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„Eu sunt învierea și viața: cel ce crede 
în Mine, chiar dacă va muri, viu va fi. 
Și oricine crede și trăiește în Mine nu 
va muri în veac. Crezi tu aceasta?” 

/Ioan 11, 25-26/

 





La revărsatul zorilor, o tristețe grea s-a așternut 
peste întreaga lume. 
Trei zile s-au scurs de când Hristos a fost pogorât 
de pe cumplita Cruce. Cuvântul, Lumina cea 
Adevărată, S-a sălășluit printre oamenii păcătoși, 
iar acum zace într-un mormânt săpat în stâncă.  
Pe trupul Său preasfânt, semnele răstignirii  
sunt încă vii. 
Dis-de-dimineață, pe când întunericul era alungat 
de primele raze de soare, Maria Magdalena, 
împreună cu Maria, mama lui Iacov, și Salomeea, 
mama fiilor lui Zavedeu, se grăbeau pe cale, cu 
inimile grele, dorind să ajungă la mormânt, ca să 
ungă cu miresme trupul lui Iisus. Așa cerea tradiția 
pe care o păstrau din moși-strămoși. 
Tânguindu-se cu amar, femeile se întrebau:  
„Cine ne va prăvăli nouă piatra de la intrarea  
în mormânt?”





Dar nici nu au ajuns bine, că au strigat uimite, 
văzând mormântul scăldat în strălucirea unei 
lumini de aur. Piatra era ridicată, iar înăuntru, 
giulgiurile care Îi înveliseră preacuratul trup al 
lui Hristos zăceau lepădate într-un colț, alături de 
marama care Îi acoperise capul. 
Mironosițele își simțiră inimile tresăltând de 
bucurie când văzură lângă mormânt un tânăr cu 
chipul strălucind ca fulgerul, înveșmântat în straie 
albe ca neaua, care le vorbi cu dulce glas:
- De ce-L căutați în tărâmul morții pe Cel ce a biruit 
moartea? Mergeți și vestiți ucenicilor Săi că Hristos 
S-a sculat din mormânt! Viața Și-a jertfit-o din 
dragoste de oameni, iar prin Crucea Sa, bucurie s-a 
revărsat peste întreaga lume! Alergați degrabă și 
dați tuturor vestea cea mare! Viața lumii a încăput 
într-un mic mormânt, iar acum umple tot pământul 
cu o nouă viață. Hristos a înviat!
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