
înviat

Matei 22:31

31. Cît priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când 

zice:

32. „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iacov?“ 

Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi ci al celor vii.”

Matei 27:53

53. Ei au ieşit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate, şi s-au arătat 

multora.

Luca 14:14

14. Şi va fi ferice de tine, pentrucă ei n-au cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va răsplăti

la învierea celor neprihăniţi.”

Luca 20:36

36. Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Şi vor fi fiii lui Dumnezeu,

fiind fii ai învierii.

Ioan 5:25

25. Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor 

auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi ceice-l vor asculta, vor învia.

Ioan 6:39

39. Şi voia Celui ce M-a trimes, este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l 

înviez în ziua de apoi.

Ioan 11:23

23. Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.”

Ioan 12:1

1. Cu şase zile înainte de Paşte, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese 

mort, şi pe care îl înviase din morţi.



Ioan 12:9

9. O mare mulţime de Iudei au aflat că Isus era în Betania; şi au venit acolo, nu numai

pentru Isus, ci ca să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi.

Ioan 20:9

9. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morţi.

Ioan 21:14

14. Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi, după ce înviase din 

morţi.

Faptele apostolilor  2:24

24. Dar Dumnezeu L-a înviat, deslegându-I legăturile morţii, pentrucă nu era cu 

putinţă să fie ţinut de ea.

Romani 4: 24-25

24. ci este scris şi pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce 
credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru,
25. care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost 
socotiţi neprihăniţi.

Faptele apostolilor 26:8

8. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morţii?

Faptele apostolilor 26:23

23. şi anume, că Hristosul trebuie să pătimească, şi că, după ce va fi cel dintâi din 

învierea morţilor, va vesti lumină norodului şi Neamurilor.”

Romani 7:4

4. Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea,

ca să fiţi ai altuia, adică ai Celuice a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem

roadă pentru Dumnezeu.

Romani 8:14

14. Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa.

Romani 8: 34



34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui 
Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!

Romani 10: 9

9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
1 Corinteni 6: 14

14. Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa.

1 Corinteni 15: 4

4. că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;

2 Corinteni 5: 15

15. Şi El a murit pentru toţi, pentruca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi,
ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.

Galateni 1:1

1. Pavel, apostol nu dela oameni, nici printr’un om, ci prin Isus Hristos, şi prin 
Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morţi,

Efeseni 2:6

6. El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în 
Hristos Isus,

Coloseni 2:12

12. fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin 
credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.

1 Tesaloniceni 4:14

14. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce 
înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.

2 Timotei 2:8

8. Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămînţa lui David, înviat din morţi, 
după Evanghelia mea,


