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A[tept\m, înc\ de acum, S\rb\toarea
S\rb\torilor [i Praznicul Praznicelor. {tim
ce anume ne a[teapt\ la aceast\ cinstit\
[i sfânt\ zi, „Una din s\pt\mân\”, când
„pr\znuim omorârea mor]ii, sf\râmarea
iadului [i încep\tura altei vie]i ve[nice”.
{tim c\ vom l\uda pe Pricinuitorul bu-
curiilor, izvorâte din mormântul d\t\tor
de via]\ al Mântuitorului. A[tept\m ziua
în care vom spune: „S\ ne cur\]im sim-
]irile [i s\ vedem pe Hristos, str\lucind
cu neapropiat\ lumin\ a Învierii, [i bu-
cura]i-v\, zicând: «luminat s\-L auzim!»,
cântându-i cântare de biruin]\!”. 

Vom spune [i anul acesta, cum am
spus [i anii trecu]i: „Acum toate de lu-
min\ s-au umplut: [i cerul [i p\mântul
[i cele dedesubt. Deci s\ pr\znuiasc\
toat\ lumea cea v\zut\ [i cea nev\zut\
c\ Hristos a înviat pentru via]a ve[nic\!”.
Vom spune [i anul acesta, cum am spus
ani de-a rândul: „Ieri m-am îngropat
împreun\ cu Tine, Hristoase, ast\zi înviez
împreun\ cu Tine, înviind Tu; r\stig-
nitu-m-am ieri împreun\ cu Tine, Însu]i
împreun\ m\ pream\re[te întru Împ\r\]ia
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Ta”. Vom spune [i anul acesta, cum am
spus în fiecare an: „Lumineaz\-te, lu-
mineaz\-te, noule Ierusalime, c\ m\rirea
Domnului peste tine a r\s\rit! Salt\ acum
[i te bucur\, Sioane, iar tu, curat\ N\s-
c\toare de Dumnezeu, vesele[te-te întru
Învierea Celui N\scut al t\u!”. E o zi
mare, o zi între zile mari, cea mai mare
din toate zilele - ziua de Pa[ti [i S\pt\-
mâna Luminat\ - când nu vom avea de
spus altceva decât cuvinte izbucnitoare
de bucurie, cuvinte izvorâte din credin]a
înmul]itoare de bucurie.

Va fi atunci Raiul anului bisericesc,
S\pt\mâna luminat\, luminat\ de În-
vierea Domnului nostru Iisus Hristos [i
luminat\ de pr\znuirea noastr\, care va
fi [i o înainte-pr\znuire a Pa[tilor din
ve[nicie. „Pa[tile cele mari, Pa[tile cre-
dincio[ilor, Pa[tile cele de tain\, Pa[tile
cele preasfin]ite, Pa[tile care au deschis
nou\ u[ile raiului, Pa[tile cu bucurie, unii
pe al]ii s\ ne îmbr\]i[\m! O, Pa[tile, iz-
b\virea de întristare, c\ ast\zi din mor-
mânt a ie[it Hristos ca un mire!”

