
Minuni din ziua invierii Domnului Jsus 

Minuni din ziua invierii 
Domnului Isus 

Matei 28: 1-15 (1 Corinteni 15:21) 

Scopul lecJiei: Sa ne ajute sa intelegem importanta invierii 

Domnului Isus ~i implicatiile ei. 

Versetul de aur:,, Caci dacii moartea a venit prin om, tot prin 
om a venit .yi fnvierea mor/ilor. " 
(1 Corinteni 15:21) 

Texte suplimentare de citit: 1 Corinteni 15: 1-22; loan 20:30-

31; FapteleApostolilor 1 :3-5; loan 5:25-30; 1 Tesaloniceni4: 13-18 

Invierea Domnului Isus este eel mai important eveniment din 

istoria rascumpararii noastre. Este temelia Cre~tinismului ~i cheia lui 

de bolta. Ea sustine Cre~tinismul ~i ii da valoare, ii face superior, unic, 

diferit de toate religiile lumii. Spre deosebire de celelalte religii ale 

lumii, care au ,,profetii", invatatori, fondatori, intemeietori ~i care toti 

sunt morti, Cre~tinismul are un Mantuitor viu. El nu poate fi comparat 

cu nici o religie, pentru ca este mai presus de toate, datorita invierii 

Domnului Isus. 
Nici oo alt fapt nu confirma mai bine ~i mai mult ca Domnul 

lsus este ceea ce a spus ca este, adica Fiul lui Dumnezeu. (Romani 

1:4) 
invierea dovede~te ca Jertfa Lui a fost acceptata ~i lucrarea 

mantuirii este terminata, iar urma~ii Domnului Isus au un motiv de 

bucurie, cum nu este altul. 
Ucenicii Domnului nu se ~teptau ca El sa invieze, femeile 

evlavioase se due dis de dimineata la mormant, au miresmele pe care 
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le-au preglitit sa unga un trup mort, ~a cum se facea la evrei. Nimeni 
nu se a~tepta ca El sa invieze, de~i la mormantul lui Lazar El s-a 
prezentat pe Sine ca: ,,invierea ~i viat:a" ~i de mai multe ori a spus 
ucenicilor Lui ca va invia, dar ei n-au inteles cuvintele Lui. Era prea 
frumos ca sa fie adevarat. 

Evanghelistul Matei scrie Evanghelia in calitate de martor 
ocular al invierii. El L-a vlizut pe Domnul inviat, L-a ascultat, a 
mancat impreuna cu El ~i a vorbit cu El. Matei scrie Evanghelia ca sa-i 
convingli pe evrei ca Domnul Isus este Mesia eel promis, Cel prevestit 
in Sfintele Scripturi ~i Cel a~teptat. El incepe Evanghelia spunand 
cums-a nascut Domnul in umilinta, dar incheie Evanghelia ariitand ca 
El_ a inviat, are toata puterea in cer ~i pe pamant ~i este vrednic sa 
pnmeas.._ca toatli inchinarea ~i ascultarea. 

Invierea Domnului Isus <la valoare fiecarui cuvant spus de El 
~i~ fi:carei promisiuni fa.cute, ~i confirma incli o data ca cerul ~i 
pamantul vor trece, dar Cuvantul Lui ramane in veac. Jar cei ce se 
incred i~ Cuvantul Lui, se incred in ceva mai tare decat moartea. 

Invierea Domnului Isus ne spune noua, celor de astlizi, sa-L 

~~te~tam. c~ credinta, El se va intoarce a~a cum a promis ~i sii nu ne 
md~1m mc1odatli de acest adevar. El a fost mort, dar este viu in vecii 
vecdor ~i tine cheile moflii ~i a locuintei moflilor. (Apocalipsa 1: 18) 

Nu este u~or sa crezi in inviere, datorita moflii cu care ne 
intalnim in fiecare zi, de~i natura in fiecare primavara ne oferli un 
exemplu de inviere ~i fiecare samanta pusli in plimant strigli, daca ei 
seama la graiul ei, ,,exista inviere". 

in ziua invierii Domnului Isus s-au intamplat cateva minuni 
care te obliga sa crezi. 

L CUTREMURULDE PAMANT 

Cand a inviat Domnul Isus, locuint:a mortilor s-a zguduit din 
temeli. Pamantul n-a mai putut sli-L tina in sanul lui pe Acela care 1-a 
creat. 

Multe lucruri stranii care se intampla ii pot speria pe oameni, 

126 

Minuni din ziua invierii Domnului Isus 

dar cand se clatinli pamantul sub picioarele tale, este ingrozitor. ~i mai 
ales cand te afli intr-un cimitir ~i vezi ca pietrle se mi~ca ~i se dau la o 
parte. 

