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Har, indurare si pace voua, in Numele Tatalui si al  Fiului si al Sfantului 

Duh. Amin 

 

Prea iubitilor, 

 

Exista o filozofie a vietii care a rasunat de-a lungul veacurilor si care se 

proclama in fiecare epoca. E bazata pe presupunerea ca aceasta viata pe care 

o traim noi acum este tot ceea ce este – ca nu este nimic dupa ce mori. 

Aceasta filozofie este exprimata si auzita in scrierile cugetatorilor, cantecele 

umanitatii si reclamele lumii publicitare. 

 

In moduri multe si diverse, a fost exprimata fraza “Mancati si beti, caci 

maine vom muri”. Poetul roman Horatiu a scris “Carpe Diem” – “Profita de 

zi.” Un cantec din anii 1960 ne aduce aminte de acea filozofie vana, 

exprimata in acel timp al Cantecelor vechi de aur cand cantareata canta 

intrebarea dupa catehismul acestei lumi, “Asta este tot ce este?”, si apoi 

raspundea, “Daca asta-i tot ce este, prieteni, atunci sa continuam sa dansam 

– sa scoatem bautura si sa ne distram, daca asta-i tot ce este.” Reclamele si 

publicitatile ne spun sa traim pentru acum si sa apucam toata placerea pe 

care putem. “Traieste pentru astazi,” auzim si raspundem, “Eu sunt totul, nu-

i asa?” 

 

Tema comuna raspandita de-a lungul natiunilor si de-a lungul timpului e 

bazata pe presupunerea ca atunci cand murim totul se sfarseste – ca corpul 

incepe sa se dizolve in elementele de baza, duhul se evaporeaza in vanturile 

de jos ale acestei lumi si sufletul inceteaza sa mai existe dupa ultima bataie a 

inimii. Nimic si nimeni, conform cu aceasta credinta, nu cunoaste nici un fel 

de viata dupa moarte. Nu exista nici rai, nici iad. Totul numai se termina. 

Drept urmare, noi trebuie pur si simplu sa ne bucuram de acesta viata pe care 

o traim cedand tuturor dorintelor. Sau, “Mancati si beti, caci maine vom 

muri”.  

 



Putem fi surprinsi sa descoperim ca se ofera aceasta posibilitate in Biblie. 

Apostolul Pavel scrie oamenilor lui Dumnezeu din Corint: Daca mortii nu 

invie, “Sa mancam si sa bem, caci maine vom muri”. Daca nu exista nici rai, 

nici ceruri, nici iad, nici inviere, atunci mai bine am trai pentru ziua de azi. 

Asta ne-ar putea surprinde pana cand ne dam seama ca este o declaratie 

conditionata … o declaratie contrara faptului. Cuvintele lui Pavel in 

capitolul 15 de la 1 Corinteni, se concentreaza pe invatatura Invierii … o 

doctrina de baza a crestinismului … un adevar negat in mod trist si tragic si 

las de multi care sunt chemati sa fie pastori si invatatori. 

 

In fiecare zi suntem confruntati cu moartea si putem sa auzim cu urechea 

despre, sau sa citim in ziare despre, sau sa ni se trimita un e-mail, o vorba 

despre oameni care au murit. In fiecare zi, cand ni se aduce aminte de 

moarte si de plecarea celor dragi, asa cum am auzit saptamana trecuta despre 

mama pastorului Hrachovina, si cum vom auzi saptamana viitoare despre … 

ei bine, despre cine numai Dumnezeu stie … facem bine sa auzim Vestea 

Buna despre viata vesnica si sa reafirmam adevarul Invierii de Paste a 

DOMNULUI Isus si, prin urmare, propria noastra inviere. In dimineata 

aceasta facem acest lucru pe baza textului predicii 1 Corinteni 15:19-20. 

Ascultati va rog aceste doua versete si considerati raspunsul vostru la aceasta 

intrebare … 

 

“Muriti sa-L vedeti pe Dumnezeu?” 

 

Daca numai in aceasta viata avem nadejde in Hristos, suntem cei mai de 

plans dintre oameni. Dar acum Hristos s-a sculat din morti, si a devenit 

primul rod dintre cei  care au adormit.  

 

Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 

 

Mai intai sa luam in consideratie cuvantul DACA. Daca numai in aceasta 

viata avem nadejde in Hristos, suntem cei mai de plans dintre oameni. In 

aceasta discutie despre invierea Domnului nostru Isus Hristos, DACA este 

absolut urias – o balanta in care atarna totul. Daca Hristos nu a inviat, atunci 

mesajul crestinismului este gol. Bisericile nu au de facut alta proclamatie 

decat, ei bine, “Sa mancam si sa bem, caci maine vom muri”. Daca 

dimineata Pastelui este o minciuna, atunci aceasta parohie, Biserica Luterana 

Our Redeemer n-are nici un motiv ca sa existe. Daca Isus nu s-a sculat din 

morti, atunci eu nu am astazi nici un fel de cuvant de alinare pentru voi 

oameni. Daca Fiul Intrupat al lui Dumnezeu e inca ingropat intr-un 



mormant, atunci marturisirea pacatelor pe care ati facut-o a fost zadarnica, si 

la fel ar fi si anuntul iertarii complete si totale pe care l-ati auzit astazi. 

