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Apocalipsa 1:17, 18



Învierea lui Isus:
Piedici.
Victoria.

Martorii:
Cei care au înviat împreună cu El.
Cei care L-au văzut.

Importanța învierii:
“Dacă Isus nu a înviat…”

Moartea lui Isus pe cruce este baza mântuirii noastre
(Col. 1:14). Dar, un Mântuitor care este mort nu poate
salva pe nimeni. De aceea... Hristos a înviat!

Învierea lui Isus este pecetea care marchează biruința
definitivă asupra păcatului și a morții. Este, de asemenea, 
garanția propriei noastre învieri.





O piatră, o pecete și câțiva soldați romani au fost mijloacele
concepute pentru a-i împiedica pe ucenicii lui Isus să-i fure 
trupul (Mt. 27:62-66).

Dar ucenicii lui Isus erau o grămadă de 
galileeni lași. Ei fugiseră îngroziți în timpul
arestării lui Isus, ascunzându-se într-un 
colț al Ierusalimului „de frica iudeilor” 
(Ioan 20:19).

Preoții și fariseii nu se temeau de ucenici. 
Cel de care se temeau era Isus. Instigați
de Satana, ceea ce au vrut cu adevărat să
împiedice era ca Isus însuși să iasă din 
mormânt.



“Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al 
Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa
mormântului și a șezut pe ea. ” (Matei 28:2)

Piatra, sigiliul și paza tremurau în prezența unui singur înger al lui 
Dumnezeu. La chemarea Tatălui, Fiul și-a recuperat viața la care 

renunțase (Fapte 2:24; Ioan 10:17-18).

Bătrânii, recurgând la mită, au încercat să-i 
facă pe oameni să creadă imposibilul: niște
soldați adormiseră în timp ce ucenicii
rostogoleau o piatră grea (și zgomotoasă) 
și duceau trupul lui Isus (Mt. 28:11-15).

Încercările umane de a preveni victoria lui Isus au făcut ca 
soldații înspăimântați să proclame că Isus a înviat. „Hristos a 
ieșit din mormânt proslăvit și garda romană a putut să-L 
privească.” (EGW, HLL 780).





Un cutremur a mutat pietrele de pe mormintele unor sfinți. Dar 
aceștia au rămas acolo până la al doilea cutremur, cel care a marcat
învierea lui Isus și a lor.

Spre deosebire de fiica lui Iair sau Lazăr –
care au fost înviați pentru a muri din nou –
acești sfinți au fost înviați nestricați și s-au
înălțat împreună cu Isus la Cer (Efeseni 4:8).

Dar, înainte de a se înălța, s-au prezentat
multora în Ierusalim, dând mărturie despre 
învierea lui Isus.



„A înviat Domnul cu adevărat și S-a arătat lui Simon.” (Luca 24:34)

Noul Testament ne vorbește despre mulți care L-au văzut pe Isus înviat și au devenit martori
ai învierii (Fapte 2:32).

Un grup de femei
(Mat. 28:8-10)

Garda romană 
(Mat. 28:11)

Maria Magdalena 
(Mr. 16:9;

Ioan. 20:16-18)

Ucenici din Emaus
(Lc. 24:13-15; Mr. 

16:12)

Petru (Lc. 24:34; 
1Co. 15:5)

Cei uniți în camera 
de sus (Mr. 16:14; 

Ioan 20:19)

Toma
(Ioan 20:24-26)

Mai mult de 500 de 
persoane(1Co. 

15:6; Mt. 28:16-17)

Iacov, fratele lui 
Isus (1Co. 15:7)

Pavel (1Co. 15:8)

Prin credință, și noi suntem martori ai învierii Sale (Ioan 20:29).





Cele dintâi roade reprezentau o jertfă prin care i se aduceu lui 
Dumnezeu primele (și cele mai bune) roade de pe câmp
(Deut. 26:1-11). Ei reprezentau întreaga recoltă.
Conform 1 Corinteni 15, dacă Isus nu a înviat, credința
noastră este lipsită de sens. Dar pentru că Isus a înviat:

Predicarea noastră are sens.v. 14

Mărturia noastră despre El este adevărată.v. 15

Credem că și noi von învia.v. 16

Avem credință în iertarea păcatelor.v. 17

Îi vom vedea pe cei pe care moartea i-a luat.v. 18

Avem speranța unei vieți mai bune.v. 19

În cele din urmă, învierea lui Isus ne asigură victoria asupra
ultimului dușman: moartea (1 Corinteni 15:26, 54-55)



“Hristos a înviat din morți ca cel dintâi rod al celor adormiți. El 
era antitipul snopului de legănat, iar învierea Lui a avut loc
tocmai în ziua de care snopul de legănat trebuia să fie adus
înaintea Domnului. Timp de mai mult de o mie de ani s-a făcut
această ceremonie simbolică.[…] Snopul înfățișat Domnului
preînchipuia secerișul. Tot astfel și Hristos, ca întâiul rod, 
înfățișa marele seceriș spiritual ce trebuia să se adune pentru
Împărăția lui Dumnezeu. Învierea Lui este tipul și garantul
învierii tuturor celor neprihăniți, care au adormit. “Căci dacă
credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va 
aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.” (1 
Tesaloniceni 4, 14)

E. G. W. (Hristos, Lumina Lumii, pag. 785)


