
Paşti 2007 
 

Hristos a înviat! Adevărat a înviat! 
 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drepcredincioşilor creştini ai Bisericii 
Ortodoxe în America 

 
“Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică  

şi credinţa voastră… 
Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele 

voastre… (I Corinteni 15:14, 17)” 
 
 

Iubiţi întru Hristos Domnul, 
 
Recent, s-au făcut încercări de a nega temeiul central al credinţei noastre: faptul 
că Hristos a înviat din morţi. Într-un documentar televizat s-a emis ipoteza că s-ar 
fi descoperit mormântul Domnului nostru Iisus Hristos şi cel al familiei Sale. 
Anumiţi aşa-zişi oameni de ştiinţă discută dacă Hristos a murit real pe cruce sau a 
fost victima unei condiţii de moarte clinică, şi apoi şi-a “revenit” pe când “zăcea” 
în mormânt. Ceea ce a generat controversiuni acum aproape 2000 de ani - chiar şi 
ucigaşii Domnului au răspindit vestea că ucenicii Lui I-au furat trupul! – continuă 
să dea naştere la controversii şi încercări de a adeveri sau nega temeiul credinţei 
noastre. 
 
Din punct de vedere ştiinţific, Învierea nu poate fi adeverită.  Învierea este un 
Mister – cel mai mare al tuturor timpurilor. Este o Taină care poate fi înţeleasă 
numai prin ochii credinţei, prin credinţa adevărată în voia Ziditorului, Care, aşa 
precum cântăm într-unul din imnurile vecerniei, poate schimba ordinea naturală 
după cum voieşte. Este o Taină care nu poate fi înţeleasă de către cei care 
chestionează sau resping noţiunea că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât a 
trimis pe Unicul Său Fiu ca să înnoiască şi să restaureze întreaga creaţie şi relaţia 
ei cu Creatorul ei. Pentru cei care nu cred în Dumnezeu, Învierea este redusă la un 
mit şi arată moartea lui Hristos ca fiind fără sens, doar o moarte fără sens la fel ca 
miile de asemenea morţi perpetuate de către autorităţile civile din acele timpuri. 
 
Însă, chiar dacă noi “predicăm pe Hristos cel răstignit”, după cum scrie Sf. 
Apostol Pavel, este numai prin minunea Învierii, faptul că Răstignirea are un 
înţeles real.  Crucea – temutul semn al morţii şi al coruperii firii umane – este 
transformată într-un semn al biruinţei, simbolul ultim al prezenţei lui Dumnezeu 
şi al iubirii şi iertării Sale faţă de oameni. Iată de ce, în vreme ce predicăm pe 
Hristos cel răstignit, ne uităm dincolo de mormântul gol, în care descoperim pe 
Hristos Cel Care a Înviat tocmai pentru a ne dovedi că propovăduirea noastră şi 
credinţa noastră nu sunt în van, că Hristos ne iubeşte atât de mult încât şi-a dat 
viaţa pentru a ne elibera din robia morţii, păcatului şi coruperii. 
 



Cineva a scris odată că, atunci când Vestea Bună a Învierii va înceta să mai fie 
prilej de controverse, îşi va pierde puterea de a mai transforma vieţile. Astăzi, ca 
şi în veacurile trecute, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos rîmâne un prilej de 
controverse, îndoieli şi chiar negare. Dar, trebuie să adeverim că în ciuda celor 
2000 de ani de controverse, cercetări ştiinţifice şi arheologice, lumina lui Hristos 
Cel Înviat nu a fost – şi nu poate fi stinsă. 
 
Învierea rămâne în centrul inimilor credinţei noastre şi al vieţii noatre de creştini. 
Ochii credinţei pot vedea dincolo de Taina aceasta în adâncul realităţii că 
dragostea lui Dumnezeu face Învierea Mântuitorului nostru posibilă şi ne menţine 
în promisiunea învierii şi a vieţii noastre veşnice. 
 
În acest an, sărbătorind Învierea Domnului şi Mântuitorului nostru, să ne înarmăm 
împotriva oricărei ispite de a nega această măreaţă Taină şi realitate a credinţei 
noastre. Să fim încredinţaţi de iertarea şi de viaţa nouă care izvorăsc din 
mormântul gol. Haideţi să reînnoim hotărârea şi convingerea noastră că numai 
prin taina de nepătruns a Învierii putem descoperi adevăratul destin şi adevărata 
chemare a poprului lui Dumnezeu, trăind în această lume, şi cu toate acestea 
bucurându-ne de viaţa lumii ce va să vină. 
 
Fie ca Mântuitorul Cel Înviat să înnoiască, să restaureze şi să împrospăteze vieţile 
noastre  în acest timp al bucuriei şi în toate zilele vieţilor noastre, pentru ca în 
toate, El şi numai El să fie preamărit! 
 

Cu dragoste în Hristos Domnul cel Înviat, 
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