
        
Credinţa în învierea lui Isus face diferenţa ! 

          Texte: Matei 28, Luca 24, Marcu 16 
Neînfricaţii soldaţi romani, obişnuiţi cu bătăliile şi senzaţiile tari leşină în 

prezenţa îngerilor, iar nişte femei simple, nu doar că nu leşină dar chiar şi stau 
de vorbă cu îngerul. De ce această diferenţă? Venirea Domnului reprezintă frică 
mare pentru cei ce nu-l cunosc ca Tată, dar mare mângâiere pentru copiii Lui. 
Maria Magdalena este prima căreia Domnul Isus înviat i se arată. 

 
Unde îl cauţi pe Isus ? Dacă îL cauţi în lume, lumea te va minţi, te va înşela 
pentru că lumea zace în cel rău : 

 Rugul aprins a fost o pungă de petrol, nu prezenţa Lui Dumnezeu, 
 Teoria resuscitării – şi-a revenit în mormânt,dar cum să dea piatra grea de 

1 tonă la o parte un om bătut, chinuit şi prins într-o pânză care se întărea 
ca betonul? 

 Teoria conspiraţiei – cineva i-a furat trupul, deşi ei dormeau,  
 Teoria halucinaţiei – cum pot avea aceeaşi halucinaţie 514 oameni? 
 Teoria islamică, a substituirii – Alah şi-a salvat profetul înainte de cruce,             

substituindu-l cu Iuda sau Simon. Apoc.1.18.’’Am fost mort!’’ 
 Femeile s-au dus la un alt mormânt, din cauza lacrimilor nu şi-au dat 

seama care era mormântul. Dar şi îngerul să fi greşit mormântul? Nu mai 
ştiau ele de Vineri până Duminică, mai ales că era într-un loc aparte. 

 
Cărui grup subscrii? În Matei 28 vedem două grupuri de oameni în mişcare 
rapidă:  

- Grupul femeilor v.7 :’’duceţi-vă repede de spuneţi’’, ca să nu v-o ia alţii 
înainte. 

- Grupul ostaşilor v.11:’’ unii străjeri au intrat să dea de veste’’. 
-Ce se putea citi pe feţele celor din primul grup? Ei trebuiau să-şi ticluiască 
minciunile, nu voiau să creadă adevărul, s-au dus nu la comandanţii lor, ci la 
preoţii vremii, pentru că ştiau intersele lor, erau speriaţi. 
-Ce se vedea pe feţele celorlalţi? Frică cu bucurie. Maria alerga cât putea şi 
râdea şi plângea de parcă visa şi nu voia să se trezească. Ea se grăbea să spună ! 
Ambele grupuri atacă rapid. Minciuna, spunea Mark Twain, ’’face înconjurul 
lumii în timp ce adevărul abia îşi trage ciubotele’’. Preoţii de atunci la fel ca unii 
din zilele noastre trebuie să dea mulţi bani ca să acopere păcatele lor, şi 
adevărul. 

 
Femeile au venit : 

- doar Să-i vadă mormântul? Matei 27.55;28.1 
- Să-i slujească Marcu 16.1 ? 
- Să-L găsească Ioan 20.13? Tu pentru ce ai venit? 

 



Cu cine te consulţi când nu ştii ce să crezi? 
- Cu mulţi care strică Cuvântul Domnului? 2 Cor.2.17.  
- Cuvântul inspirat al Lui Dumnezeu sau credinţa din moşi strămoşi ? 

Romani 10.17 şi Evrei 4:12? 
 
Unde priveşti când îL cauţi pe Isus, în mormânt? Mormântul este gol, de aceea 
uită-te la alte dovezi cum ar fi : Biserica Sa, care de 2000 de ani deşi lovită a 
rezistat, uită-te la Israel care stă în picioare prin puterea Lui Dumnezeu, priveşte 
la Biblie. Cel ce face voia Lui Dumnezeu va rămâne în veac ! 
Oamenii de astăzi vor ca El să fi rămas în mormânt, pentru cu un Hristos înviat 
va fi un Dumnezeu judecător, dar unul mort nu-i va trage la răspundere. 
  

