
 înviere

Matei 11:5
5. Orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii 
înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

Matei 22:30
30. Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui 
Dumnezeu în cer.

Ioan 11:24
24. „Ştiu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.”

Ioan 11:25
25. Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, 
va trăi.

Faptele apostolilor 1:22
22. cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat El de la noi, să fie 
rânduit, unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui.

Faptele apostolilor 2:31
31. despre învierea lui Hristos a proorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu 
va fi lăsat în Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu va vedea putrezirea.

Faptele apostolilor 4:33
33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare 
har era peste toţi.

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 1: 4
4. iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin 
învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,

Romani 6: 5
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom 
fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

1 Petru 1:3-4

3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după 



îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la 
o nădejde vie,
4. şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neântinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în
ceruri pentru voi.


