
MARTORI LA ÎNVIERE 
 

După cum aflăm în Faptele Apostolilor, Domnul nostru Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor 
Săi timp de 40 de zile după Învierea Sa, încurajându-i și încredințându-le îngrijirea 
Sfintei Sale Biserici (vezi Faptele Sfintilor Apostolilor 1:3).  Acesta este motivul pentru 
care Învierea este sărbătorită timp de 40 de zile, această duminică fiind ultima din acest 
sezon pascal. 
 
După știm, Învierea lui Hristos este cel mai mare eveniment istoric pe care Biserica îl 
sărbătorește, în fiecare duminică pe tot parcursul anului.   Învierea Domnului este 
semnificativă nu numai datorită binecuvântărilor asociate sărbătorii, ci și pentru că 
întărește un adevăr profund: divinitatea lui Iisus Hristos.  După spune Sfântul Apostol 
Pavel : Si dacă Hristos n-a înviat, zadarnica este atunci propovăduirea noastră, 
zadarnica  [fără sens] este și credința voastră ( I Corinteni 15:14).   Pe scurt, fără 
Învierea lui Hristos (care manifestă divinitatea Sa), Sfânta Biserică a lui Hristos nu are 
nici o temelie și va cădea.  
 
Dușmanii Bisericii, de la început și până acum, știu toate acestea.   Acesta este motivul 
pentru care se străduiesc să convingă oamenii că Învierea este o minciună.   Prin extensie, 
ei seamănă, de asemenea, neîncredere în Dumnezeu Însuși, fie direct, fie indirect.   Primii 
oponenți ai Învierii lui Hristos au fost conducătorii poporului evreu.   Când soldații care 
păzeau Mormântul Domnului s-au întors de frică la preoții-șefi iudei, raportând tot ce s-a 
întâmplat, ei (conducerea iudaică) " au dat bani multi ostasilor, zicand : "Spuneți-le  
[poporului]: "Ucenicii Lui au venit noaptea și L-au furat în timp ce noi dormeam"(Matei 
28:11-13).  Are o astfel de poveste vreo credibilitate? Ucenicii se ascundeau, erau 
împrăștiați și îngroziți.  Și Mormântul a fost asigurat de garda romană, cunoscută pentru 
disciplina lor supremă.  Cu toate acestea, aceasta este ceea ce evreii spuneau pentru a 
submina orice credință în divinitatea lui Hristos.   Așa s-a făcut și în ultimii trei ani ai 
slujirii publice a Domnului. Acest lucru poate fi văzut în lecția Evangheliei de astăzi, 
după ce Iisus l-a vindecat pe omul orb de la naștere.  Conducerea iudaică l-a fortat pe 
fostul orb să recunoască că Iisus a fost un păcătos!   Răspunsul omului a redus la tăcere 
atacurile lor: "Dacă este  păcătos,  nu știu. Un lucru știu: că fiind orb, acum văd ... Nu 
cumva voiti si voi sa va faceti ucenici ai Lui? " (Ioan 9:24-27). 
 
Ostilitatea împotriva Învierii Domnului continuă și astăzi, pe măsură ce urmașii spirituali 
ai fariseilor își continuă asalturile cu diverse ideologii și erezii.  Un exemplu proeminent 
în timpul nostru poate fi văzut în grupul care se numește "Martorii lui Iehova", printre 
alții care vin și pleacă în timp.   Există, de asemenea, oponenți fermi ai Domnului nostru 
Iisus Hristos care sunt sprijiniți și ghidați de interese internaționale puternice.  Ei folosesc 



orice formă de mass-media (tiparire, film și internet), în scopul de a defăima și ridiculiza 
oamenii sfinți care au fost martori la Înviere, și chiar țintă Dumnezeu-om Iisus Însuși.  
 
Dar oricât de mult s-ar angaja acești adversari în atacurile lor frenetice împotriva Lui 
Hristos Cel Înviat, ei nu sunt în stare să-și îndeplinească scopurile. Sfântul Apostol Pavel 
a auzit acest glas când era încă cunoscut sub numele de Saul, persecutorul creștinilor: 
"Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Greu iti este sa lovesti in tepusa cu piciorul" (Faptele 
Sfintilor Apostoli 26:14).   Câți alții n-au auzit un glas similar de-a lungul secolelor și au 
trecut de la dușmanii Învierii la predicatorii Învierii?   Ce s-a întâmplat cu acești dușmani 
ai lui Hristos?  Au dispărut, sau au lăsat o amintire deplorabilă a acțiunilor lor. 
 
Frații și surorile mele, mesajul vesel al Îngerului către întreaga lume în fața Mormântului 
lui Hristos, că Iisus "S-a sculat din morți"(Matei 28:7), este proclamat de nenumărați 
creștini de-a lungul secolelor și până la sfârșitul universului.   Facem la fel, oriunde ne 
aflăm.  Să nu încetăm niciodată să declarăm adevărul Învierii Sale, prin care Hristos ne-a 
înălțat de la pământ până la Cer. El ne-a scos din întunericul lui Hades și în lumina eternă 
a împărăției Sale, fără a pune capăt fericirii și jubilării.  Să trăim această premieră în viața 
noastră, învierea făcându-ne sufletele să se bucure și să ne bucure, așa cum a fost cu 
Sfântul Serafim de Sarov, care  saluta pe toată lumea cu cuvintele: ”Hristos a Înviat, 
bucuria mea! " 
 
"Hristos a Inviat" este cel mai fericit anunț pentru omenire. Dacă putem simți aceste 
cuvinte în adâncul inimilor noastre și putem radia această bucurie a Învierii lui Hristos, 
atunci putem vedea întreaga lume cu ochi diferiți.   Problemele vor fi aruncate într-o 
lumină nouă, iar lucrurile mărunte care ne tulbură adesea viața își vor pierde semnificația.   
Lumina Învierii va risipi întunericul vieții noastre.   Odată cu Învierea, "totul a fost 
umplut cu lumină"(Canonul pascal, A 3-a  Odă). Bucuria Domnului Înviat ne va umple 
inimile, "Căci Hristos a înviat, o încântare veșnică" (1 Oda).  
 
Aici, dragii mei frați și surori, este o misiune minunată: să fim noi înșine plini de bucuria 
Învierii și, făcând acest lucru, să aducem celor din jurul nostru marele mesaj al Învierii:  
Hristos a Înviat! 
Mitropolit Sotirios Trampas 
  
 


