
  1 Cor.15 Despre înviere ! (refăcută 13 april 2018) 
 

Corintul este un oraş grecesc, iar grecii nu cred în învierea morţilor. Când 
Pavel a predicat în Atena despre acest subiect, unii ascultători au râs de el. 
Fa.17:32. 
Cei mai mulţi filozofi greci considerau trupul ca pe o temniţă, privind astfel 
moartea ca pe o eliberare din închisoare. Deci nu puteau crede în învierea în trup. 
Şi astăzi e cam la fel, nu? ”A scăpat săraca!” Nu se spune aşa uneori, după ce 
moare??!! 
Această atitudine sceptică a cuprins parte din biserica de atunci, iar Pavel tratează 
această problemă. Pavel le scrie fraţilor aceste învăţături, celor ce credeau în 
înviere. Adevărul învierii are implicaţii doctrinare şi teologice pe viaţă şi sunt de 
maximă importanţă, de aceea nu pot fi ignorate. Cum este astăzi în lumea sec.XXI? 
  

*Pavel răspunde acestei probleme cu 4 întrebări de bază: 
 

1.Înviază morţii? 1 Cor.15:1-19 .   
 
Pavel aduce 3 dovezi în demonstraţia lui: 

 
a) Mântuirea unora dintre ei.v.1,2.  

 
Evanghelia harului le-a schimbat vieţile. Nu se putea ca un Mântuitor mort să le 
dea viaţă. Ştim ce Îi strigau tâlharii de pe cruce:’’mântuieşte-te pe Tine, şi 
mântuieşte-ne şi pe noi’’. Aceaşi ucenici fricoşi, sunt plin de curaj după coborârea 
Duhului Sfânt. Ce a făcut diferenţa? Citiţi cartea Faptelor şi vedeţi ce îndrăzneală! 
 
Învierea nu este un set de reguli, sau de învăţături. Ce folos ar fi fost ca Domnul să 
stea în faţa mormântului lui Lazăr şi să dea informaţii despre viaţa veşnică, rai, 
viaţa de dincolo, dacă nu l-ar fi înviat pe Lazăr. Mă tem că şi astăzi se vorbeşte 
mult despre înviere, dar puţini o înţeleg şi o trăiesc.U 
 
I:Unui om i-a murit copilul în Vinerea mare şi l-a îngropat în ziua de Paşti. El a 
spus atunci:”nimeni nu poate înţelege moartea şi învierea aşa cum o înţeleg eu”. 
 
Învierea este punctul central împreună cu moartea Sa ispăşitoare. Ce folos dacă  
le-ar fi predicat despre viaţă, dar El în curând după ce e prins, moare, rămâne în 
mormânt mort, sau i-ar fi furat unii trupul, ca să zică că a înviat. Ce folos?! Dar El 
a înviat. Viaţa noastră schimbată este o dovadă a puterii învierii Lui.  
Gal.2:20. Este viaţa ta o dovadă, o văd alţii, tu o vezi?! 



 
b) Scripturile vechi testamentale.v.3,4 ’’după Scripturi’’.  

’’Înainte de toate’’ – adică de maximă importanţă. Scripturile VT. vb. despre asta:                    
-Jertfirea lui Isaac, Moise şi şarpele de aramă, Iona a stat în pântecul peştelui 3 zile 
şi 3 nopţi, Lev.16: ziua ispăşirii; Is.53.  
 
Pavel compară învierea Lui Hristos cu Lev.23:9-14; aici în text, a 2-a zi este ziua 
învierii, la această zi se referea şi 1 Cor.15:23 (sărb. primelor roade).. 
Psalmi 16:8-11=Fa.2:25-28 (nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor).În VT. 
sunt aproximativ 456 de referiri la moartea Lui Hristos. 

 
c)Isus a fost văzut de martori oculari.v.5-19 

 
La cruce Isus a fost expus ochilor celor necredincioşi, dar după înviere nu L-a 
văzut nici un necredincios. A fost văzut doar de acei ce-L puteau mărturisi că e viu. 
Fa.1:22;2:32;3:15;5:32. Petru L-a văzut în particular, Iacov fratele Domnului, 500 
de fraţi care L-au văzut în acelaşi timp. Nu puteau avea toţi halucinaţii. 
Pavel însuşi, este o dovadă a învierii lui Isus. Saul era ferm convins că Isus este 
mort.  
Schimbarea radicală din viaţa lui Saul este o dovadă puternică că Isus a înviat.  
 
Dragii mei, suntem noi o dovadă vie că Hristos a înviat?! Cum? Dând exemple pe 
alţii din alte vremuri? Păi ei au fost dovadă vie în timpul lor, eu trebuie să fiu 
dovadă vie pentru cei din generaţia mea, şi tu la fel. Tu poţi spune mărturia ta 
personală? 
 
Unii şi de atunci şi de azi cred în învierea Lui Isus, dar nu cred în învierea lor ! 
Dragul meu, dacă tu crezi că Isus a înviat, trebuie să crezi că te va învia şi pe tine! 
Dacă nu a înviat Hristos, totul este pierdut. 
 
