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„Îngerul a zis femeilor (mironosițe):
Nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit Îl căutați.  

Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis;  
veniți de vedeți locul unde a zăcut”.  

(Matei 28, 5-6).

THE HOLY NIGHT OF THE LORD’S RESURRECTION

Abstract: Two thousand years ago, on the Golgotha   of the city of Jerusalem, 
the miracle of the Resurrection of our Lord Jesus Christ took place, which 
forever marked the religious life of mankind and divided the history of the 
world into two great periods: before and after Christ.

The resurrection of the Lord, which we look forward to and celebrate year 
after year, is a miracle above all miracles, an indisputable historical truth and 
is, at the same time, the foundation, the center, the essence of our Christian 
faith
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Preacucernici părinți,
Iubiți credincioși,
Hristos a Înviat!
Acum două mii de ani, pe Golgota cetății Ierusalimului a avut loc minunea 

Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care a marcat pentru totdeauna viața 
religioasă a omenirii și a împărțit istoria lumii în două mari perioade: înainte 
și după Hristos.

Învierea Domnului, pe care o așteptăm cu mare bucurie și o sărbătorim și 
noi an de an, este o minune mai presus decât toate minunile, un adevăr istoric 

* Predică rostită în noaptea Învierii Domnului, din anul mântuirii 2020.

P A G I N I  O M I L E T I C E



48 Altarul Banatului

incontestabil și este, în același timp, fundamentul, centrul, esența credinței 
noastre creștine.

Recunoscători față de Dumnezeu, Care, prin învierea Fiului Său ne-a eliberat 
pentru totdeauna din robia păcatului și a morții și ne-a chemat să gustăm din 
„ospățul credinței”, ne-am pregătit și în anul acesta să ne bucurăm duhovnicește 
de „sărbătoarea sărbătorilor” și „praznicul praznicelor”, de sărbătoarea luminii, 
însă bucuria noastră este umbrită de situația cu totul deosebită în care ne aflăm 
și de imposibilitatea participării Dumneavoastră la minunata slujbă din tainica 
și sfânta noapte a Învierii.

Anul acesta nu ați mai venit la întâlnirea cu Hristos Domnul înviat din 
morți. Sunt 84 de ani de la sfințirea acestei biserici parohiale și totdeauna piața 
pe care o avem în fața noastră a fost neîncăpătoare pentru credincioșii veniți 
să primească în suflete și în mâini lumina sfântă care sfințește de două mii de 
ani mormântul săpat în stânca Golgotei.

În această noapte, în zilele trecute ale Săptămânii Pătimirilor Domnului 
nostru Iisus Hristos și în săptămânile anterioare, doar noi, preoții slujitori am 
înălțat și înălțăm smerite și 

înlăcrimate rugăciuni în biserică fără Dumneavoastră credincioșii care, la 
rându-vă, cugetați acasă la cuvintele memorabile ale profetului Ieremia: „O, 
cum a rămas pustie cetatea cea cu mult popor [...]. Noaptea plânge întruna cu 
lacrimi pe obraz și dintre toți câți o iubeau, niciunul n-o mai mângâie [...]. 
Toate căile Sionului sunt pline de jale și nimeni nu mai vine la sărbătoare. 
Toate porțile (cetății) sunt pustii, preoții ei suspină...” (Plângerile lui Ieremia 
1, 1-4).

Precum stăteau Apostolii cu ușile încuiate de frica iudeilor, în seara 
Duminicii Învierii (Ioan 20, 19), așa sunteți nevoiți, iubiți credincioși, să stați 
acasă de teama noului virus care aduce peste omenire multă suferință și chiar 
moarte.

După două milenii de creștinism, constatăm că, momentele pe care le trăim 
acum se aseamănă cu cele descrise de către sfinții Evangheliști. La Paștile de 
atunci ale poporului iudeu veniseră mii de credincioși din țară și din afara ei, 
însă pe Golgota Iisus era singur. Doar sfânta Sa Maică și „ucenicul iubit”, 
Ioan, apostolul și evanghelistul, se încumetaseră să-i fie alături. Soldații romani 
păzeau templul, ulițele Ierusalimului și Golgota răstignirii, așa după cum forțele 
de ordine păzesc astăzi bisericile și cetatea noastră.

Pe calea crucii, a durerii, „via dolorosa”, cum o numeau vechii latini, până 
pe Golgota se înșiraseră dușmanii, contestatarii, batjocoritorii Mântuitorului 
Iisus Hristos. El urca îndurerat, înfometat, însetat și rănit, printre scuipări, 
batjocuri, lovituri, în timp ce „trecătorii Îl huleau, clătinându-și capetele și 
zicând: Tu, Cel ce dărâmi templul și în trei zile îl zidești, mântuiește-Te pe 
Tine Însuți! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce”. Acestora 
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s-au alăturat soldații romani, „arhiereii, cu cărturarii și bătrânii”, în același 
chip ocărându-L și și „tâlharii cei împreună răstigniți cu El” (Matei 27, 29-31 
și 39-44).

