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VIAŢA CREŞTINĂ-PREGĂTIRE
PENTRU ÎNVIERE
Preafericitul Părinte DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

I. ROSTUL, NOIMA ÎNVIERII

„Nu trebuia, oare, ca Hristos să
pătimească acestea şi să intre în slava Sa? Şi
începând de la Moise şi de la toţi prooroci le-a
tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre
El.” (Luca 24,26-27)
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel Înviat din morţi,
S-a arătat chiar în ziua învierii Sale femeilor mironosiţe (Matei 28,
1-10), celor doi ucenici Luca şi Cleopa în drum spre Emaus şi celor
unsprezece ucenici apropiaţi care se aflau adunaţi într-o casă de
teama iudeilor (Luca 24, 1-53), iar după opt zile, S-a arătat lui Toma
(Ioan 20,26-29). Apoi, mai târziu, în timpul celor patruzeci de zile de
la Înviere până la înălţarea Sa la cer, S-a arătat la peste cinci sute de
fraţi în Galileea (I Corinteni 15,6).
În drum spre Emaus, Iisus Cel înviat din morţi, Se arată la
început ca un călător necunoscut , Care intră în vorbă cu cei doi
ucenici, Luca şi Cleopa, miraţi de cele ce se întâmplaseră în Ierusalim
cu Iisus Nazarineanu. Pe drum, acest necunoscut le-a tâlcuit
Scripturile şi a arătat, că cele întâmplate acum fuseseră prezise cu
multe secole în urmă de către profeţi.
În momentul în care, însă, acest călător necunoscut a fost
invitat în casă, El S-a aşezat la masă, a binecuvântat şi a frânt pâinea
11
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şi le-a dat ucenicilor ca să mănânce din ea. Pe când frângea El
pâinea, ochii lor duhovniceşti s-au deschis şi L-au recunoscut: era
Iisus Însuşi. Dar îndată, El S-a făcut nevăzut. Atunci, ucenicii au zis
între ei:„Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale
şi când ne tâlcuia Scripturile?”(Luca 24,32). Luca şi Cleopa s-au
întors apoi la Ierusalim şi au povestit celor unsprezece ucenici ai lui
Iisus şi celor care erau împreună cu ei cum L-au întâlnit pe Domnul
înviat din morţi. Dar iată că, pe când vorbeau acestea, El (Iisus) a
stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”. Iar ei , înfricoşându-se,
au crezut că văd duh. Însă pentru a-i convinge pe ucenici, că este El
Însuşi, Iisus le-a arătat mâinile şi picioarele străpunse, iar apoi le-a
cerut ceva de mâncare. Atunci, ucenicii I-au dat o bucată de peşte
fript şi dintr-un fagure de miere. Luând Iisus, a mâncat înaintea lor.
Apoi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi,
fiind încă, împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele
scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în Psalmi.
Atunci le-a deschis mintea, ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că,
aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi să învieze din
morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre
iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.”
(Luca 24, 44-47). Din cele scrise de către Sfântul Evanghelist Luca
despre Învierea lui Hristos, învăţăm mai multe lucruri minunate şi
folositoare, şi anume: Iisus Cel înviat din morţi Se arată ca
necunoscut şi totuşi cunoscut; El ne arată cum trebuie tâlcuite
Scripturile; iar întâlnirea cu El în rugăciune şi împărtăşanie este
începutul tainei învierii; dar, mai ales, El ne arată, că moartea şi
Învierea Sa fac parte din planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii.
Iisus Se arată după înviere ucenicilor într-o desăvârşită
libertate: când vrea, unde vrea şi cum vrea El. Iisus Cel înviat din
morţi este viu şi prezent, dar Se lasă văzut şi recunoscut numai
printr-o lucrare de deschidere a ochilor duhovniceşti şi a minţii
ucenicilor. Recunoaşterea Lui este deci, o lucrare duhovnicească.
