
             Restabilirea autoritaţii de Dumnezeu  la înviere !     Betel, Paşti,2014 
    Matei 28.1-15 

Cuvântul grecesc pentru ‘’înviere’’, este ‘’anastasis’’- şi înseamnă = a sta din nou în picioare, iar 
cuvântul românesc este în+viere= a intra din nou în viaţă. 
(’’Hristoase prooroceşte, cine te-a lovit?’’ – batjocorirea proorociilor făcute de Domnul în timpul 
vieţii Sale arată ura cu care erau primite cuvintele Lui.) 
Prin învierea Sa, Hristos a dovedit că toate profeţiile Sale sunt adevărate. El a făcut câteva 
profeţii: 
 
1.Luca 19:41-44. Profeţia că Ierusalimul va fi distrus, şi o mare nenorocire se va abate asupra 
lor, făcută în anul 33, iar aceasta se va fi împlinit în anul 70 d.Hr. Josif Flaviu scriitorul iudeu 
descrie cum unii în timpul asediului îşi mâncau copii, mâncau cojile copacilor, curelele 
încălţămintelor etc... 
 
2.Ioan 14:1-3. Promisiunea revenirii pentru cei dragi ai Săi. El S-a dus la cruce să ne 
pregătească un loc. Apoc.22:17 ‚’’şi Duhul şi Mireasa zic: Vino!’’ Dacă Domnul mai întârzie 
este pentru ca şi tu să intri în casă. 2 Petru 3:9 ’’Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţelor 
Sale cum cred unii, ci..’’. 2 Petru 3.3 ’’Unde este făgăduinţa venirii Lui?’’ 
’’ Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”!’’Marcu 15:18.            
A primit batjocura cea mai de jos – dar a primit locul ce mai de sus. Evrei 1:4 (a moştenit un 
Nume). Filipeni 2:9 (De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care 
este mai presus de orice nume). Faptul că oamenii vremii au lepădat / leapădă piatra din capul 
unghiului arată că ei doresc să construiască o catedrală fără această piatră. Dumnezeu însă Îşi 
construieşte un alt edificiu, numit Biserica, iar Piatra aceasta ţine totul în picioare – învierea Lui 
este ceea ce ţine acest edificiu. Efeseni 2.20; 1 Petru 2:4,7; Filipeni 2:7-14.  
 Nu lăsaţi nimic să vă despartă de Dumnezeul Cel Viu şi Adevărat. Când vorbiţi de 
Domnul Isus, vorbiţi cu demnitate, cu teamă şi respect. El astăzi este Dumnezeu glorios. Evrei 
10:35-39. Nu daţi  înapoi ! 1 Cor.15.25 ’’căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi 
vrăjmaşii sub picioarele Sale’’. Efeseni 1:22,23 – Isus este Căpetenia Bisericii. Biserica nu este a 
unui om, ci este a Lui Isus. 
 
3.Această mântuire este singura mântuire adevărată. Evrei 5:7-9 ’’ El este Acela care, în zilele 
vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce 
putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, 
a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a 
făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice’’. Mântuiţi pentru eternitate! 
Fapte 4.12’’În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor 
în care trebuie să fim mântuiţi.” 
 
4.Isus este Judecătorul celor morţi şi a celor vii. Fapte 17:30,31 ‘’Dumnezeu nu ţine seama de 
vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 
pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit 
pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a 
înviat din morţi…”. 
 Toţi vor fi chemaţi la judecată: Pilat, Nero, Irod, Ana Caiafa, Soborul de preoţi, dictatorii, 
curvarii, beţivii, ateii, homosexualii, toţi păcătoşii se vor pleca înaintea Lui, şi cei din iad, de sub 



pământ. Se vor pleca, dar nu să se închine ci să audă pedeapsa rostită – iazul de foc şi de 
pucioasă. 
 
Astăzi omenirea întreagă scârţâie din toate balamalele -  nu vă puneţi încrederea în sistemul 
lumii ! 
Învierea Lui Isus Hristos este Stâlpul pe care Însuşi Îşi zideşte Împărăţia. Mormântul gol este 
dovada – nu este aici, ci a înviat ! Piatra a fost înlăturată pentru noi cei slabi şi necredincioşi, nu 
pentru Domnul ! 
 
Nu există Mântuire aparte de Înviere. Ce mă schimbă pe mine nu este doar venitul la Biserică, ci 
credinţa în învierea Domnului, în nemurirea Lui, dar şi a mea. Eşti sigur de asta? 
 
