Rezumatul Studiului 13 - Răstignit şi înviat
A ÎNLOCUITORUL LUI BARABA. Matei 27:11-26.
 ISUS BARABA era un lider politic, care dorea să elibereze poporul de romani şi
promitea slavă pământească;
 ISUS HRISTOS este un Lider spiritual care a eliberat poporul de păcat şi oferă glorie
veşnică;
 Baraba reprezenta lumea pentru ale cărei delicte a fost crucificat Isus;
 Este o alegere pe care toţi trebuie să o facem: Isus sau lumea.
B ÎNLOCUITORUL NOSTRU. Matei 27:45-46.
 Păcatul aduce separarea de Dumnezeu (Psalm 22:1);
 Numai Dumnezeu putea lua asupra Sa păcatul nostru şi să sufere moartea veşnică –
despărţirea totală de Tatăl – în locul nostru;
 În ciuda fricii îngrozitoare, credinţa lui Isus a rămas intactă. S-a păstrat fidel până la
sfârşit: «Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez Duhul» (Luca 23:46).
C ÎNLOCUITORUL SANCTUARULUI. Matei 27:49-54.
 La moartea lui Isus au avut loc două evenimente semnificative:
— Perdeaua din Sfânta Sfintelor s-a rupt. Evenimentul care era simbolizat de jertfele
din sanctuar s-a împlinit. Nu mai era nevoie să se verse sângele animalelor,
deoarece sângele Mielului a fost deja vărsat;
— Mormintele s-au deschis şi câţiva sfinţi au înviat (după ce Isus a înviat [v. 53]).
Aceşti sfinţi dau mărturie despre Isus şi lucrarea Lui pe acest pământ. La fel ca şi
ei, într-o zi, şi noi vom fi eliberaţi de păcat şi vom fi îmbrăcaţi în nemurire.
D ISUS A ÎNVIAT. Matei 28:1-15.
 Dacă Isus nu ar fi înviat? 1 Corinteni 15:17-20;
 Învierea lui Isus este asigurarea noastră maximă. «Căci dacă credem că Isus a murit şi
a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au
adormit în El» (1 Tesaloniceni 4:14).
E ISUS NE-A ÎNCREDINŢAT O LUCRARE. Matei 28:16-18.
 Înainte de a urca la cer, Isus a încredinţat ucenicilor o lucrare. Această lucrare emană
din autoritatea primită de la Tatăl: «Toată puterea Mi-a fost dată … Duceţi-vă»;
 Deşi predicarea Evangheliei trebuie să fie făcută de buze umane, se realizează prin
autoritate divină. Trebuie să chemăm toate naţiunile să accepte suveranitatea
Regelui Regilor şi Domnului Domnilor;
 Această lucrare nu îi priveşte doar pe cei 500 de apostoli care s-au întâlnit cu Isus cu
acea ocazie (1 Corinteni 15:6). Toţi suntem implicaţi în realizarea ei.

Studiu Biblic, Trim. II, 2016 – Evanghelia după Matei

