
VEȘTI FOARTE BUNE PENTRU ETERNITATE
1 Corinteni 15

SARBTOAREA PAȘTILOR: nu a luat sfarsit, Isus este centrul sarbatorii incontinuare.

Pentru că Isus a înviat, viața noastră nu este un sfârșit fără speranță, ci o speranță fără 
sfârșit.
 
Cea mai bună predare în Biblie cu privire la speranța noastră de înviere este in 1 Corinteni 
15

1. Hristos a înviat, moartea a fost invinsa 

De la Adam toate lucrurile au sfârșit, sunt muritoare
 1 Corinteni 15:22 NIVUK 

Cea mai mare preocupare a rasei noastre umane, este că vom muri cu toții. Asta este 
ultima statistica.

Suntem pe moarte! Viața e în fază terminală. Avem abilitatea struțului de a îngropa capul 
în nisip, si de a continua ca și cum nu am fi conștienți de această realitate. Ne ascundem în 
spatele eufemismelor (găleată cu piciorul) și a mortuarelor. Ne confruntam cu inevitabila 
cultură care ne spune: alătură-te sălii de sport, mănâncă alimente sănătoase, scrie o lista a 
dorintelor, cântă cu Robbie: “sper să îmbătrânesc înainte să mor!” 
In ciuda progreselor moderne, ultimă oră ne spune ca 1 din 1 moare.
Trebuie sa infruntăm faptele brutale ca si moartea prea devreme.

Cerere: Isus moare în Ierusalim și fizic renaste să nu mai moară niciodata. 
Ar trebui sa ne concentram pe ce e relevant nu pe dovezi. De ce contează acest lucru 
pentru noi?  

Pentru noi ființele trecătoare, învierea unei ființe umane în istoria reală pe nume Isus din 
Nazaret este demnă de știri! 
Să dăm un exemplu, combaterea dăunătorilor: un anunț ca:  obțineți 100% eficiență în 
combaterea daunatorilor!” Poate fi plictisitor, nefiind interesat sa păstrezi numărul lor de 
contact. Vine o zi cand auzi zgârieturi și zgomot în pod și te întrebi grabit “-Unde e cardul 
de la tipul important de la combaterea dăunătorilor?” Înțelegeți condiția noastră umană 
si de ce avem un interes profund pentru înviere! Învierea nu înseamnă fantome sau o 
viziune, ci o înviere reală a corpului. De exemplu, in Galileea cand Biblia vorbește de pește 
și micul dejun:

VIDEO DIN ISRAEL 

Totul a început  în Galileea și de atunci a devenit global!  



“Dar acum, Cristos a fost înviat dintre cei morți , fiind primul rod dintre cei care au adormit. 
21 Căci întrucat moartea a venit print-un om,tot printr-un Om a venit si învierea dintre cei 
morți . 22 Caci așa cum, în Adam toți  mor tot astfel, în Cristos toți vor fi înviati.”
 1 Corinteni 15:20:22 NIVUK

Isus a înviat, moartea a fost învinsă .
 
Învierea lui Isus este baza speranței noastre. Vorbim despre istorie, trup și oase.
Ideea cheie pe care o avem sunt “primele fructe”. Simbolul inițial al speranței pentru o mai 
mare recoltă care va umple lumea noastră muribunda. Învierea lui Isus este ca omul care 
coboară din nori.  

 Viața nu este doar un sfârșit optimismt, ci o speranță nesfârșită.

 Avem speranta în fața morții! 
 
Asadar climaxul acestei “invataturi” sunt galeriile de fotbal cantand cantecul victoriei:”Nu 
mai ai de ce sa canti”(referinduse la echipa adversa) 

“Cand ceea ce este supus putrezirii se va fi îmbrăcat în neputrezire, iar ceea ce este muritor 
se va fi îmbrăcat in nemurire, atunci se va implini cuvantul care a fost scris: “ Moartea a fost 
inghitita de victorie.” 
Corinteni 15:54-56 NIVUK 

Vom înfrunta șarpele, dar nu ne va mușca. Isus l-a crucificat si l-a distrus în Învierea Sa.   
Moartea însăși e metamorfozata prin “somn”, o stare temporară de pace. Ne plângem dar 
avem speranță. Sfârșitul nostru nu e aici, ne vom îmbrățișa și vom dansa, vom cânta din 
nou! Avem speranță ca vom putea sărbători chiar dacă i-am pierdut pe cei dragi.

2 PENTRU CĂ ISUS A ÎNVIAT NOI VOM ÎNVIA CU EL

Ceea ce s-a întâmplat cu Isus ne dezvăluie viitorul nostru în El. Isus este acum modelul și 
paradigma noastră. Haideți să  vedem ce va fi  “acolo-sus”, sau dincolo de moarte? 

 1 Corinteni 15 se bazează pe relatările istorice despre învierea lui Isus. Avem cea mai 
susținută învățătură despre natura trupului nostru de înviere și speranța viitoare. Dar mai 
întâi de toate, din moment ce unii sunt planificatori, le place să știe că este aranjat totul, 
Pavel ne dă un calendar al evenimentelor:

“23 însă fiecare la rândul lui. Primul rod este Cristos, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui 
Cristos.” 
1 Corinteni 15:23 
 
Isus este baza pentru speranța noastră finală. Amintiți-vă: Corpul fizic, oasele și carnea - și 
totuși vom fi complet transformați din oameni slabi și muritori intr-o  slavă cu adevărat 
sclipitoare.