Cei mai bravi oameni, cum au fost strajerii romani, au 
incremenit, au fost inca vii, dar pareau ca ni~te moqi. Au plecat de la 
mormant ca sa spuna ce s-a intamplat. Rostul lor nu mai este acolo, nu 
mai au ce pazi, mormantul Domnului Isus este deschis. Ei n-au putut 
impiedica evenimentul comis care anunta inceputul unei ere noi - era 
cre~tina. Viata este mai tare decat moartea, adevarul este mai tare 
decat minciuna, iubirea este mai tare decat ura. Jar adevarul, chiar 
daca este ingropat, el inviaza a treia zi. 

II. PIATRA DATA LAO PARTE 

Femeile evlavioase, cand s-au dus la mormant in zorii zilei, 
erau ingrijorate cu privire la piatra cea mare care acoperea intrarea in 
mormant. Cine ova da la o parte? Dar spre mirarea lor, cand au ajuns 
acolo, au vazut ca piatra era deja data la o parte. A avut cineva grija ca 
cei ce vin la morant sa-1 vada ca este gol. 

Un inger trimis de Dumnezeu a dat piatra la o parte ~i a ~ezut 
pe ea. Ce priveli~te minunata! Dar piatra a fost data la o parte nu ca 
Domnul sa poata ie~i din mormant, ci ca cei ce vin la mormant sa vada 
ca este &ol ~i Domnul vietii nu mai este acolo. 

lngerul spune femeilor: ,,Nu vii temeti, caci ~tiu ca voi cautati 
pe Isus care a fost rastignit. Nu este aici; a inviat dupii cum zisese. 
Veniti de vedeti locul unde zacea Domnul." (Matei 28: 5-6) 

Marii intemeietori de religii au mormintele lor, ca simbol al 
credintei lor. Cre~tinismul nu are a~a ceva, el are un Mantuitor viu care 
a biruit moartea ~i ii insote~te pe urma~ii Lui in permanenta, prin 
DuhulSfiint. 

Mormantul gol este o marturie nemaipomenita a puterii lui 
Dumnezeu. Preotii cei mai de searnli au luat masuri ca mormantul sli 
ramana inchis, au pecetluit piatra, au pus strajli ca sa plizeascli locul. 
Dar toate mlisurile lor sunt zadarnice in fat:a puterii lui Dumnezeu. El 
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n-a ing!duit ca Sfantul Luisa vada putrezirea. Domnul a inviat ~i prin 
acest act a dovedit ceea ce a afinnat in cimitirul din Betania ca El 

' " este invierea ~i viata". (loan 11 :25) 

Ill APARITIA INGERILOR iN GRAD/NA MORMANTULUI 

Ingerii sunt slujitorii lui Dumnezeu, ei au fost prezenti la 
Betleem atunci cand s-a nascut Domnul Isus, au fost cu El in pustiu 
cand a fost ispitit ~i I-au slujit, au fost cu El in Ghetimani ~i L-au intarit 
~i iata c~ ei sunt prezenti ~i la invierea Lui. 

. !ngerii a~ un ~esaj special pentru cei ce-L cauta pe Domnul. 
EI_ e~phca se~ficat1a monnantului gol, incurajeaza pe cei ce sunt 
phru _d~ teama ~1 au un indemn misionar: ,,Duceµ-va repede de spuneti 
ucemc1~or Lu~ ca a invi~t din~e cei moqi. Iata ca El merge inaintea 
voastra m Gahlea; acolo II vet1 vedea. (Matei 28:7) 

Ce intalnire binecuvantata a fost in Galileea, cand El s-a aratat 
la peste 5 00 de frati deodata. ( 1 Corinteni 15: 6) 

. Dar mai urmeaza inca o intalnire emoµonanta cand Mireasa 
Lm, gloata cea mare a celor rascumparati se va intalni cu El pe norii 
cerului, ~i atunci vom fi totdeauna cu Domnul. 

IV. ARATA-RILE DOMNULUI ISUS 

. Dupa inv~erea sa, Domnul Isus nu s-a dus la vrajm~ii Lui ca 
sa-~1 dovedeasca puterea. Pentru ei a randuit o alta zi ziua 
razbunarii". Chiar d~ca Elli s-ar fi aratat, ei n-ar fi crezut, n; ~i~ar fi 
rec~noscut pacatul ~1 nu s-ar fi pocait. Poate s-ar fi gandit sa-L mai 
~lis~gneasca o data, ~a cum s-au gandit sa-1 omoare ~i pe Lazar, eel 
mv1atdeDomnul. (loan 12: 10) 

Do~ul .. Isus s~a ar~~t a~elora care puteau fi mantuiti, care 
aveau n~vo_1e de mc~a.Jare ~1 mtanrea credintei. 

