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1. CE ESTE ÎNVIEREA
MORÞILOR
Vom defini învierea prin referinþa
la moarte. Moartea fizicã presupune
despãrþirea trupului de suflet prin
încetarea funcþiilor biologice ale corpului omenesc. Duhul de viaþã este
luat de Dumnezeu, sufletul este aºezat
în locul potrivit stãrii spirituale în care
omul a trãit pe pãmânt, iar trupul este
pus în mormânt. Învierea este repunerea trupului, a duhului ºi a sufletului
împreunã prin readucerea la viaþã a
trupului fizic. Termenul grecesc pentru
înviere este anastasis, care înseamnã
ridicare din nou. Prin urmare, învierea
este o ridicare din nou a omului decedat ºi reaºezarea lui în starea dinainte
de moarte. În mod sigur cã învierea
presupune modificãri esenþiale între
condiþia avutã în viaþa dinainte de
moarte ºi cea de dupã înviere. Despre
aceste diferenþe vom scrie mai târziu.

2. ÎNVIEREA
MORÞILOR ESTE O
ÎNVÃÞÃTURÃ BIBLICÃ
Învierea morþilor este una dintre
doctrinele fundamentale ale Bibliei.
Dacã nu existã învierea morþilor,
atunci nu mai existã nici judecata
viitoare, nici Iadul, nici Raiul, nici
Hristos ºi nici mântuirea. Învãþãtura
despre învierea viitoare nu este o legendã
extra-biblicã sau o învãþãturã desprinsã
din tradiþie sau o expresie a speranþei
umane izvorâtã din aspiraþia spre o
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Cuvântul Adevãrului

În ediþiile trecute ale studiului nostru, în contextul temei despre lumea de dincolo,
am scris despre naºterea omului, viaþa de pe pãmânt, moartea fizicã ºi starea dintre
moarte ºi înviere (starea intermediarã). Evenimentul prin care se va pune capãt stãrii
intermediare este învierea morþilor. În continuarea studiului nostru vom aprofunda
învãþãtura biblicã despre învierea morþilor. Obiectul nostru nu este sã ne referim la
miracolul învierii din morþi a unora care au înviat în vremea VT sau în vremea misiunii
lui pãmânteºti a Domnului Isus sa a apostolilor, ci sã aprofundãm adevãrul biblic
despre învierea viitoare.

condiþie mai bunã a existenþei. Doctrina învierii este puternic afirmatã de
textele Bibliei.
a) Învierea morþilor în textele
Vechiul Testament. În VT avem multe
texte în care se face trimitere la învierea
viitoare. Cele mai importante dintre ele
sunt: Isaia 26.19; Daniel 12.2; Ezechiel
37.12-14; Iov 19.25; Psalmul 49.15. Din
motive de spaþiu ne limitãm doar la a
indica trimiterile biblice. În esenþã,
textele indicate anterior afirmã existenþa evenimentului învierii viitoare.
Învierea este înþeleasã ca izbãvirea lui
Dumnezeu pentru cei credincioºi. VT
nu ne dã detalii prea multe despre
învierea celor credincioºi ºi a celor
necredincioºi. Este afirmatã doar existenþa acestui eveniment escatologic
major fãrã sã ne fie indicate prea multe
detalii. Aceste detalii urmau sã fie
revelate în NT. Mai trebuie sã observãm cã în Vechiul Testament sunt consemnate miracole ale învierii dintre
cei morþi, miracole care anticipã
învierea viitoare.
b) Învierea morþilor în Noul Testament. Textele în care se reflectã
doctrina învierii sunt foarte numeroase. Domnul Isus a învãþat despre
învierea viitoare. El a spus ca va veni
o zi a învierii, când toþi cei morþi vor
învia. La înviere vor fi înviaþi atât cei
credincioºi, cât ºi cei necredincioºi
(Matei 22,23-27; Ioan 5,25-29; Ioan
6,39-40). Pe lângã referinþele Domnului Isus despre învierea viitoare,
cuvântãrile apostolilor ºi scrierile lor
conþin referinþe consistente la învãþãtura despre înviere. Apostolul Petru a
afirmat adevãrul despre înviere în

predica de la Cincizecime, Pavel în
predica din Atena ºi în cadrul apãrãrii
din faþa lui Festus (Fapte 26,8). Literatura epistolarã paulinã conþine texte
foarte grãitoare pentru doctrina învierii viitoare, cum ar fi: 1Corinteni 15,
1-58; 1Tes 4,13-16; Romani 6,5;
Romani 8,8-11. Învãþãtura despre
înviere o regãsim ºi la Petru (1Petru
1,3; 1,21; 3,18) ºi la Ioan (Apocalipsa
20, 1-15).

3. ÎNVIEREA LUI ISUS
ESTE GARANÞIA
ÎNVIERII MORÞILOR
În 1Corinteni 15,12-26 Pavel
aratã cã învierea lui Isus din morþi
reflectã nu doar cã existã o înviere a
morþilor, ci ºi cã învierea lui Isus reprezintã garanþia învierii viitoare.
Pavel întreabã retoric: „iar dacã se
propovãduieºte cã Hristos a înviat din
morþi, cum zic unii dintre voi cã nu
este o înviere a morþilor?” (1 Corinteni 15:12). Dupã ce explicã raportul
dintre învierea lui Isus, credinþa
creºtinã ºi învierea viitoare, Pavel conclude cu declaraþia: „ dupã cum toþi
mor în Adam, tot aºa, toþi vor învia în
Hristos; dar fiecare la rândul cetei
lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi,
la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos”
(1 Corinteni 15:22-23). Prin urmare
faptul cã Isus a înviat reprezintã o
garanþie cã fiecare om care va trece
prin experienþa morþii fizice va avea
parte de experienþa învierii viitoare.
Pe lângã faptul cã învierea lui Isus este
garanþia învierii viitoare, învierea