1 Corinteni 15 surprinde acest lucru prin fraze delicate, într-un mod intrigant: 

“42 Tot astfel și cu invierea celor morți. Trupul este asemanat in putrezire, dar este înviat 
în neputrezire. 34 Este semănat în neciste, dar este inviat în slavă. Este semănat în 
slăbiciune, dar este înviat în putere. 44 Este semănat un trup firesc, dar este înviat un trup 
duhovnicesc. Daca există un trup firesc, este și un trup duhovnicesc.” 
1 Corinteni 15:42-44 NIVUK 

O notă la fraza finală ar fi: “un corp spiritual” este un echilibru delicat. Viitorul nostru este 



fizic și material – CORPUL nostru fiind animat de forța vitală a Duhului Sfânt. 
CORPUL SPIRITUAL cuprinde corpurile înviate interacționand cu lumea într-un mod cu 
totul nou. Isus a înviat și a trecut prin hainele de mormânt, a înlăturat piatra. Nu că El nu ar 
fi putut ieși, dar a fost așa ca martorii să poata intra și  vedea totul. 

Dar să nu credeți că datorită acestui lucru e mai puțin substanțial sau real. Dimpotrivă... El 
se poate mișca prin haine și pereți așa cum noi ne mișcăm prin apă sau ceață. El este cu 
mult mai real decât această lume fragilă și fantomatica a noastră!

 C S Lewis: surprinde fantomatic pământesc turneul noua creație - nu poate ridica o 
margaretă. Ni se par la fel de tare ca diamantele. Se luptă, dar nu reușesc să ridice o frunză. 
1 Corinteni 15 pune accentul pe transformare la întoarcerea lui Iisus Hristos:

Iată, eu vă spun un mister: Nu vom dormi cu toții, dar vom fi cu toții schimbați - într-o clipă, 
într-o clipă, într-o clipire de ochi, la ultima trompetă ... (ne vom ridica cu Hristos).
1 Corinteni 15:51-52 NKJV 

Metamorphosis sau schimbarea ce se produce de la omida la fluture. 
Plantarea semintelor duce la cultivarea unor flori glorioase. E o formă cu totul nouă a 
semințelor originale. Dincolo de această lume realitatea e mult peste imaginația noastră 
(ceea ce nici un ochi nu a văzut). Ne punem întrebări de genul: Vom mânca și vom 
dormi sau vom avea nevoie de baie în crearea noastră? Câinele meu va fi în rai? Ne vom 
recunoaște unul pe celălalt? Va fi acest corp al meu exact așa? Problema cadavrelor 
putrezite sau chiar distruse prin moarte, ce se va întâmpla cu toate aceste? Dumnezeu 
nu va avea nevoie de aceste molecule. Într-adevăr, oamenii noștri au salvat și au înviat în 
corpuri noi!

Acesta este titlul principal: trupurile noastre muribunde moarte, slabe, mortale vor primi 
în curând un upgrade serios! Mai are cineva nevoie de un corp nou? Mie mi se pare că 
da! Cele mai bune zile ale tale sunt în fața ta, nu în urmă! Dacă mergi la fitness, sala de 
gimnastică, sau îți îmbunătățești botoxul, nu fi mândru și obsedat de imagine asta fizică. 
Dacă ești îndurerat  fizic, sau ai o boală gravă nu dispera, ridică capul și vei vedea speranță: 
vom alerga și nu vom mai fi obosiți; vom trăi și nu ne vom mai îmbolnăvi; vom avea parte 
de dragoste și niciodată de despărțire! Învierea lui Isus este ca un fluture privind înapoi la 
omida care a fost: “Vei fi înviat ca Mine!”

RĂSPUNS

 “Diferența dintre speranța creștină a învierii și speranța mitologică este că speranța 
creștină trimite o persoană înapoi la viața sa pe pământ într-un mod cu totul nou.” Dietrich 
Bonhoeffer -Teolog

TRĂIEȘTE ÎN PACE

 Dacă nu ar fi nici o înviere, această viață nu ar avea nici un scop. Toată munca noastră și 
realizările ar fi o pierdere de timp. Universul ar rămânea fără baterii și viața umană ștearsă 
fără urmă. Ca și un castel de nisip, depui mult efort / realizare si fără rezultat. Dar în cazul în 
care învierea este adevărată, această lume contează, noi contam. Noi nu suntem pe titanic 
pentru că Hristos este Viu! Munca noastră, serviciul, sacrificiul, rămân veșnic semnificative! 

“De aceea, dragii mei frați și dragile mele surori, fiți fermi. Nu lăsați nimic să vă miște. Dați-
vă întotdeauna pe deplin lucrării Domnului, pentru că munca voastră în Domnul nu este în 
zadar.”1 Corinteni 15:58 

Pentru că Isus este în viață, luptăm pentru dreptate, ne pasă de săraci (fonduri de 
alimente) ne rugăm pentru cei bolnavi, suntem alaturi de cei pierduți , le spălăm picioarele 



muribunzilor.  Dumnezeu nu a părăsit această lume, El o restaurează! Deci, nu rămâne 
blocat în lucrurile pământești. Nu construi castele de nisip aici, grămezi de bani, casa, 
cariera. Mareea vine. Trăiește pentru lucrurile care durează. Caută mai întâi împărăția. 
Păstrează comori ca Învierea. Să trăim așa încât să se vadă diferența. 
TITLU: Pentru că Isus este înviat, viața nu este un sfârșit fără speranță, ci o speranță 
nesfârșită.


