
40 de zile de la Înviere
Duminica de Paşti, dimineaţa

Evenimente:

1.Un înger al Domnului îndepărtează piatra de pe 
mormântul lui Isus, înainte de răsăritul soarelui, dar 

nu ca Domnul să iasă, ci ca ele să poată intra. 
Matei 28:2-4

2.Femeile care L-au urmat pe Isus merg la mormânt şi 
descoperă că El nu mai este acolo. Ioan 20:1,2

3.Maria Magdalena pleacă să-i spună lui Petru şi Ioan.
4. Celelalte femei, rămase la mormânt, au văzut doi
îngeri care le-au spus despre înviere. Matei 28:5-7

5.Petru şi Ioan merg la mormântul lui Isus. Luca 24.12



Prima Sa apariţie !

6. Maria M.se întoarce la mormânt şi Isus i se arată 
numai ei în grădină. Marcu 16:9-11. 

A doua Sa apariţie !

7.Isus se arată celorlalte femei (Maria, mama lui 
Iacov, lui Salome şi Ioanei). Matei 28:8-10

A treia Sa apariţie !

8.Cei ce păzeau mormântul lui Isus au relatat 
conducătorilor religioşi cum îngerul a dat piatra la o 
parte. Soldaţii au fost mituiţi cu bani mulţi, Pilat a 
fost liniştit cu bani foarte mulţi. Matei 28:11-15

9.Isus I s-a arătat lui Petru.1 Cor.15.5



Duminică după amiaza:
A patra Sa apariţie !

10.Isus a apărut în faţa celor doi oameni care 
mergeau spre Emaus. Luca 24:13-32

Duminică seara:
A cincea Sa apariţie !

11.Cei 2 ucenici din Emaus le-au spus celorlaţi că              
L-au văzut pe Domnul. Luca 24:33-55

12.Isus Se arată celor 10 apostoli, Toma fiind 
absent, în odaia de sus. Ioan 20:19-25

Duminica următoare:
A şasea Sa apariţie !

13.Isus se arată celor 11, inclusiv Toma, şi el crede.



Următoarele 32 de zile:
A şaptea Sa apariţie !

14.Isus se arată la şapte ucenici la Marea Galileii şi face o 
minune cu peştii. Ioan 21:1-14

A opta Sa apariţie !
15.Isus se arată în faţa a 500 de oameni (inclusiv cei 11) pe un 

munte în Galileea. 1 Cor.15:6.
A noua Sa apariţie !

16.Isus se arată lui Iacov, fratele Său vitreg.
1 Cor.15.7

A zecea Sa apariţe !
17.Isus se arată din nou ucenicilor Săi în Ierusalim. 

Luca 24:44-49 şi Fapte 1:3-8
18. Isus se înalţă la cer de pe muntele Măslinilor în timp ce 

ucenicii Îl priveau. Fapte 1:9-12
Învierea poate fi negată, dar nu contestată!



Teorii false cu privire la înviere:
• Teoria resuscitării – şi-a revenit în mormânt (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 soldaţii dormeau. 
Dacă dormeau de unde au ştiut asta? Ce interes aveau? Cum să fii 
gata să mori pentru o minciună? Cum era posibil ca nişte bieţi 
ucenici speriaţi de moarte sa fie în stare să se ducă să-I fure trupul?

• Teoria halucinaţiei – cum pot avea aceeaşi halucinaţie 514 oameni, 
dintre care 500 L-au văzut în acelaşi timp?

• Teoria islamică, a substituirii – Alah şi-a salvat profetul înainte de 
cruce, substituindu-l cu Iuda sau Simon. Apoc.1.18. ’’Am fost 
mort!’’1 Cor.15:12-19

• 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, al unuia de-al lor, Iosif. Luca 23:50-55



Care este semnificaţia învierii?
• 1. Dovedeşte că Isus este Dumnezeu.                                        

Ioan 10:17,18,30,33

• 2. Dovedeşte că Scripturile V.T. sunt adevărate. 
Psalm 16.10; 110.1;40:1;Isaia 53 (cu 700 de ani înainte)

• 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.1 Petru 1:3-5.

• Romani 1:4’’dovedit cu putere prin invierea din morţi.



• A pretins Isus ca este Dumnezeu? Chiar daca a facut aceasta afirmatie, de 
ce aş crede ca e reala?

Unicitatea lui Isus: dintre toţi îndrumătorii religioşi, doar El a afirmat a fi
Dumnezeul întrupat. O eroare frecventă constă în a crede că unii dintre
exponenţii religiilor lumii ar fi facut aceeasi afirmatie despre ei inşişi. Însă
adevarul e cu totul altul:

- Buda nu s-a considerat Dumnezeu; Moise nu a spus niciodata ca el ar fi
Iahve; Mahomed nu s-a identificat cu Allah si nicaieri nu veti gasi vreo
fraza in care Zoroastru sa se declare a fi Ahura Mazda. Si iata ca Isus, 
dulgherul din Nazaret, afirma ca Acela care ÎL vede pe El, ÎL vede pe Tatal
(Ioan 14:9).

• Afirmatiile lui Isus sunt multe si variate. El a declarat ca a existat :
- inaintea lui Avram (Ioan 8:53), ca este deopotriva cu Dumnezeu (Ioan
5:17, 18); 

- a mai spus ca are puterea de-a ierta pacatele (Marcu 2:5-7), fapt pe care, 
Biblia ne invata că numai Dumnezeu are putinta de a-l face (Isaia 43:25).

• Noul Testament il asimileaza pe Isus cu Creatorul universului (Ioan 1:3), El 
fiind Cel care tine totul impreuna (Coloseni 1:17). Apostolul Pavel afirma
ca Dumnezeu s-a aratat in trup (1 Timotei 3:16) iar apostolul Ioan declara: 
"Cuvantul era Dumnezeu" (Ioan 1:1). Marturia comuna a lui Isus si a 
apostolilor din Noul Testament este ca El era mai mult decat un simplu
om; El era Dumnezeu.



• Cand Isus i-a intrebat pe iudei de ce vor sa-L ucida cu pietre, acestia
I-au raspuns: "Nu pentru o lucrare buna aruncam noi cu pietre in 
Tine, ci pentru o hula, si pentru ca Tu, care esti om, Te faci
Dumnezeu" (Ioan 10:33).

Postura in care se plaseaza Isus il separa radical de toti ceilalti
indrumatori religiosi; in cadrul marilor religii ale lumii, ceea ce
conteaza sunt invataturile iar nu cei care le propovaduiesc.

Confucianismul reprezinta un set de invataturi insa persoana lui
Confucius nu este importanta. Islamismul este revelatia lui Allah, 
Mohamed fiind profetul, iar budismul pune accentul pe principiile
enuntate de Buddha si nu pe Buddha insusi. Acesta trasatura e si
mai evidenta in hinduism unde nu exista un intemeietor al religiei.

Insa in centrul religiei crestine se afla persoana lui Isus Hristos. Isus nu 
s-a limitat la a spune ca transmite omenirii adevarul; El a afirmat ca 
este insusi adevarul (Ioan 14:6).

Important in cazul crestinismului nu este atat ceea ce ne-a invatat
Isus, cat cine a fost Isus. A fost El fiul lui Dumnezeu! Este El singura cale
prin care cineva poate ajunge la Dumnezeu! In felul acesta S-a definit

pe Sine insusi.


