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Popor al lui Dumrtezel), Hristos a inviat! -
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aa5 inviaz6, suflete al meu!
aa7 invietor este Domnul meu
tz3 Cheia tuturor tainelor



Fuget&ri f,n preajrna
Invierii Domnului

Nu este lesne a inlelege nemisurata adAncime gi

ind$ime a insemndtdlii invierii lui Hristos .Ea a
cutremurat gi ceruf gi pdmAntul, gi adAncurile ia-
dului. Lumina cea strdlucitoare a acestei intAm-
pliri istorice minune azd pe oameni nemdsurat
mai mult decAt mirimea cea firi de sfArqit a cru-
gului ceresc, pe care o dezvdluie astronau{ii din
vremea noastrd. Pentru omul cel muritor este to-
tuna dacd aceastd lume este micd - doar atAt cAt

cuprind ochii sdi - sau ceva mai mare, incAt nici
telescopul sd n-o poati cuprinde. Lui ii este to-
tuna dacd mormAntul sdu se va intinde pe doud
argini de pdmAnt ori peste intreg cosmosul, care
cuprinde milioane de ani lumind. Dar niciun om
nu este nepds6tor fafd de invierea lui Hristos.
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Mu$i se indoiesc de adevXrul invierii lui Hristos

- nu pentru cd n-ar crede, ci pentru c[ vor s5-qi in-
tireascd credinfa lor. Precum fiul care a atzit c6,

tatil s6u a murit intr-o lard indepirtatd, iar mai
apoi un om cinstit i-a spus cd nu este adevdrat, ci
este viu gi va veni in curAnd. El crede acelui om
cinstit - martorului -, dar intreabd in continua-
re in stAnga gi-n dreapta pe ceila$i oameni, aga

incAt sH-i intHreascd si ei aceasti veste bun5. Pre-

otul nu trebuie si-i judece pe acegtia. Nici Dom-
nul tnsugi nu l-a judecat pe SfAntul Toma ci doar
l-a mustrat pufintel zicAndu-i: ,,Fericifi cei ce n-au
vdzrult gi au crezut!" floan zo, z9/

inainte de toatg tnvierea lui Hristos inseamnH

biruin!6 asupra fricii de care oamenii, inci de

la zidirea lumii, se infricogeazd, mai mult decAt

de orice - moartea. Hristos ,,cdlcat-a cu moartea
pe moarte." fTroparul invierii/ Chinuit pAnd la
sAnge plin de rini, rdstignit pe cruce gi ingro-
patin Vinerea Mare, S-a sculat din mormAnt viu
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gi sdndtos, tAndr gi frumos, aga precum a fost gi

mai inainte de pitimire, gi S-a aritat la sute de

oameni, iar mai apoi, de-a lungul a noudspreze-
ce veacuri, gi la mii de oameni.

CunoscAnd bine cd inima cea impietritd este in-
clinatd si se incredinfeze mai degrabd in rdu de-
cAt in bine Dumnezeu S-a ingrijit ca adevdrul
invierii lui Hristos din morfi si fie mdrturie tu-
turor gi incredin(are. Agadaq, dovezile invierii lui
Hristos sunt aga de limpezi gi de pilduitoare, in-
cAt toli oamenii pot sd creadd - tofi pot dar unii
nu voiesc. Nu dupd logicd nu vor, ci dupd riuta-
tea inimii lor - riutate care intunecd logica.

invierea lui Hristos inseamni ci toate probleme-
le viefii gi ale fiinfdrii care il chinuiau pe om sunt
dezlegate, toate teoriile materialiste gi naturaliste
sunt lepddate, toate misterele descoperite, toate
tainele ardtate gi toate alesele simfdminte gi dori-
rile inimii omului implinite. lcf. t Cor. z, gl

SfAntul Serafim de Sarov slava gi lauda neamului



rusesc/ saluta pe fiece om, in fiecare zi din an, cu

,,Hristos a inviatJ" El a infeles cu adevdrat indl-
limea gi adAncimea invierii lui Hristos. Creqti-
nii ortodocgi din Balcani qi din Rdsdrit se salutd
intre ei vreme de patruzeci de zile, de la tnviere
pAnd la Indlfarea Domnului, doar cu cuvintele:

,,Flristos a inviat!" -,,Adevdrat a inviat!"