Învierea poate fi negată, dar nu contestată! 
 
Matei 28.9 :’’ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele’’. Isus era viu în trup, un 
Duh nu are picioare. Învierea Lui este cea mai puternică dovadă că a fost Cine a 
a firmat că este. 
  

Care este semnificaţia învierii? 
1.Dovedeşte că Isus este Dumnezeu. Ioan 10:17,18 
2.Dovedeşte că Scripturile V.T. sunt adevărate. Psalm 16.10; 110.1 
3.Ne asigură învierea noastră.1Tes 4:13-18 
4.Este o dovadă a judecăţii viitoare. Fapte 17:31  
5.Este baza pentru preoţia cerească a Lui Hristos. Evrei 7:23-25 
6.Este puterea trăirii unei vieţi de biruinţă. Romani 6:4 
7.Ne asigură baza moştenirii noastre.1Petru 1:3-5 
 
 Pe Pilat nu-l interesa dacă Isus era viu, pe el îl interesa doar ca El să fie 
mort şi de asta era sigur. Marcu 15:43-45 
 
 Ce faci tu după înviere? Ioan, apostolul se întâlneşte cu Hristosul înviat 
după aproximativ 60 de ani, de la înălţarea Sa. Domiţian îl aruncase pe Ioan pe 
insula Patmos la muncă silnică. După 60 de ani ‚’’Ioan era în Duhul în ziua 1-a a 
săptămânii. Apoc.1.10. Ziua întâi a săptămânii este cea mai celebrată sărbătoare 
de pe pământ: de aproximativ 50 de ori pe an. Pentru Ioan această zi era o zi 
deosebită. Este ea şi pentru tine, încă mai este? Ce fior îl cuprinde pe Ioan la 
întâlnirea cu Domnul lui ?! După zeci de ani, acelaşi fior, aceeaşi dragoste, 
aceeaşi bucurie. Nimic nu-l făcuse pe ucenicul iubit să renunţe, nici bătaia, nici 
privaţiunile, nimic. Pentru noi au trecut mii de ani de atunci. Cum îţi este 
pasiunea pentru Hristos frate şi soră? 

Pentru noi cei de astăzi, se încearcă foarte mult muşamalizarea învierii, la 
fel ca şi cea a naşterii Domnului. Se încearcă pe orice cale răspândirea de veşti 
false, se plătesc bani grei, doar doar va reuşi să-i înşele pe unii. 2 Cor. 4:3,4. S-a 



înlocuit Isus cu Moş Crăciun, se înlocuieşte Isus cu un iepuraş fricos, vulnerabil, 
simbol al prostituţiei. 
 Ce faci tu cu înviere după ce trece amintirea serbării ei? Galateni 2.20 
‚’’Am fost răstignit, şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, cu Hristos trăieşte în 
mine’’. 
 
Domnul doreşte să ne ajute:  

- Să dea piatra la o parte. Care e piatra din viaţa ta de nu-L primeşti pe 
Domnul? 

- Pe cei ce ne împiedică accesul la El,Îi trânteşte la pământ. Pe tine cine te 
ţine departe? De câte sărbători de Paşti ai nevoie ca să te pocăieşti? Cât 
mai vrei să mai amâi? 

- A dat la o parte necredinţa femeilor. Nu vă temeţi, apropiaţi-vă, veniţi de 
vedeţi pânzele, locul, mormântul... 

o Când femeile cred, se întâmplă ceva minunat: 
o Îl vezi pe Isus. Nimic nu are valoare mai mare, nimic nu le 

mulţumeşte mai mult, nici o dovadă ca Isus Însuşi. Matei 28.9 ‚’’le-
a întâmpinat Isus’’. 

o Femeile s-au închinat, şi L-au urmat. 
 
Unui om i-a  murit copilul chiar în Vinerea Mare. La îngropat chiar în ziua de 
Paşti. După acest tragic eveniment, a spus:’’ nu poţi înţelege paştele decât dacă 
ţi-a murit cineva drag’’. Ţie ţi-a murit Cineva drag? Ştii că El a şi înviat? Ştii că 
mormântul nu este sfârşitul ci de-abia începutul??!! 


