
Cum se dezvoltă credinţa mântuitoare? 
Luca 24 

 
 Introducere: 

• Suntem la 2000 ani după Înviere 
• Suntem în perioada „zilelor din urmă” (Faptele Ap 2:17a) 
• Suntem în perioada când „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” 

(Faptele Ap 2:21) 
• Suntem în perioada celor despre care Isus a spus că este „mai ferice de cei ce nu au 

văzut şi au crezut” 
• Dar..... de ce atât de puţină fericire şi viaţă din belşug? 
• Problema multora dintre noi este că, deşi cunoaştem multe despre Hristos, încă 

toate aceste lucruri nu s-au adunat laolaltă ca să alcătuiască un întreg, pentru ca 
astfel, în inima noastră să se înfiripeze credinţa mântuitoare care să aducă în noi 
puterea învierii, să ne facp să ne închinăm cu adevărat înaintea Lui şi să-I predăm 
viaţa, declarându-L Domn şi Stăpân al vieţii noastre. 

• Cum se coace această credinţă în Domnul Isus Hristos? 
 
Să privim la ziua Învierii 
 
Tabloul 1 (v. 1-8) 
Îngerii de la mormânt au oprit, cumva, femeile din alergarea lor pe o cărare greşită – asociată 
cu miresme şi mirodenii pentru îmbălsămare – şi le-a aşezat pe cărarea vieţii: „Ei le-au zis: 
«Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat»” (5-6).  
 
Imediat după aceea, îngerii au încercat să le ajute ca din mulţimea lucrurilor cu care aceste 
femei fuseseră confruntate în săptămâna precedentă să aleagă tocmai spusele Domnului 
Isus: „Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galilea”. Iar 
femeile venite la mormântul gol „şi-au adus aminte de cuvintele lui Isus” (Luca 24:8, s.n.) şi 
prin aceasta a început vindecarea lor lăuntrică, puterea de a se opri din drumul spre care 
arătau miresmele şi mirurile îmbălsămării, şi de a porni pe drumul învierii şi al mărturiei. 
 
Tabloul 2 (v. 9-12) 
11Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme, şi nu le credeau. 12Dar Petru s-a sculat, şi a 
dat fuga la mormânt. S-a plecat şi s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâşiile de pânză, care 
stăteau pe pământ; apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. 
Dar Isus i s-a arătat pe drum.... „„A înviat Domnul cu adevărat şi S-a arătat lui Simon.” 
 
Până aici, vedem că vindecarea a venit din combinaţia dintre „amintirea cuvintelor spuse 
de Isus” şi „întâlnirea cu El”. 
 
Tabloul 3 (v. 13-35) 
Este important să nu trecem cu vederea faptul că, pentru a Se face cunoscut, Domnul Isus nu 
a dat deoparte, pur și simplu, vălul de pe ochii celor doi de pe drumul spre Emaus, văl care îi 

împiedicau să-L cunoască, ci a deschis Scripturile înaintea lor: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici 
cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii! 26Nu trebuia să sufere Hristosul 
aceste lucruri, şi să intre în slava Sa”? 27Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a 
tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El (Luca 24:25-27). 
Abia apoi li s-a descoperit, probabil văzându-I semnul cuielor în mâini atunci când au stat l 
amasă cu El. 

 
Tabloul 4 (v. 36-49) 
Isus li se arată, ucenicii Îl văd,iar apoi El le explică Scripturile. 
44Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris 
despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi 
 
Credința lor trebuia ancorată în Scripturi, nu în experiențe, oricât de frumoase și reale ar fi 
fost ele. Acest tipar urma să-l statornicească Cel Înviat în mintea și în inima ucenicilor Săi și în 
tabloul de față (v. 36-49). 

Schema din tabloul 3 şi 4: 
Frământarea de pe drumul spre Emaus:  

• Scripturile (v. 25-27) 
• Frângerea pâinii – semnele cuielor? (v. 28-31) 

Camera de sus: 
• Semenele cuielor – frângerea pâinii (v. 36-43) 
• Scripturile (v. 44-47) 

 
Singurul context/cadru care poate da sens mulţimii experienţelor disparate şi controversate 
din inimile ucenicilor Domnului Isus este Scriptura, iluminată de Duhul Sfânt 
 
Doar Cuvântul lui Dumnezeu are puterea să ordoneze experienţele dramatice şi traumatice 
din viaţa noastră, lucrurile care în aparenţă par să nu aibă sens şi care merg împotriva tuturor 
visurilor şi planurilor noastre. 
 
CONCLUZIE: Cum se coace (dezvoltă) această credinţă vie în Domnul Isus Hristos? 
 

I. Este un dar de la Dumnezeu 
II. Scriptura, cuvintele lui Hristos şi despre Hristos, trebuie să fie fereastra spre 

descoperirea LUI 
a. Unde Îl poţi întâlni pe Isus Hristos? Răspuns: acolo unde El alege să te 

întâlnească. Poate fi în ceasul liniştit al lecturii, studiului, cugetării la 
Cuvântul lui Dumnezeu. Poate fi un moment de încercare, necaz sau 
cercetare a conştiineţei. Etc. 

b. Cum Îl poţi găsi? 
i. Fii atent 

ii. Fii sensibil – Apoc 3.20 
iii. Azi! Dacă auzi Glasul Lui nu-ţi împietri inima 

III. Duhul Sfânt te va ajuta, te va însoţi în acest proces 