El se arată o clipă, apoi Se face nevăzut, adică El nu mai poate fi
reţinut de nimeni şi de nimic din lumea aceasta pământească. Iisus
Cel înviat este absolut liber: El trece prin uşile încuiate şi stă în
mijlocul ucenicilor; El pare ca fiind un duh, o vedenie şi totuşi,
ucenicii pot după aceea, să constate, că este El, are trup, ce poate fi
12
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atins şi recunoscut, mănâncă nu pentru că îi este foame, ci pentru a
arăta că este Om în trup. Trupul Lui, după înviere este schimbat şi
totuşi acelaşi, adică trupul lui Iisus din Nazaret, Cel răstignit şi înviat,
trupul lui Dumnezeu-Fiul devenit Om, trupul care a suferit moartea.
Spre deosebire, însă, de Lazăr cel înviat din morţi a patra zi, care
trăieşte încă o vreme în lumea aceasta pământească şi apoi moare din
nou ca toţi oamenii, Iisus Cel înviat din morţi nu revine la viaţa
biologică, pământească, ci inaugurează altă viaţă pentru trup: viaţa
cerească. Trupul Său înviat rămâne veşnic viu.
De aceea, Biserica Ortodoxă cântă în ziua de Paşti: „Prăznuim
astăzi omorârea morţii şi începutul unei alte vieţi, veşnice.”
Această dimensiune a morţii lui Iisus ca jertfă liber acceptată,
ca dăruire de Sine pentru viaţa lumii, este exprimată în Liturgia
euharistică ortodoxă prin cuvintele: „în noaptea în care (Iisus) a fost
vândut sau mai degrabă S-a dat pe Sine pentru viaţa lumii...”
Iisus acceptă să treacă prin moarte, pentru ca moartea să fie
învinsă din interiorul fenomenului însuşi. De aceea, troparul
Sfintelor Paşti spune: „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe
moarte călcând şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le.”
Fiind deodată Dumnezeu şi Om, Iisus moare ca om, dar
învinge moartea ca Dumnezeu, atotputernic şi veşnic viu, aşa cum
spune Sfântul Ioan Gură de Aur în Cuvântul său de Paşti, atunci
când afirmă că, în cazul lui Iisus, moartea pune stăpânire pe Om, dar
se întâlneşte cu Dumnezeu, se atinge de trup, dar se întâlneşte cu
cerul!
Din felul în care Iisus tâlcuieşte ucenicilor Luca şi Cleopa
Sfintele Scripturi, vedem faptul că, Dumnezeu are un plan, un
proiect, un program de înviere, mai întâi cu Fiul Său Care S-a făcut
Om, iar prin El cu omenirea întreagă.
Astfel, prima tâlcuire a Sfintelor Scripturi ale Vechiului
Testament, în care se arată, că Persoana lui Iisus Hristos este centrul
de convergenţă şi legătură a tot ceea ce au scris Moise, Profeţii şi
Psalmistul, a fost făcută de Însuşi Iisus cel Înviat din morţi.
Din aceasta se vede, că Biserica trebuie totdeauna, să
tâlcuiască Sfintele Scripturi în lumina învierii, în lumina tainei iubirii
nesfârşite a lui Dumnezeu pentru oameni arătată în Hristos.
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Taina Persoanei lui Hristos leagă din interior, printr-o
conexiune minunată lucrată de Sfântul Duh, mulţimea diferită a
cărţilor Sfintelor Scripturi, cărţi scrise de oameni diferiţi, în epoci
diferite şi în stiluri literare diferite.
Într-o predică de Sfintele Paşti, un părinte al Bisericii din
secolul al II-lea,
Meliton de Sardes, arată cum taina pătimirii sau a suferinţei lui
Hristos a fost nu numai profeţită în cuvinte, ci şi prefigurată sau
preînchipuită în unele personaje din Sfânta Scriptură a Vechiului
Testament, ca o pregătire a venirii Sale în lume.
