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În zorii zilei dintâi a săptămânii Maria Magdalena împreună cu alte femei 
s-au dus la mormânt şi au luat cu ele miresmele pentru ungerea trupului 
lui Iisus. 
 
Dar când au ajuns aproape de mormânt deodată a fost un cutremur mare 
de pământ….ceva s-a întâmplat, şi când s-au apropiat de mormânt  au 
văzut o minune mare….  



Piatra cea mare şi grea care acoperea gura mormântului 
fusese dată la o parte. 
 
Mirate de cele ce vedeau femeile au intrat în mormânt şi 
când au intrat nu au mai găsit trupul lui Iisus acolo. 



Atunci li s-au arătat îngeri care îmbrăcaţi în haine strălucitoare. 
 
Când i-au văzut, femeile au rămas îngrozite şi şi-au aplecat feţele la 
pământ. 
 
Dar ei le-au zis: ,,Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu?                   
 Nu este aici, ci a ÎNVIAT.” 



În seara aceleaşi zile dintâi a 
săptămânii ucenicii erau adunaţi 
împreună  şi uşile locului unde erau 
adunaţi erau încuiate de frica 
iudeilor. 
 
De odată a venit Iisus şi a stat în 
mijlocul lor şi le-a zis: ,,Pace vouă!” 
 
La început unii au crezut că văd un 
duh, dar după ce le-a vorbit, Domnul 
Iisus le-a arătat mâinile şi coasta Sa. 
 
Ei s-au bucurat foarte mult când au 
văzut că Domnul Iisus este cu 
adevărat viu. 



După ce s-a arătat ucenicilor, Domnul Iisus, după o săptămână s-a arătat din nou 
în mijlocul ucenicilor pentru a se ocupa în mod deosebit de Toma zis Geamănul. 
 
Toma zis Geamănul, unul din cei 12 ucenici, nu a fost prezent când Domnul Iisus 
s-a arătat prima dată, de aceea el a fost rezervat în a crede că Domnul Iisus s-a 
arătat cu adevărat celorlalţi.  
 
După acea săptămână, Domnul Iisus a venit din nou în mijlocul ucenicilor, uşile 
erau din nou închise. 
 
După ce i-a salutat pe toţi cu ,,Pace vouă” l-a chemat pe Toma să-şi pună mâna în 
coasta Lui şi să vadă semnul cuielor şi să nu fie necredincios, ci credincios. 
 
Atunci Toma a răspuns: ,,Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 



Înainte de a se înălţa la cer, Domnul 
Iisus  a spus ucenicilor: 
 
,,Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi 
pe pământ. Mergeţi şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului 
Sfânt şi învăţaţi-i să păzească tot ce vi-
am poruncit. Şi iată Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului.” 
  Matei 28: 18-20 





Sărbătoarea învierii Domnului Iisus este mai întâi de toate o sărbătoare a 
sufletului. 
 
Deşi sunt mulţi cei care o sărbătoresc, totuşi ea poate fi trăită cu adevărat doar 
atunci când Domnul Iisus Cel înviat aduce sărbătoarea din exterior (de la ouăle de 
paşti şi mese festive) în interior (la bucuria de nedescris de a avea păcatele iertate 
şi o relaţie vie şi reală cu El). 
 
A sărbători învierea Domnului ca o sărbătoare sufletească  este ceva continuu, 
transformând totul din jur într-o grădină înflorită, bine udată, un loc unde 
oamenii pot veni cu plăcere să găsească odihnă. 





 posibilitatea unei relaţii refăcute 
cu Dumnezeu (Matei 27:51) 

 ne-a deschis o cale nouă şi vie către 
cer (Evrei 10:19) 

a plătit preţul întreg pentru pedeapsa 
mea aducându-mi şansa iertării şi 
eliberării de păcat (Efeseni 1:7) 

 puterea, prin credinţa în El, de a fi 
mort faţă de păcat şi viu faţă de 
Dumnezeu (Romani 6:11) 

 prin învierea Lui avem şansa de a fi 
moştenitori împreună cu El a 
Împărăţiei Cerurilor (Efeseni 1:11) 

 Templul lui Dumnezeu este 
trupul omului în care locuieşte 
Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt (Ioan 14:23)  

 împăcarea cu aproapele, puterea de a 
ierta (Efeseni 2:14-15) 

 o nouă viaţă cu o trăire sfântă (2 
Corinteni 5:17)  

 prin El, puterea de a trăi o viaţă din 
belşug, împlinită spiritual (Ioan 10:10) 

 Duhul Sfânt care locuieşte în 
credincios, învăţându-l, conducându-l 
şi îndreptându-l pe calea spre cer (Ioan 
16:13) 





Învierea Domnului Iisus este vitală pentru orice persoană de pe pământ. Ea fiind 
singurul eveniment din istorie de acest gen şi cu urmări veşnice. Învierea 
Domnului Iisus aduce în păcătosul care se pocăieşte de păcatele lui o viaţă nouă, 
eliberare de păcate, iertare şi curăţirea cugetului de orice pată a trecutului. Ea 
transformă familii dărâmate şi aduce nu numai restaurare între cei din familie, ci 
şi o viaţă, o unire mai mare între cei care sunt gata să accepte darul iertării, 
mărturisindu-şi păcatele. Şi datorită ei, după moarte, omul care a rămas 
credincios Domnului Iisus îi este dată o moştenire veşnică, pe un cer nou şi un 
pământ nou. Toate acestea şi mult mai multe datorită dragostei nemeritate a lui 
Dumnezeu pentru noi, oamenii, ca să nu pierim, ci să avem viaţă veşnică. 



HRISTOS A ÎNVIAT!!! 