Răstignit în grabă, pentru că se apropia Pesahul, Iisus a fost coborât de pe 
cruce în seara aceleiași zile, înainte de a începe sărbătoarea și așezat în mor-
mântul săpat în stâncă, peste care a fost prăvălită o lespede grea de piatră. 
Aducându-și aminte că Mântuitorul și-a profețit Învierea, mai marii poporului 
au obținut de la Ponțiu Pilat aprobare pentru sigilarea mormântului și străjuirea 
lui de către o gardă romană.

Nimeni și nimic nu a putut împiedica, însă, minunea Învierii. Ca și în 
momentul răstignirii, pământul a fost scuturat de un cutremur puternic, Îngerul 
Domnului, cu înfățișare de fulger, a prăvălit piatra de pe mormântul gol, stră-
jerii „s-au cutremurat și s-au făcut ca morți” (Matei 28, 2-4) și, fiind primii 
martori ai Învierii, au fost mituiți ca să spună că minunea nu a avut loc, ci 
Apostolii au venit noaptea și au furat trupul Mântuitorului, pe când ei dormeau 
(Matei 28, 11-15). Aceasta a fost prima minciună lansată de către contestatarii 
Învierii Domnului, urmată, apoi, de ipoteza că Iisus a fost doar în moarte 
clinică, din care s-a trezit în mormântul rece, a ridicat lespedea grea de piatră 
și a plecat. La acestea două se adaugă și a treia, anume că, de fapt, Apostolii, 
femeile mironosițe, ucenicii, sfântul Pavel, cei peste cinci sute de frați cărora 
s-a arătat Mântuitorul după Înviere, au suferit de boli psihice care le-au cauzat 
viziuni individuale și colective și, pe baza acestora s-a răspândit credința în 
înviere, pentru care ei și milioane de oameni, de atunci și până în zilele noastre, 
și-au jertfit viața.

Dreptmăritori creștini,
În zilele grele pe care le trăim, marcate de boală, suferință și moarte, de 

agravarea situației economice, de lipsurile și de sărăcia în care se zbat mulți 
semeni, se vorbește și se scrie aproape zilnic despre greșelile care au generat 
această stare de lucruri, despre concluziile care se desprind din lecția amară 
la care participăm cu toții și, mai ales, despre învățăturile de care ar trebui să 
ținem seama, așa încât necazurile, frica de foamete, de moarte, de pierderea 
locului de muncă, inclusiv a mijloacelor financiare, să nu ne otrăvească viața.

Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, pe care nu ne puteam 
imagina vreodată că o vom sărbători fără a ne afla cu toții în comuniune litur-
gică, ne zidește, însă, duhovnicește și în asemenea momente și ne pune la 
suflet, așa cum o face de două milenii, cea mai importantă și mai liniștitoare 
învățătură, cea mai sublimă lecție care a fost predată pe pământ, LECȚIA 
NEMURIRII. Învierea Domnului este, așadar, mărgăritarul nostru cel mai de 
preț, este sărbătoarea străluminată de speranță și de credința că nu suntem 
părăsiți pe lumea aceasta, că existența noastră nu se încheie la mormânt. Iov, 
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unul din drepții din vechime sintetiza această credință în nemurire prin impre-
sionantele sale cuvinte: „Dar eu știu că Răscumpărătorul meu este viu și că 
El, în ziua cea de pe urmă, va ridica iar din pulbere această piele a mea ce se 
destramă și afară de trupul meu voi vedea pe Dumnezeu” (19, 25).  Acesta 
este, iubiții mei, marele adevăr al Învierii: nu am fost creați pentru a muri, 
pentru a trece în neființă, ci pentru a trăi veșnic în comuniune de iubire cu  
Dumnezeu.

Au fost multe necazuri în lume, am avut parte de-a lungul istoriei de încer-
cări și de persecuții crunte, cum a profețit chiar Mântuitorul, dar credința în 
înviere și speranța în nemurire nu au putut fi smulse din sufletul creștinilor. 
Deci, nu ne temem de moarte, pentru că „ne-a izbăvit pe noi moartea 
Mântuitorului”.

La praznicul de anul acesta suntem obligați să rămânem în casele noastre 
și să ne împărtășim din taina Sfintei Învieri împreună cu familia. Captivați, 
ani la rând, de iureșul vieții cotidiene, avem prilejul acum să redescoperim 
valorile familiale, uitate adeseori, contestate și chiar stigmatizate de-a lungul 
ultimilor ani. Poate că momentele grele prin care trecem ne vor apropia mai 
mult, vor contribui la sporirea comuniunii de iubire dintre copii și părinți, 
nepoți și bunici, vecini și colegi de muncă. Vom reînvăța, de asemenea, virtutea 
OMENIEI, care ne va ajuta să ne dezbrăcăm de egoism, de nepăsare, de lăco-
mie și de corupție?