„El (Iisus)este Paştele mântuirii noastre, scrie Meliton de
Sardes. El este Acela Care a suferit mult în mulţi oameni: El a fost
ucis în Abel, legat în Isaac, simbriaş în Iacob, vândut în Iosif,
primejduit în Moise, înjunghiat în miel, persecutat în David,
defăimat în prooroci.”(Despre Paşti, par.69)
Faptul că, după ce a tâlcuit ucenicilor Sfintele Scripturi, Iisus
Se face cunoscut lor în momentul frângerii pâinii,ne arată că
înţelegerea deplină a Sfintei Scripturi nu poate fi despărţită de viaţa
liturgică şi sacramentală a Bisericii. Acelaşi Hristos Care ni Se
dăruieşte tainic prin cuvintele Scripturii ca hrană pentru suflet, ni Se
dăruieşte şi mai deplin în Sfânta Împărtăşanie, ca hrană pentru suflet
şi trup sau ca merindepentru înviere. De aceea, împărtăşirea cu
Sfânta Euharistie este „gustare din izvorul cel fără de moarte” şi a
fost numită „antidotul nemuririi”.
După cum cuvintele inspirate de Duhul Sfânt ale Sfintei
Scripturi conţin tainic parfumul învierii, aşa Sfânta Împărtăşanie
conţine tainic hustul vieţii veşnice. Prin ele amândouă şi prin toată
viaţa şi lucrarea sfântă a Bisericii presimţim că suntem chemaţi la
înviere şi viaţa veşnică. De aceea, Biserica este în lumea aceasta
laboratorul învierii.
Domnul nostru Iisus Hristos, înviat din morţi, arată ucenicilor
Săi că, taina morţii şi învierii Sale are un scop sau un ţel anume:
mântuirea tuturor popoarelor: trebuie să pătimească Hristos şi să
învieze din morţi a treia zi, şi să pătimească Hristos şi să învieze din
morţi a treia zi, şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre
iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim”
(Luca 24, 46-47).Aşadar, taina morţii şi învierii lui Hristos cheamă
14
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lumea la pocăinţă spre iertarea păcatelor, pentru dobândirea vieţii
veşnice.
Iată de ce, postul şi pocăinţa spre iertarea păcatelor prin
spovedanie şi împărtăşirea cu Sfânta Euharistie se practică atât de
intens ca pregătire a noastră pentru înviere, pentru Sfintele Paşti.
Dar pregătirea pentru mântuire şi înviere nu se limitează
numai la o perioadă a anului, pentru că Mântuitorului Iisus Hristos şi
Biserica Sa ne cheamă să vedem ca fiind timp de mântuire, timp de
pregătire pentru Învierea cea de obşte. De aceea, ori de câte ori
rostim Crezul, la sfârşitul lui mărturisim: „aştept învierea morţilor şi
viaţa veacului ce va să vină.” Astfel, în viaţa creştină, Hristos este
„Paştele nostru” (I Corinteni 5,7), baza şi începutul sau anticipaţia
învierii noastre. Întreaga viaţă sfântă a Bisericii este o legătură tainică
între Învierea lui Hristos şi învierea noastră. Acest program
dumnezeiesc de înviere a omenirii întregi, care s-a realizat ca
anticipaţie sau arvună în Hristos este descris de Sfântul Apostol
Pavel astfel: „Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire
cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morţi prin greşelile noastre,
ne-a făcut vii împreună cu Hristos – prin har suntem mântuiţi! – Şi
împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat în ceruri, în
Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare, covârşitoarea bogăţie a
harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru
Hristos Iisus”(Efeseni 2, 4-7).
Învierea este darul exclusiv al lui Dumnezeu pentru toţi
oamenii din toate timpurile, din toate locurile şi din toate popoarele,
dar existenţa de după înviere depinde de faptele noastre săvârşite în
trup, în timpul vieţii pământeşti.Învierea de obşte este deci, darul lui
Dumnezeu pentru toţi oamenii, ea depinde numai de Dumnezeu,
dar fericirea sau nefericirea celor înviaţi depinde şi de libertatea lor.
Astfel, taina vieţii veşnice este o tainică legătură dintre iubirea
nesfârşită a lui Dumnezeu pentru toţi oamenii şi răspunsul sau
refuzul liber al fiecărui om faţă de iubirea lui Dumnezeu: „pentru că
noi toţi-spune acelaşi Sf. Apostol Pavel-trebuie să ne înfăţişăm
înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele
ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău.”( II Corinteni 5,10).
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