*'flt

Se spune cd unii fachiri din India dupd multe
exercifii, pot sd se facd precum mor{ii gi sd stea
sub pimAnt o zi-doud, fdr6. a respira, dupH care
se ridici qi iqi continui viafa. Prin aceasta) vrdj-
magii cregtinismului doresc sd dispreluiascd qi si
ldmureascd in acest chip faptul istoric al invierii
lui Hristos; Poate gi unii ortodocqi se smintesc
cu aceste istorisiri, mai cu seamh- cei care se in-
deletnicesc cu ocultismul. Trebuie si gtiminsd cd

gi fachirii care ,,anmurit" ,,&tinviat," dariri cele

din urmi au murit cu desdvArgire, aga ci rnoartea
a fost sfArqitul de neocolit al vielii lor. La Hris-
tos este altminteri: sfArgitul morfii Lui a fost via-

fa - viafa cea vegnicS, viala care nu piere. $i incd
ceva: dacd fachirii ,,av mlJtit", qi ,au inviat" cu
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adevirat, acestea le sdvArqeau din mAndrieT pen-
tru ei, ins6 Hristos a murit gi a inviat,pentru noi"

oamenii, gi pentru a noastri m6ntuire," adicd din
dragoste curatd fali de om. Aceasta este deosebi-
rea, ca dintre cer gi iad.

Cu toate cd in Crezul nostru nu se spune cd Hris-
tos a inviat pentru noi, ci doar cd a pdtimit pen-
tru noi, se vede limpede cd gi invierea Sa a fost
pentru noi, ca qi toate celelalte intAmpldri din via-

fa Lui. lnainte de invierea Sa El i-a inviat pe a$ii
qipeLazdr, ca prin aceasta sd arate cd EI poarti
grijd de oameni, iar nu de Sine, gi ci poate invia
trupurile tuturor creqtinilor din vremea 54 aga

curn printr-un cuvAnt i-a inviat peLazdr qi pe cei.

la$i. El azis: ,,Ett nu caut slava Mea." lloan9,5ol,
A cui slavi doregti, Doamne? - Caut slava Tati-
lui Meu gi slava oamenilor necdjifi. Iati smerenia
gi cuviogia care intrec cugetarea noastr6, gi iatd

,,dragostea lui Hristos, cea mai presus de cunoq-
tinfff'! /Efeseni J, rglDoamne, mi inchin pAnd Ia

pimAnt smereniei Tale, gi md inchin pAnd la iad
iubirii Tale celei de oameni. Amin.
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Duminica este ziua invierii lui Hristos - Hristos
a inviat!

Ziua biruinfei lui Hristos - Hristos a biruit!

Ziua slavei lui Hristos - Hristos S-a preasldvit!

Ziua nimicirii morlii - Hristos a biruit moartea!

Ziuabfuuinlei asupra morfii! Viala a strilucit!

Ziuabucuriei Maicii - Maica lui Dumnezeu si-a
qters lacrimile!

Ziua veseliei copiilor - Prietenul copiilor a inviat!

L7



Ziua vegnicelor zdri. Si deschidem ochii gi sd privim!

Ziua implinirii dreptdfii. Dreptatea s-a ardtat mai
puternici decAt nedreptatea!

Zisa dezvdluirii adevdrului. Adevdrul a strdlucit
intru intuneric!

Ziu?cunoaqterii Dumnezeirii lui Hristos - Dum-
nezeu S-a ardtat in Hristos!

Ziuaintru care s-a aritat obArgia omului. Cu to-
(ii suntem fii ai lui Dumnezeu!

Ziua ardtdrii ingerilor. Cu tofii suntem frali ai
ingerilor!

Zi'ua dezlegdrii tainei. Cerul ne este patrie!

Zfii.a slaveiDragostei - Dragostea este mai tare
ca moartea!

Ziua invierii din morfi. Surorile rdposate sunt vii!
Si invieze Dumnezeu! A inviatDurnnezeu qi au

pierit vrdjmagii Lui.

Kaim} $*ffi deschis
din ncu

N-a!i auzit oare? Oare incd n-a$ auzit cdRaiul s-a

deschis din nou? Nu raiul pe pdmAnf ci in cer.