De ce să fii creştin, când ai numai greutăţi, probleme? Nu e mai bine să aplicăm 
Isaia 22:13 ’’să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri’’! 
 
1 Cor 15:19 mi se pare foarte bun aici’’dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus 
încrederea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii’’.  
 
Frate şi soră şi iubit ascultător, vezi gloria viitoare, sau eşti creştin doar pentru 
viaţa aceasta?! 
Învierea dintre cei morţi nu este doar importantă, ci este cea mai importantă, pentru 
că totul se bazează pe înviere. 



 
2. Când înviază morţii? 1 Cor.15:20-28. Nu doar Corintenilor le era greu 

să accepte învierea. Grecii în general credeau că trupul este temnita sufletului si era 
foarte greu să accepte că trupul va fi răscumpărat. Dar Biblia învaţă că dacă nu este 
o înviere în trup, atunci nici Hristos nu a înviat. Învierea în trup este fundamentul 
credinţei creştine.v 13-18. 
 

În continuare se dau 3 imagini pentru a ne ajuta şi pe noi să credem: 
  
*Primele roade.v.20. Matei 27:51-53. În prezenţa Lui Isus, nimeni nu moare. 
Interesant este că doar trupuri ale sfinţilor care au murit au înviat, şi probabil că au 
murit din nou după aceea, sau s-au înălţat împeună cu Hristos?! Nu cred! 
Ca Miel al Lui Dumnezeu, Isus a murit la paşti. Ca prim rod, El S-a ridicat din 
mormânt după 3 zile, în 1-a zi a săptămânii. Când preotul legăna snopul înaintea 
Lui Dumnezeu, era un semn prin care se arăta că întreaga recoltă Îi aparţine. Când 
a înviat Hristos, Dumnezeu Tatăl ne-a dat asigurare că întreg snopul va învia, adică 
şi noi.  
Trupul doarme în ţărâna pământului până la înviere, când va fi trezit şi glorificat. 
Sufletul este acasă cu Domnul. 2 Cor.5:8; Filipeni 1:21-23. 
  
*Adam.v.21,22. Pavel vede în Adam un tip al Lui Hristos, dar în contrast: primul 
Adam a fost făcut din pământ, Ultimul Adam este ceresc; primul Adam a păcătuit 
şi a adus păcatul în omenirea întreagă, dar Ultimul a ascultat de Tatăl şi a adus 
viaţa şi nemurirea. v.23 ne arată ordinea în înviere, ca în armată.  
Dumnezeu are ordine în înviere. Nimeni nu va fi pierdut din prima înviere, şi 
nimeni nu va fi salvat de la a doua înviere. 
Apoc.20:6’’fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere..’’! 
  
*Împărăţia de 1000 de ani, şi Eternitatea.v.24-28.  
Dacă nu există o împărăţie, şi o viaţă de apoi, atunci fiecare poate să îşi vadă 
liniştit de treburile lui, nu?! Dar învierea este adevărată, Isus va reveni pe nori de 
slavă, iar noi ne vom înălţa la El şi instantaneu vom fi schimbaţi şi vom primi 
trupuri de slavă. 
Fiecare individ, fie va merge în cer cu Domnul, fie va învia pentru judecată şi iad. 
Ioan 5:28,29. 
Plângem când oamenii mor, dar plângem şi când unii trăiesc dar nu vor să se 
întoarcă la Dumnezeu şi să fie mântuiţi. Aceasta este o realitate.  
 
 
 



*De aceea ar trebuie să urgentăm : 
-martori personali ai învierii. Eu sunt o dovadă a învierii Lui, priveşte la mine. 
-evanghelizarea permanentă 
-aşteptarea Lui Isus să vină să ne ia acasă. 
 
3. Cum înviază morţii? Observăm la Domnul Isus înviat că este o asemănare a 
trupului nou cu cel vechi, deşi sunt şi diferenţe semnificative: 
-seminţele v.35-38, 42-48. Plantezi o sămânţă şi răsare o plantă care seamănă cu 
cea veche dar este o plantă nouă. 
-carnea, trupul. Există o diversitate de trupuri de oameni, miliarde şi tot mereu se 
nasc oameni noi. Cineva spunea că după ce se naşte un om, Dumnezeu nu mai 
foloseşte acea „matriţă” niciodată. De ce nu ar putea face Domnul din acelaş trup 
un alt trup nou?! De asemenea există şi alte „trupuri” de păsări, animale, astre, 
etc... Domnul a creat o diversitate. 
 
4. De ce înviere?  
-pentru a face diferenţa dintre cele două vieţi; 
-pentru a face judecată; 
-pentru a se termina cu păcatul şi lumea întunericului pentru eternitate; 
-pentru a avea loc transformarea şi intrarea în starea veşnică împreună cu Hristosul 
înviat. 1 Cor.15:50,53. 
 
Concluzia este în v.58” de aceea corintenilor şi prea iubiţii mei fraţi..!” 
 
 
     


