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Nu este lesne a înțelege nemăsurata adâncime și 
înălțime a însemnătății Învierii lui Hristos. Ea a 
cutremurat și cerul, și pământul, și adâncurile ia-
dului. Lumina cea strălucitoare a acestei întâm-
plări istorice minunează pe oameni nemăsurat 
mai mult decât mărimea cea fără de sfârșit a cru-
gului ceresc, pe care o dezvăluie astronauții din 
vremea noastră. Pentru omul cel muritor este to-
tuna dacă această lume este mică – doar atât cât 
cuprind ochii săi – sau ceva mai mare, încât nici 
telescopul să n-o poată cuprinde. Lui îi este to-
tuna dacă mormântul său se va întinde pe două 
arșini de pământ ori peste întreg cosmosul, care 
cuprinde milioane de ani lumină. Dar niciun om 
nu este nepăsător față de Învierea lui Hristos.

Cugetări în preajma 
Învierii Domnului 
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* * *

Mulți se îndoiesc de adevărul Învierii lui Hristos 
– nu pentru că n-ar crede, ci pentru că vor să-și în-
tărească credința lor. Precum fiul care a auzit că 
tatăl său a murit într-o țară îndepărtată, iar mai 
apoi un om cinstit i-a spus că nu este adevărat, ci 
este viu și va veni în curând. El crede acelui om 
cinstit – martorului –, dar întreabă în continua-
re în stânga și-n dreapta pe ceilalți oameni, așa 
încât să-i întărească și ei această veste bună. Pre-
otul nu trebuie să-i judece pe aceștia. Nici Dom-
nul Însuși nu l-a judecat pe Sfântul Toma, ci doar 
l-a mustrat puțintel zicându-i: „Fericiți cei ce n-au 
văzut și au crezut!” /Ioan 20, 29/

* * *

Înainte de toate, Învierea lui Hristos înseamnă 
biruință asupra fricii de care oamenii, încă de 
la zidirea lumii, se înfricoșează mai mult decât 
de orice – moartea. Hristos „călcat-a cu moartea 
pe moarte.” /Troparul Învierii/ Chinuit până la 
sânge, plin de răni, răstignit pe cruce și îngro-
pat în Vinerea Mare, S-a sculat din mormânt viu 



7

și sănătos, tânăr și frumos, așa precum a fost și 
mai înainte de pătimire, și S-a arătat la sute de 
oameni, iar mai apoi, de-a lungul a nouăspreze-
ce veacuri, și la mii de oameni.

Cunoscând bine că inima cea împietrită este în-
clinată să se încredințeze mai degrabă în rău de-
cât în bine, Dumnezeu S-a îngrijit ca adevărul 
Învierii lui Hristos din morți să fie mărturie tu-
turor și încredințare. Așadar, dovezile Învierii lui 
Hristos sunt așa de limpezi și de pilduitoare, în-
cât toți oamenii pot să creadă – toți pot, dar unii 
nu voiesc. Nu după logică nu vor, ci după răuta-
tea inimii lor – răutate care întunecă logica.

* * *

Învierea lui Hristos înseamnă că toate probleme-
le vieții și ale ființării care îl chinuiau pe om sunt 
dezlegate, toate teoriile materialiste și naturaliste 
sunt lepădate, toate misterele descoperite, toate 
tainele arătate și toate alesele simțăminte și dori-
rile inimii omului împlinite. /cf. 1 Cor. 2, 9/

Sfântul Serafim de Sarov, slava și lauda neamului 
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rusesc, saluta pe fiece om, în fiecare zi din an, cu 
„Hristos a înviat!” El a înțeles cu adevărat înăl-
țimea și adâncimea Învierii lui Hristos. Crești-
nii ortodocși din Balcani și din Răsărit se salută 
între ei vreme de patruzeci de zile, de la Înviere 
până la Înălțarea Domnului, doar cu cuvintele: 

„Hristos a înviat!” – „Adevărat a înviat!”

* * *

Se spune că unii fachiri din India, după multe 
exerciții, pot să se facă precum morții și să stea 
sub pământ o zi-două, fără a respira, după care 
se ridică și își continuă viața. Prin aceasta, vrăj-
mașii creștinismului doresc să disprețuiască și să 
lămurească în acest chip faptul istoric al Învierii 
lui Hristos. Poate și unii ortodocși se smintesc 
cu aceste istorisiri, mai cu seamă cei care se în-
deletnicesc cu ocultismul. Trebuie să știm însă că 
și fachirii care „au murit” „au înviat,” dar în cele 
din urmă au murit cu desăvârșire, așa că moartea 
a fost sfârșitul de neocolit al vieții lor. La Hris-
tos este altminteri: sfârșitul morții Lui a fost via-
ța – viața cea veșnică, viața care nu piere. Și încă 
ceva: dacă fachirii „au murit” și „au înviat” cu 
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adevărat, acestea le săvârșeau din mândrie, pen-
tru ei, însă Hristos a murit și a înviat „pentru noi, 
oamenii, și pentru a noastră mântuire,” adică din 
dragoste curată față de om. Aceasta este deosebi-
rea, ca dintre cer și iad.

* * *

Cu toate că în Crezul nostru nu se spune că Hris-
tos a înviat pentru noi, ci doar că a pătimit pen-
tru noi, se vede limpede că și Învierea Sa a fost 
pentru noi, ca și toate celelalte întâmplări din via-
ța Lui. Înainte de Învierea Sa, El i-a înviat pe alții 
și pe Lazăr, ca prin aceasta să arate că El poartă 
grijă de oameni, iar nu de Sine, și că poate învia 
trupurile tuturor creștinilor din vremea Sa, așa 
cum printr-un cuvânt i-a înviat pe Lazăr și pe cei-
lalți. El a zis: „Eu nu caut slava Mea.” /Ioan 8, 50/ 
A cui slavă dorești, Doamne? – Caut slava Tată-
lui Meu și slava oamenilor necăjiți. Iată smerenia 
și cuvioșia care întrec cugetarea noastră, și iată 

„dragostea lui Hristos, cea mai presus de cunoș-
tință”! /Efeseni 3, 19/ Doamne, mă închin până la 
pământ smereniei Tale, și mă închin până la iad 
iubirii Tale celei de oameni. Amin.
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