 

Astazi ati proclamat o marturisire a credintei crestine … Crezul de la Niceea 

… o declaratie de credinta care include cuvintele, “Cred … in Isus Hristos, 

Singurul Fiu nascut al lui Dumnezeu, … Care a fost intrupat prin Duhul 

Sfant, nascut din fecioara Maria si facut om; si a fost rastignit pentru noi sub 

Pilat din Pont, a suferit si a fost ingropat; … Si a treia zi S-a sculat din nou.” 

Atunci ati marturisit o doctrina de baza a credintei crestine in cuvinte 

increzatoare, “Astept Invierea mortilor si Viata lumii care va veni.” Totusi, 

Daca El nu s-a sculat din nou din morti, atunci credinta voastra este 

zadarnica si mai bine ne-am pune capetele in pamant de disperare si am 

pleca din acest sanctuar. 

 

Pavel a rezumat care sunt consecintele in textul predicii noastre. Daca numai 

in aceasta viata avem nadejde in Hristos, suntem cei mai de plans dintre 

oameni. Dati-mi voie sa parafrazez destul de aproximativ. 

 

“Daca, in acesta viata pe care noi crestinii o traim pe acest pamant ce 

dureaza cam 80 de ani … un pic mai putin pentru barbati … un pic mai mult 

pentru femei … o viata in care ne-am investit pe noi in a crede si a ne 

increde in Fiul Intrupat al lui Dumnezeu ca Rascumparator si Mantuitor al 

nostru, … daca este numai pentru aceasta viata de congestii cerebrale si 

flegma, atacuri de cord si febra, cancer si accidente de masina, avorturi si 

ebola, dricari si Parkinson … daca numai pentru viata asta ne-am pus 

nadejdea in Hristos, noi crestinii suntem cei mai nenorociti oameni si cei mai 

de plans oameni si cei mai ridicoli bipezi care au pasit vreodata pe fata 

acestui pamant. Mai bine ne-am ridica mainile si ne-am uni cu ceilalti care 

incurajeaza oamenii sa manance si sa bea, caci maine vom muri. 

 

Daca Hristos nu a inviat, ce prostie sustinem noi. Culmea unei asemenea 

zadarnicii si nebunii pentru noi crestinii este cand ne urcam in paturile de 

moarte si in ceasul cel din urma ne tragem ultima suflare in timp ce ne 

agatam de o iluzie. Un crestinism fara un Hristos inviat si fara speranta 

sigura si fara indoiala a propriei noastre invieri din mormant, indiferent ce ar 

spune oamenii ridicand in slavi influenta morala a crestinismului si laudand 

faptele bune ale crestinismului, este cel mai rau lucru cu putinta. 

  

In al doilea rand, sa consideram cuvantul, DAR. Daca numai in aceasta viata 

avem nadejde in Hristos, suntem cei mai de plans dintre oameni. Dar acum 



Hristos s-a sculat din morti, si a devenit primul rod dintre cei  care au 

adormit. Acesta este “uriasul totusi” care schimba totul in aceasta lume cat si 

in lumea care urmeaza; “minunatul totusi” care face ca totul sa se inverseze 

complet. Hristos a inviat! Fiul lui Dumnezeu, care a murit moartea care 

rascumpara pacatul pe crucea calvarului pentru toti oamenii, e viu! 

Mormantul in care au pus Trupul fara viata al DOMNULUI Dumnezeu 

Atotputernic e gol! Asta este un adevar obiectiv, oameni dragi … este un 

fapt istoric … si chiar daca este crezut sau nu, e adevarat. DAR acum Hristos 

a inviat din morti. 

 

Dar Hristos a inviat si noi nu mai suntem in pacatele noastre. Moartea Lui a 

platit pretul vesnic pentru fiecare dintre pacatele voastre, fiecare dintre ale 

mele, ca si pentru fiecare in parte si pentru fiecare fiinta omeneasca care a 

fost vreodata, care este acum, si/sau care va trai vreodata. Invierea din morti 

a Hristosului rastignit demonstreaza victoria asupra mortii, cucerirea 

mormantului si demonstreaza ca credinta noastra in Sfanta Treime nu este 

zadarnica. Evanghelia lui Dumnezeu, Vestea Buna a lui Isus, este ca 

mantuirea este a voastra si a mea prin harul lui Dumnezeu prin credinta in 

Fiul Sau ca Rascumparator al nostru. De aceea, chiar daca traim sau murim, 

suntem ai DOMNULUI. Cu alte cuvinte, noi … adica … voi si cu mine, 

sfarsim prin a muri sa-L vedem pe Dumnezeu. 