Ce face învierea, dacă este primită: 
 
-promite credinţa transformatoare. Toţi ucenicii erau devastaţi de moartea Domnului lor. După 
ce-L văd viu însă, plânsul se transformă în bucurie (ohh cum alergau femeile)..să plângi, dar să 
plângi de bucurie, remuşcările sunt transformate, îndoiala se transformă în credinţă. Petru, Ioan 
fug la mormânt..intră...văd..cred..se întorc năuci de bucurie...să fie oare adevărat? A înviat 
Domnul cu adevărat?! Credinţa într-un Isus viu schimbă pe oricine care crede. Astăzi verifică-te 
dacă ai doar un sentiment de milă pentru suferinţele Domnului sau te încrezi cu toată inima ta că 
te va învia şi pe tine? Crezi promisiunile Lui? El ţi-a promis schimbarea ! Luca 15:24 (acest fiu 
al meu era mort şi a înviat...). 
Marcu 9.10’’Ei au păstrat în ei lucrul acesta şi se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea 
dintre cei morţi.’’vs. Fapte 3.15’’Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe care Dumnezeu L-a înviat din 
morţi; noi suntem martori ai Lui.’’ 
 
-împinge la mărturisire pe cei ce trăiesc această înviere: Fapte 4:33’’Apostolii mărturiseau cu 
multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.’’                                                  
Fapte 10:40-41 (dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi a îngăduit să Se arate, nu la tot norodul, ci 
nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat şi am băut împreună cu 
El după ce a înviat din morţi.) 
 

-credinţa în înviere aduce şi învierea noastră. Romani 8:11’’Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe 
Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi 
trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.’’. 1 Cor.15.20 ne 
spune că Isus este pârga celor adomiţi. El este Modelul, Primul născut, Ultimul Adam ! 
 
-credinţa în înviere ne face moştenitori. Dumnezeu L-a numit pe Fiul Său ‘’Moştenitorul’’. 
Psalm 2:8,9. Luca 20:14.’’Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei şi au zis: „Iată 
moştenitorul; veniţi să-l ucidem, ca moştenirea să fie a noastră.” . La plecarea Sa de pe pământ 
ne-a lăsat nouă moştenirea Lui, nouă fiilor oamenilor. Ce facem cu ce ne-a dat El? Moştenirea lui 
cea mai de preţ sunt oamenii, dar legat de oameni este şi pământul acesta frumos cu tot ce e pe 
el. Unii distrug totul, chefuind, benchetuind, cred că totul e al lor. Alţii primesc moştenirea şi vor 
să lase ceva generaţiei care urmează. Dacă laşi o avere deosebită în urmă, iar copiii tăi se vor 
bate şi se vor certa pe ea, nu ai făcut nimic. Dacă Domnul nu ar fi lăsat nişte ucenici vrednici, El 
ar fi alergat în zadar. Dacă ar fi plecat şi nu ar fi trimis Duhul Său, ar fi strâns toată averea 



degeaba, căci nu avea cine să o ducă mai departe. Avem o moştenire aici nişte talanţi, şi avem o 
moştenire acolo: 1 Petru 1:4 ’’şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate 
veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.’’ 
-Credinţa în inviere înseamnă încurajare pentru urmaşul căzut:’’duceţi-vă de spuneţi 
ucenicilor…şi lui Petru..că am înviat’’! Aşa după cum pescarii ‘’ridică’’plasele, tot aşa şi noi 
trebuie să ne ridicăm unii pe alţii, să coasem rupturile din vieţile noastre, pentru a fi din nou 
productivi. 
  
-Ce se întâmplă dacă respingi credinţa în înviere:  

 Fapte 4:2 cei ce cred te deranjează, 
 17:18 crezi că sunt palavre, 
 17:32-34 te transformi în batjocoritor,  
 2 Petru 3:3,4 hulitor, unul care amână tot mereu,  
 dai naştere la erezii: 2 Tim.2:18,  
 vesteşti lumânarea, şi nu Lumina (Fapte 26:23), 
  te împietreşti. Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască: Rom.2.5 
 şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă 

de nelegiuire:Rom.2.8 
 
Erau 2 gărzi pe timpul Domnului Isus: garda de onoare a celor care aduceau vestea învierii, 
adevărul celor petrecute şi garda ruşinii a ostaşilor puşi de preoţi să mintă ! 
 
Soluţia: Fapte 3.17’’şi acum fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa ca şi mai marii 
voştrii’’.Fapte 3:19 ’’pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă 
păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare’’. 
 
Învierea nu poate fi înţeleasă cu mintea, nimeni nu a asistat la ea, dar învierea poate fi trăită prin 
credinţă.Credinţa transcede, trece dincolo de raţiune ! Oh, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima 
când este vorba să credeţi? 
Domnul Isus Să-şi pună Mâna Lui dreaptă, străpunsă peste tine în Apoc.1:17-17’’El Şi-a pus 
mâna dreaptă peste mine, şi a zis:’’Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel din urmă, Cel viu. Am 
fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor.Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor’’. 