Vom spune atunci, cum am spus
totdeauna când am pr\znuit Sfintele Pa[ti:
„Ziua învierii! {i s\ ne lumin\m cu
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pr\znuirea, [i unul pe altul s\ ne îm-
br\]i[\m. S\ zicem fra]ilor [i celor ce ne
ur\sc pe noi: «s\ iert\m toate pentru
Înviere». {i a[a s\ strig\m: «Hristos a
înviat din mor]i, cu moartea pe moarte
c\lcând, [i celor din morminte via]\
d\ruindu-le!»”. Ca s\ putem împlini [i
aceast\ exigen]\ de ridicare mai presus
de via]a obi[nuit\, de ridicare într-o sfer\
a cerului, aici, pe p\mânt, trebuie neap\rat
s\ ne preg\tim, s\ ne preg\tim pentru a
în]elege atât cât ne este posibil, din ceea
ce nu se poate în]elege deplin, pentru
c\ Învierea Domnului nostru Iisus Hristos
este mai presus de lume. A[a m\rturisim
când zicem: „cea mai presus de lume
Înviere a lui Hristos Dumnezeu”. Nu
putem s\ în]elegem prin puterea firii
cele mai presus de fire. În fa]a tainelor
totdeauna ne plec\m. Nu putem cuprinde
în finit cele ce sunt infinite. Nu putem
cuprinde cu mintea marginit\ nem\rgi-
nitul, pentru c\ toate ale lui Dumnezeu
sunt mai presus de noi, a[a încât e
necesar\ o preg\tire anume, mai întâi
pentru a în]elege cât se poate în]elege
din Învierea Mântuitorului, [i, apoi, pentru
a tr\i cât se poate tr\i, în limitele fiin]ei
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omene[ti, din cele ce sunt mai presus
de lume. Tr\ind, pe m\sura în]elegerii,
Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
s\ ajungem s\ o s\rb\torim, s\ o s\rb\-
torim pentru c\ s-a petrecut în istorie,
s\ o s\rb\torim pentru c\ se petrece în
noi, s\ o s\rb\torirm pentru c\ o vom
s\rb\tori [i în ve[nicie.

Precedat\ de ziua R\stignirii pe Cruce,
de ziua P\timirii Mântuitorului [i a mor]ii
Lui pe Cruce, Ziua ~nvierii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos este ziua Ortodoxiei.
~nvierea Mântuitorului nostru Iisus Hris-
tos constituie centrul Ortodoxiei. ~nvierea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos consti-
tuie temelia vie]ii ortodoxe, pentru c\,
în acea zi, Domnul Hristos cu moartea
pe moarte a c\lcat [i a înviat din mor]i,
d\ruindu-ne via]\ tuturor. „S\ învie Dum-
nezeu - zicem noi la Pa[ti - [i s\ se risi-
peasc\ vr\jma[ii Lui, [i s\ fug\ de la
fa]a Lui to]i cei ce-L ur\sc pe El!” E un
cuvânt din Psalmi care trebuie s\ se
împlineasc\ în existen]a noastr\. „Când
Te-ai pogorât la moarte - spunem noi,
într-o alc\tuire a Bisericii noastre, vorbind
cu Domnul nostru Iisus Hristos - Cela
ce e[ti via]a cea f\r\ de moarte, atunci
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pentru noi una din tainele credin]ei
noastre, credin]a noastr\ fiind, dup\
Sfântul Isaac Sirul, u[a tainelor. Ai cre-
din]\, [tii de taine; n-ai credin]\, nu [tii
de taine [i nici nu po]i în]elege ceva din
vreo tain\, din vreun lucru care este
adev\rat, dar neîn]eles [i necuprins.

~n fa]a tainelor, oricare ar fi ele, în
fa]a tainelor credin]ei, fie c\ sunt cele
[apte Sfinte Taine, prin care primim ha-
rul lui Dumnezeu, harul înnoitor al lui
Dumnezeu, fie c\ sunt tainele credin]ei
(~ntruparea Mântuitorului, Taina Sfintei
Treimi, Taina ~nvierii, Taina ~n\l]\rii,
Taina Pogorârii Duhului Sfânt), toate
r\mân mistere, r\mân lucruri ascunse,
r\mân mai presus de noi. ~n fa]a tai-
nelor, oricare ar fi ele, avem o singur\
atitudine adev\rat\ [i o singur\ atitu-
dine ortodox\: s\ fim cople[i]i de ele, s\
ne minun\m de ele, a[a cum ne minu-
n\m de Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul
spune c\ „înc\ n-a cunoscut pe Dum-
nezeu cel ce nu se minuneaz\ de Dum-
nezeu”. Cine nu se uime[te de Dumnezeu
n-a cunoscut pe Dumnezeu. {tie despre
Dumnezeu, este informat despre Dum-
nezeu, dar nu s-a întâlnit cu Dumnezeu.