Cinstiți creștini și creștine,
Zilele pe care le petrecem în izolare la domiciliu ne pot fi de mare folos în 

planul vieții noastre sufletești, dacă sporim rugăciunea și ne străduim să trecem 
printr-un proces de curățire a sufletului și a conștiinței noastre. Avem acum 
posibilitatea de a ne redescoperi pe noi înșine, de a ne cunoaște mai bine și de 
a înțelege că nu trăim veșnic pe pământ, că nu stăpânim noi lumea pentru 
totdeauna. Dacă în aceste zile de sfântă sărbătoare vom arunca o privire în 
trecutul nu prea îndepărtat al vieții noastre, vom constata că facem parte dintr-o 
lume care nu se mai conduce după legile ori principiile biblice și nici măcar 
după reperele normalității.

Atrași, adeseori, de mirajul unei vieți fără griji, trăită doar pentru noi, nici 
nu am observat că ne-am cățărat pe efemere piedestale ale mândriei și pe înalte 
turnuri ale Babilonului plăcerilor, de la înălțimea cărora începem, brusc, să ne 
prăbușim. Cât de bine ar fi dacă am înțelege că suntem, de fapt, slabi, expuși 
și vulnerabili. Înțelegem, oare, că ceea ce noi am zeificat: bunuri materiale, 
bani și plăceri pot să dispară într-o clipă și că doar bunurile spirituale au valoare 
perenă? Unii au ajuns atât de săraci încât nu au decât putere, influență, bani, 
mașini scumpe și proprietăți luxoase, dar nu au familie, copii, bucurii, prieteni, 
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credință, viață morală cumpătată, adică ceea ce este mai de preț pe lumea 
aceasta.

În aceste zile se vorbește foarte mult și despre schimbările care vor avea 
loc, după pandemie, în lume, în societatea din care facem parte și în sufletul 
nostru. Cu toții ne dorim să se schimbe ceva în lume, să trăim într-o societate 
normală, a binelui, adevărului și dreptății, însă schimbarea, transformarea 
trebuie să înceapă cu noi înșine, cu fiecare în parte. Chiar cuvântul „Paști”, 
care înseamnă „trecere” ne învață să trecem de la „robia păcatului la libertatea 
în Hristos”, de la „moarte la viață” și de la păcat la virtute.

După ce Dumnezeu ne va izbăvi din această cumplită încercare, vom lepăda 
oare masca fariseismului și a obrăzniciei, a nesimțirii și a minciunii, a egois-
mului și a preocupării doar de satisfacerea poftelor noastre nesăbuite?

Vom învăța, oare, că mai importantă decât spălarea cu grijă a mâinilor, 
practicată acum două milenii și de Ponțiu Pilat și rămasă în istorie ca un gest 
reprobabil de lașitate, este purificarea conștiinței și a sufletului nostru 
nemuritor?

Vom înțelege, oare, că spiritul de solidaritate, de într-ajutorare de care dau 
dovadă, în această perioadă, mulți semeni, mai ales medicii și întreg personalul 
medical, dar și tinerii voluntari care se dăruiesc spre a fi de folos vârstnicilor, 
ONG-urile și parohiile care donează bani, aparatură și echipamente medicale 
spitalelor, ori hrană nevoiașilor etc., sunt podoabe mai de preț, sunt valori care 
îl ridică pe om pe un piedestal de unde nu va mai cădea niciodată? 

Vor mai fi, poate și de acum înainte detractori de serviciu care vor ataca 
aceste valori și virtuți nepieritoare, așa după cum au atacat și au contestat 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, dar noi să nu ne speriem și să nu 
încetăm a săvârși binele.

Femeilor mironosițe, care s-au speriat când au văzut îngerul la Mormântul 
Domnului, trimisul cerului le-a spus: „Nu vă temeți!”. Așadar, nici noi să nu 
ne temem decât de Dumnezeu. El este stăpânul vieții și biruitorul morții, El 
este Tatăl nostru Cel ceresc, fără de care viața noastră ar fi lipsită de sens.

Noi, cei ce credem în Învierea Domnului, facem parte din rândul celor la 
care a făcut referire Domnul Hristos în dialogul cu Toma apostolul: „Fericiți 
cei ce n-au văzut, dar au crezut!” (Ioan 20, 29).

Să trăim, așadar, cu toții bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, 
chiar dacă acum este însoțită de lacrimile întristării și ale neparticipării la 
slujba din această noapte sfântă și să gustăm din ospățul cel pururea îndestu-
lător și mântuitor al credinței dreptmăritoare. Amin.