. ~~v1er~a LUI a marcat inceputul mantuirii prin credinta, dar 
vraJma~11 LUI n~ erau interesaµ de ~a ceva. Ei erau interesati 
de razbunare, ~1 de aceea, Domnul se va ocupa de ei in ziua 
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razbunarii Lui. 
Femeile evlavioase au fost primele cares-au dus la monnant 

sa-L caute pe Domnul ~i ele au avut harul sa-L intalneasca primele pe 
Biruitorul moqii, ~i astfel au devenit primii martori ai invierii Lui. 

V. TRANSFORMAREA RADICALA A UCENICILOR LUI 

Cand a fost arestat Domnul Isus in Gradina Ghetimani, toti 
ucenicii Lui L-au parasit. Dar El nu i-a parasit pe ei nici o clipa. El ii 
cauta, ii incurajeaza, le aduce pacea lui Durnnezeu in inima, le 
intare~te credinta, ii recunoa~te mai departe ca ,,fratii Lui". 

Moartea Domnului i-a risipit pe ucenicii Lui, dar invierea i-a 
adunat din nou, in acela~i loc. Ei se cauta unii pe altii, viata lor are din 
nou sens, Duhul invierii face ~i in fiecare din ei ,,o inviere". Ei devin 
alti oameni, oameni noi in Hristos. 

Un Mantuitor mort nu poate face nimic, dar un Mantuitor viu a 
facut atunci multe minuni, ~i mai face ~i acum, pentru ca El este viu in 
vecii vecilor. Dar eel mai maret lucru dintre toate, este ca El face ~i 
acum invieri duhovnice~ti ~i 'ii trece pe oameni din imparatia 
intunericului in lmparatia lurninii. 

Transfonnarea ucenicilor a fost a~a de mare, incat nici 
moartea nu i-a mai putut clinti de pe Calea Lui. Ei au murit in credinta 
innadejdea unei invieri mai bune. (Evrei 11: 35,40) 

Conc/uzie: 
Ucenicii Domnului Isus au platit cu viata crezul lor. Vrajma~ii 

Dornnului au raspandit minciuna ca trupul Lui ar fi fost furat. Noi 
unneaza sa decidem pe cine vom crede. Cine credeti ca merita mai 
multa crezare? 

-De ce credeti ca unii oameni tagaduiesc invierea Dornnului? 
- ~titi ca exista oameni care nu doresc sa existe o inviere? 

Puteti presupune de ce? 
- Fiecare mantuit care a experimentat o ,,inviere" poate fi 

martor al invierii. Arata viata noastra ca avem un Mantuitor viu? 
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- Puteti m!rturisi o minune pe care Domnul Isus a facut-o in 
viaµ. voastra? 

- Ce minuni din ziua invierii Domnului ati fi dorit sa o vedeti 
cuochii vo~tri? 

- Cum va puteti explica impotrivirea preotilor celor mai de 
seama ~i interesul lor mare de-a mu~amaliza adevarul? Ce pierdeau ei 
daca recuno~teau ca El in adevar a inviat? 

- De ce credeti ca minciuna se raspande~te mai repede decat 
adevarul? 

- ~titi de ce este important sa credem in invierea Domnului 
Isus? (Cititi Romani 10:9) 

- in ce fel credeti ca invierea celor mantuiti este legata de 
invierea Domnului Isus? 

-Ce parere aveti de fericirea celor ce nu L-au vazut ~i totu~i au 
crezut ca El a inviat? 

-~titi cui s-a mai aratat Domnul Isus in ziua invierii Lui? 
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Schita prescurtata a lecpei 

Minuni din ziua invierii Domnului Isus 
Matei 28: 1-15 (] Corinteni 15:21) 

Introducere 

I. Cutremurul de pamant 

II. Piatra data la o parte 

III. Aparipa ingerilorin grldina Mormantului 

IV. AratArile Domnului lsus 

V. Transformarea radicalii a ucenicilor Lui 

Concluzie: 
Adevarul, chiar daca este ingropat, inviaza. 
Prin invierea Sa, Domnul Isus a demonstrat ca este invierea ~i 

Viaµ., ~i ca poate da viata ve~nica acelora care cred in El. 
- De ce credeti ca este important sa credem in invierea 

Domnului Isus? 
-~titi ca invierea Lui garanteaza ~i invierea noastra? 
- De ce credeti cli unii oameni au interes sa tagaduiasca 

invierea Domnului Isus? 
- Ce fapt dovede~te mai tare ca Domnul Isus este Fiul lui 

Dumnezeu? 
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