
 

 

Realitatile spirituale ale invierii lui Hristos 
1Corinteni 15:12-23(pastor Ioan Cocirteu) 

 

Introducere 

- Invierea Domnului Isus Hristos a fost totdeauna un adevar plin de bucurie,captivant si 

motivator pentru Biserica. 

-  Cineva a intrebat:”Ce este mai important pentru viata crestina: moartea Domnului sau 

invierea Sa?” 

- Desigur,nu se poate pune problema in felul acesta si mai apoi nu ai cum sa spui ca o 

lucrare este mai importanta si cealalta mai putin importanta,o lucrare mai valoroasa si 

cealalta mai putin valoroasa. 

- Desi moartea este lucrul pentru care Domnul nostru a venit in lume,numai datorita 

invierii evanghelia a fost inteleasa, pastrata si transmisa de-a lungul veacurilor pana 

astazi. 

- Orice om care va sta prin ochii credintei in fata crucii si a mormantului 

Mantuitorului,va observa ca atat moartea cat si invierea au o dimensiune 

trecuta,prezenta si viitoare. 

 trecuta(profetii) 

 prezenta(ce s-a intamplat acolo) 

 viitoare(de atunci si pana lasa Domnul cerul si pamantul) 

- Semnificatia invierii poate fi obervata inca din primele momente ale erei crestine. 

- Invierea Domnului Isus este plina de continut pentru toti aceia care vor sa o cerceteze. 

- Am invatat si cunoastem mult din evanghelii si nu numai..... 

                                                                                            

I. Realitatea Evangheliei : versetul 1-8 

 

- Apostolu Pavel pune un mare accent pe realitatea incontestabila a Evangheliei.versetul 

1,2 

- Repeta:”Toate s-au intamplat dupa scripturi” 

1. Lucrarea Invierii 

- In 1 Corinteni 15:3-8 se spune ca moartea si invierea Domnului Isus sunt de 

prima importanta. 

-  Evanghelia se bazeaza pe doua fapte esentiale:  

 -Un salvator a murit si El traieste. 

 -El a murit si a fost inmormantat. 

 -El a inviat si a fost vazut. 



 

 

- In Romani4:25:a fost dat la moarte pentru pacatele noastre; a inviat pentru a ne 

socoti neprihaniti 

- Invierea Domnului nostru a dat valoare si putere lucrarii de pe cruce 

- Fara inviere n-ar exista Evanghelia 

2. Minunea credintei 

- Credinta in invierea Domnului este o componenta exentiala a credintei 

mantuitoare, Romani 10:9 

- De obicei, luam in calcul doar credinta in moartea Domnului!! 

- Pavel argumenteasa si spune ca daca Hristos n-a inviat, credinta crestina ar fi 

zadarnica, lipsita de continut si ineficienta 

- Credinta intr-un mantuitor mort ar fi inutila: 

 Cei care si-au pus credinta in Hristos ar fi inca in pacatele lor 

 Cei care au murit in Hristos sunt pierduri 

- Dar, din moment ce El a inviat din morti, inseamna ca Evanghelia este adevarata 

si jertfa de pe Golgota este valabila pentru toti cei ce cred in El 

3. Puterea propovaduirii 

- Apostolii  in predicarea lor, au pus accent pe invierea Domnului si pe moartea 

Sa ispasitoare 

- In cartea Faptele Apostolilor: 2,3,4,5,10,13,17,28 

- 1 Corinteni 15:15 

- Moartea si invierea lui Hristos au fost intotdeauna esenta predicarii apostolice 

II. Realicatea Bisericii 

- Biserica lui Hristos este o realitate sprirituala nascuta in urma invierii  Domnului 

- Cand ne referim la biserica, ne referim la tot ce este ea 

1. Viata noua – Ioan 14:19,20 

- Care a fost cauza evenimentelor din ziua Cincizecimii? 

- Aceasta zi venea si treca in fiecare an, care anul in care a inviat Hristos a fost 

martorul coborarii Duhului Sfant 

- Venirea Duhului Sfant (efectul) trebuia sa aiba o cauza suficienta (Domnul Isus 

cel inviat) 

- Care a fost cauza schimbarii zile de inchinare? 

- Toti crestinii de la inceput erau evrei; se inchinau in ziua de sabat 

- Dintr-o data si fara variatii, ei au inceput sa se inchine duminica 

- De ce? Au fust sa comemoreze invierea Domnului 

- inchinarea in ziua de duminica este efectul; invierea lui Hristos este cauza 

2. Nadejde vie – 1 Petru 1:3 



 

 

- Aceasta speranta ne ajuta sa asteptam intoarcerea glorioasa a Domnului dupa 

Biserica Sa 

- Nadejdea aceasta este pe buzele ucenicilor 

3. Binecuvantari prezente 

- Sunt cateva lucrari facute de Domnul pentru Biserica Sa 

 Zidirea bisericii – Matei 16:18 

 Pregatirea vesniciei – Ioan 14:2,3 

 Mijlocirea – Evrei 7:25 

 Invatarea poporului Sau – Efesenit 4:20,21 

 Conducerea poporului Sau – Coloseni 1:13 

III. Realicatea escatologica 

- Aceasta realitate se refera la lucrurile din urma pe care le va face Hristosul inviat 

1. Invierea mortilor – 1 Corinteni 15:20-23 

- Invierea Domnului Isus garanteaza invierea copiilor Sai 

- Domnul Isus a fost primul rot („parga”) al tuturor invierilor 

- De doua ori este numit Domnul Isus „Cel dintai nascut dintre cei morti” 

(Coloseni 1:18; Apocalipsa 1:5) 

- Toti oamenii vor auzi vocea lui Hristos inviindu-i dintre cei morti 

- Ioan 5:28: „Nu va mirati de lucrui acesta; pentru ca vine ceasul cand toti cei din 

morminte vor auzi glasul Lui” 

- Romani 8:11 

2. Trup schimbat – Filipeni 3:21 

- Odata cu invierea lui Hristos a aparut pentru prima data in istorie un nou tip de 

corp de inviere, caci El a inviat cu corp etern 

- Inainte de invierea Domnului, toate invierile fusesera refaceri ale corpurilor in 

forma lor pamanteasca anterioara 

- Desi a pastrat multe din trasaturile corpului Sau pamantesc (rani, a mancat, a 

suflat asupra ucenicilor), corpul Sau de inviere era diferit: 

 Intra in incaperi inchise 

 Aparea si disparea dupa cum voia 

- In starea vesnica vom fi ca El (1 Ioan 3:2) 

- A fi curat, a fi fara pacat, a fi drept 

3. Rasplatirea vesnica 

- Oamenii cred ca Dumnezeu (Tatal) este Judecatorul tuturor, Domnul Isus a spus 

ca El a fost autorizat sa faca judecata 

- Ioan 5:22: „Tatal nici nu judeca pe nimeni, ci toata judecata a fat-o Fiului” 

CONCLUZIE: 



 

 

 Fie dar, ca aceste realitati spirituale sa ne stapaneasca viata!!! 