 

Crestinii se roaga “Tatal nostru”, incluzand petitia care Ii cere lui Dumnezeu 

sa ne izbaveasca de rau … “ca Tatal nostru din ceruri sa ne izbaveasca de 

orice rau al trupului si sufletului, … si in sfarsit, cand ne-a venit ceasul, sa 

ne acorde un sfarsit binecuvantat, si sa ne ia cu har din aceasta viata de 

lacrimi la El in ceruri.” Fiecaruia dintre noi … zi dupa zi … pe rand … 

Dumnezeu ii raspunde la o asemenea rugaciune si adormim in Hristos.  

 

Dar acum Hristos s-a sculat din morti, si a devenit primul rod dintre cei  

care au adormit. Invierea noastra din morti e dependenta de  Invierea lui 

Hristos. Ceea ce a spus Isus in Evanghelia dupa Sf.Ioan este absolut 

adevarat. Va aduceti aminte cuvintele. Imprimati-le in sufletele voastre pe 

cand va pregatiti in fiecare zi pentru propria voastra moarte. 

 

O suflet drag, Mantuitorul tau Isus a spus, “Eu sunt Invierea si Viata. Cel 

care crede in Mine, chiar daca moare, va trai. Si oricine traieste si crede in 

Mine nu va muri nicodata.” Pentru ca El traieste, si tu, suflete drag, vei trai. 

 



Iov a declarat nu numai ca stia ca Rascumparatorul lui traieste, dar ca el, Iov, 

va invia din morti si ochii lui Il vor privi pe DOMNUL. Al treilea cuvant 

este PRIN URMARE. Ca rezultat ca Hristos a inviat, avem prin urmare 

speranta … nu o asa-sper speranta, ci o asa-stiu speranta. Prin urmare, stim 

ca aceasta viata nu este sfarsitul existentei, ci mai degraba preludiul 

vesniciei. Prin urmare crestinul poate infrunta viitorul stiind ca Dumnezeu 

este si s-a ingrijit de toate lucrurile. Prin urmare, fiecare dintre noi ne putem 

incredinta trupurile si sufletele si toate lucrurile in mainile DOMNULUI … 

si spune in credinta curajoasa, “Doamne, lasa acum Tu, pe slujitorul Tau sa 

plece in pace, dupa Cuvantul Tau, caci ochii mei au vazut Mantuirea Ta pe 

care Tu ai pregatit-o in fata tuturor oamenilor. Pentru mine a trai inseamna 

Hristos si a muri e un castig.” 

 

Apostolul Pavel a scris despre aceasta incredere generata de Duhul Sfant in 

cuvintele acestea frumoase: Sunt convins ca nici moartea, nici viata, nici 

ingerii, nici stapanirile, nici puterile, nici lucrurile prezente, nici cele care 

or sa vina, nici inaltimea nici adancimea, nici un alt lucru creat, nu va putea 

sa ne desparta de dragostea lui Dumnezeu care este in Hristos Isus Domnul 

nostru. Prin urmare, mesajul Bisericii este Hristos rastignit si inviat pentru 

voi, si prin urmare, este un mesaj de un adevar ispititor, si astazi sunteti 

indemnati sa chibzuiti la el cu atentie. 

 

Daca nu esti crestin, gandeste-te te rog bine la tot ce ai vazut si auzit in ziua 

aceasta, asa cum ti s-a spus. Ai sa traiesti cu filozofia mancatului si bautului 

caci maine vei muri? Sau vei parasi ism-urile faurite de om ale acestei lumi 

si sa te adapostesti in Isus si crucea Lui glorioasa si in ranile Lui ce 

rascumpara pacatul pe care le-a suferit in locul tau si pentru binele tau 

vesnic? Biserica lui Isus ridica sus crucea si proclama lumii, inclusiv tie, 

mesajul de pace si speranta.  

 

Daca esti deja crestin, atunci chemarea ta este sa faci ceea ce crestinii au 

facut de-a lungul veacurilor … sa ramai credincios pana la moarte … sa 

crezi, sa te increzi, sa pastrezi in inima, sa marturisesti si sa proclami Vestea 

Buna pana cand vei fi chemat sa fii cu DOMNUL in paradis … sa auzi si sa 

te increzi in adevarul ca esti iertat de toate pacatele tale in Numele Tatalui si 

al + Fiului si al Sfantului Duh si chemat acum sa ramai neclintit in Cuvantul 

si lucrarea Lui. Intr-adevar, daca numai in aceasta viata avem nadejde in 

Hristos, suntem cei mai de plans dintre oameni. Dar acum Hristos s-a sculat 

din morti, si a devenit primul rod dintre cei  care au adormit.  

 



Prea iubitilor, “Muriti sa-L vedeti pe Dumnezeu?”  

 

 

 

 