Nu sub vremi, ci in veqnicie! $i ci in acest Rai ne-
trecdtor au fostintAmpinafi de un cilc5tor de lege
de un tAlhar gi de un sdrac Adam cel cilcdtor de
lege tAlharul de pe cruce gi siracul Lazdr.

Hristos a furviat, gi prin tnvierea Sa a deschis por:

{ile Raiului celui ceresc fiilor lui Adam. $i mul-

fi au intrat deja in acest Rai, care nu va pieri gi

din care nu va mai fi izgonire. Dacd afi auzilt, dar
sunteli incd apisali de frica de moarte, e ca qi

cAnd nici n-afi fi auz7t. Dacd afi auzit aceastd ves-
te bund gi afi primit-o in inima voastrS, atunci gi

invierea voastrd; adici trezirea la via!5, a inceput



intlu voi- trezirg ce se va incununa cu inyierea.
Dacd aceasti veste bun[ a ajuns sd fie viala vie-

fii voastre, atunci moartea este pentru voi o ju-
cdrie, aqa cum este un rob legat pentru un biru-
itor in rdzboi.

N-a!i auzit oare? Oare incd n-afi aszlt cd Cel ce a

inviat a implinit fdgiduinla lui Dumnezeu citre
Adap cel dintAi izgonit cd din sdmAnfa femeii Se

va arita Cineva Care va strivi capul minciunii ce-

lei gerpuitoare a acelui garpe vechi gi pierzdtor?
Si S-a ardtat Dumnezeu-Omul, Dumnezeu pogo-
rAt pAni la om gi om ind$at pAnd la Dumnezeu,
S-a aritat in Valea plAngerii qi a tAnguirii prin-
trecei izgonilidin Rai. $i a adus slobozire ro-bilo1,

viafi celor morfi, sdndtate celor bolnavi, bucurie
celor intris[afi, dragoste celor invrdjbifi - toate
darurile desdvArgite, cele mai dulci roade {e Po-

mului Vie{ii. Cu gtergarul rnilei a gters lacrimile
celorinldcrima{i. Cu puterea cea dumnezeiascd a
inviat pe fiica lui Iair, gi pe fiul viduvei, gi pe La-

zilr, gi sufletele pdcdtogilor, gi mintea apostolilor.
Toati firea s-a plecat gi s-a inchinat Lui, iar ro-
bii firii s-au bucurat. Dacd ali auzit acestea, pen-
tru ce suntefu dar, intristafi? Pentru ce umblali
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cu capul plecat qi cilcafi peste lacrimile voastre?

De afi primit in inimi vestea cea bund, aceasta ar
trebui sd fie sfAlgit al tAnguirilor voastre.

N-afi auzit oare? Oare incd n-ali auzit ci pdca-
tul celui dintAi'izgonit din Rai, strimogul tutu-
ror celor izgonilL a fost rdscumpdrat? Ci este ris-
cumpdrat gi spdlat pe cruce cu sAngele Dragostei?
Acel pdcat a insemnat lepddarea fiilor de la Tatdl
gi lipsa frafiei dintre frall invrajbire gi pizmd din
veac in veac, din mileniu in mileniu. Dragostea
fiilor fafi de Tatdl s-a stins, qi s-a stins gi dragos-
tea frafilor fafi de frafi. N-a!i auzit oare ci Hris-
tos a stdvilit viforul picatului gi a potolit furtu-
na cea nebuneasc6, vifor qi furtuni care vreme
de veacuri stingeau qi indbuqeau acel foc dintAi?
N-a!i auzit oare ci El a aprins foc nou pe vatra
cea stinsi a dragostei? Dacd afi auzit, atunci pen-
tru ce suntefi incd impovdrafi de cele doui poveri
ale izgonirii: povara indoielii fafi de Tatdl gi po-
vara indoielii fald de frafi? Pentru ce nu lepddafi
aceqti doi saci de cenugd de pe sufletul vostrtl de
pe vatra sufletelor voastre? Dacd ali auzit aceastd

veste bund gi ali primit-o in inima voastri, atunci
i-au crescut din nou doui aripi sufletului vostru


