasarea serii a fost un bun pretext, dar altul era motivul: Isus era o
companie placuta
4. Ei au primit si s-au multumit cu dovezile prezentate de Domnul Isus
Concluzie:
- In duminica invierii putem vorbi despre schimbare in multe domenii, dar mai ales in viata
oamenilor
- Astazi avem nevoie de oameni mai buni
- Acest lucru este spus de: familisti, copii, guvernanti, vecini, pastori
- Metodele noastre de a produce oameni mai buni nu dau rezultate
- Nici familiile, nici scolile, nici puscariile nu pot produce oameni mai buni
- Fratilor, sa nu ne fie frica de schimbarile Domnului; ele sunt in bine si spre bine
- Prieteni dragi, numai intalnirea cu Domnul Isus va poate schimba cu adevarat in bine

