
A Fără speranță? 

❖ Singura viață de după moarte pe care o cunoștea Pavel a început de la înviere. Prin urmare, el a fost 

foarte clar: dacă nu există înviere, nu există speranță pentru cei care au murit deja (1 Corinteni 

15:16, 18). 

❖ Speranța noastră nu este în această viață scurtă. Datorită lui Isus, ne așteaptă o viață veșnică fără 

păcat. Dacă pierdem din vedere acel obiectiv, pierdem totul. 

B Sătui de așteptat? 

❖ Înainte de a se înălța la cer, Isus a promis că se va întoarce (Ioan 14:1-3). Este ultima făgăduință 

consemnată în Biblie (Apoc. 22:20). Cu toate acestea, au trecut deja aproape două mii de ani. Te-ai 

săturat să aștepți? 

❖ Când va veni Isus, va fi trecut doar o clipă de la ultima dată când am închis ochii. Gândiți-vă la Adam 

și Eva. Pentru ei, lui Isus nu i-a luat șase mii de ani, din moment ce nu sunt conștienți de trecerea 

timpului. 

❖ Nu știm exact când va veni, dar va veni. 

C Suntem nemuritori? 

❖ În sinagoga din Capernaum, Isus a evidențiat trei concepte de bază referitoare la viața veșnică: 

— El este pâinea care “dă lumii viață” (Ioan 6:33) 

— Viața veșnică se primește doar crezând în El(Ioan 6:35) 

— Viața veșnică este acordată la înviere (Ioan 6:39-40, 44, 54) 

❖ Chiar și aceia dintre noi care credem în Isus (și, prin urmare, avem viața veșnică) suntem supuși 

morții. Vom primi nemurirea numai când vom fi înviați (1 Corinteni 15:52-53). Aceasta înseamnă că 

cei care nu cred în Isus nu sunt nici nemuritori și nici nu vor fi vreodată. 

❖ Nemurirea este un dar acordat celor care se hrănesc acum cu „pâine vie” (Ioan 6:51) 

D Avem nevoie să înviem? 

❖ Pavel vrea ca tesalonicenii să cunoască adevărul despre „cei care dorm”. 

❖ Cei care apără nemurirea sufletului susțin că expresia „că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu 

Isus pe cei ce au adormit în El” (1Tes. 4:14) implică faptul că sfinții morți vor veni cu Isus pentru a-i 

primi trupul. 

❖ Dacă este așa, de ce trebuie să învie? Ei sunt deja cu Isus, nu au nevoie să fie înviați și să se înalțe 

pentru a fi cu El (1Tes. 4:16-17). 

❖ De ce să-i mângâie pe credincioși cu speranța învierii, când ar fi mai simplu să le spui: „nu vă 

îngrijorați, cei care au adormit se bucură deja de prezența lui Isus”? Mângâierea noastră este, deci, 

în înviere. 

E Vom fi răspiți în secret? 

❖ O credință larg răspândită susține că 1 Corinteni 15:51 și alte texte se referă la o „răpire secretă” 

înainte de a Doua Venire (creștinii credincioși vor fi transformați și luați cu Isus, în timp ce ceilalți 

rămân aici). 

❖ Cu toate acestea, Pavel este foarte clar când are loc transformarea atât a sfinților vii, cât și a celor 

morți: 

— 1Co. 15:52; 1Ts. 4:16. O „ultimă trâmbiță” anunță evenimentul, iar glasul lui Dumnezeu îi 

cheamă pe morți (prea mult zgomot ca să fie secret) 

— 1Ts. 4:16-17. Atunci atât cei vii, cât și cei înviați sunt răpiți 

❖ Acest eveniment nu se numește “răpire”, ci “venirea Domnului” (1Ts. 4:15). 

 


