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Povestiri biblice 
 

 

Paștele sărbătorește învierea lui Isus Hristos, o zi foarte 
importantă a religiei creștine. 
 

 
Isus a trăit pe pământ acum 2000 de ani. În cei trei 
ani de slujire publică, Isus i-a învățat pe oameni 
despre Dumnezeu și despre modul în care lucrează. 
El a vindecat și bolnavii care au fost aduși pentru 
vindecare. Spre sfârșitul celor trei ani de slujire, pe 
vremea sărbătorii evreiești a Paștilor, Isus a mers la 
Ierusalim împreună cu ucenicii Săi  

(Luca 19: 29–40). 
 
 

 

ÎN GRĂDINA GETSIMANI 
 

În noaptea dinaintea răstignirii Sale, Isus și unii dintre discipolii Săi au mers la grădină 
de pe Muntele Măslinului, cunoscută sub numele de Grădina Ghetsimani. 

Isus știa că va fi trădat, arestat și condamnat la 
moarte în cele din urmă. Așa că, în timp ce El era în 
grădină, i-a rugat pe ucenicii Săi să vegheze în timp 
ce El se ruga la Tatăl Său din ceruri. 

El a cerut Tatălui Său să îndepărteze această 
cană de suferință de la El, dar și-a încheiat 
rugăciunea prin supunerea voinței Tatălui Său. 
"Tatăl meu!" Isus s-a rugat: „dacă este posibil, 
îndepărtează-mi această ceașcă de suferință. Și nu 
ceea ce vreau, ci ceea ce vrei tu ”(Matei 26:39, 
parafrazat). 

Disponibilitatea pe care Isus a arătat-o în grădina Ghetsimani de a muri pe 
cruce în locul nostru, de a plăti prețul pentru păcatele noastre, este uimitoare! 

“ Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii 
săi.” (Ioan 15:13). 

Matei 26: 36–45 și Marcu 14: 32–36. 
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JUDECATA ȘI RĂSTIGNIREA 

Oamenii cu autoritate L-au acuzat pe 
nedrept pentru că a pretins că este Fiul lui 
Dumnezeu și L-au condamnat la moarte. În 
conformitate cu dreptul roman, sfatul evreilor 
nu avea autoritatea de a omorî pe cineva. 
Așa că l-au dus pe Isus la romani pentru a fi 
judecat și executat. 

Luca 22: 54–71 și Luca 23: 1–24. 

 

Isus a fost dus ulterior la guvernatorul roman, care l-a trimis pe Isus către 
soldați pentru a-l bate și a-l răstigni. După ce soldații l-au bătut pe Isus, L-au 
îmbrăcat într-o haină purpurie și i-au așezat o coroană de spini pe cap. 

 

Marcu 15: 16–20. 

 
 

Apoi l-au dus pe Isus în vârful unui 
deal cunoscut Golgota, unde a fost 
răstignit 

pe o cruce. 

Luca 23: 26–46 și Matei 27: 32–38. 

 

 
 

ÎNGROPAREA 
 

 

În seara morții lui Isus, un bărbat pe nume Iosif din Arimateea a mers la 
guvernatorul roman Pilat și a cerut trupul lui Isus. Apoi, Iosif și câțiva alții au luat 
trupul lui Isus de pe cruce, l-au învelit într-o pânză de in și l-au așezat într-un 
mormânt. O piatră mare a fost rostogolită peste intrarea mormântului. 

Luca 23:50–53. 
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ÎNVIEREA 
 

În prima duminică dimineața, după ce Isus a fost 
răstignit, mai multe femei care erau prietene ale lui Isus 
au mers la mormânt. Au fost foarte surprinse să constate 
că piatra fusese rostogolită și mormântul gol. Doi îngeri 
stăteau acolo și le-au spus: „Nu vă temeți, Isus nu este 
aici, ci a înviat!” 

Luca 24: 1–7 și Matei 28: 5–6. 

 

 

 

 

 
La trei zile după răstignirea Lui, Isus a înviat din morți. 
Ulterior, Isus a apărut ucenicilor și urmașilor Săi timp de 
patruzeci de zile învățându-i despre Împărăția Cerurilor. 

 
 
 
 

 

ÎNĂLȚAREA 
 

 
La sfârșitul celor patruzeci de zile, Isus și ucenicii 
Săi s-au adunat pe un deal lângă Ierusalim. Isus le-
a spus că ar trebui să aștepte în Ierusalim pentru a 
primi un dar special de la Dumnezeu, darul Duhului 
Sfânt pentru a le da putere să fie martorii Săi în 
toată lumea. 

 

 

În timp ce se uitau la El, Isus s-a ridicat în nori 
pentru a merge să fie alături de Tatăl Său Ceresc, 
apoi doi îngeri s-au arătat ucenicilor și au spus: „De 
ce te uiți la Cer, Isus se va întoarce din nou.” 

 

Puteți citi povestirea completă a apariției lui Isus și 
învățăturile urmașilor Săi după învierea Sa în Ioan 20 și 21,  
Luca 24, Marcu 16 și Faptele apostolilor 1: 1–11. 
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