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Hristos a Înviat!
În noaptea aceasta Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întru totul asemenea Lui,
învie din mormânt biruind moartea. Praznuirea Învierii Domnului nu este o rememorare,
nu este un simbol al nici unei legende pagâne. Ea este simplu si real, Învierea. Iisus învie
mereu. El se naste mereu, propovaduieste printre oameni, sufera patimirile mortii si învie
mereu. În plan mistic, în plan divin, nu exista timp, nici succesiune, nici aniversari, ci
numai realitati eterne. Hristos a înviat, fiind pârga învierii noastre!
O legenda crestina veche, nascuta în cercurile de Evrei convertiti, spune ca,
dincolo de Caiafa, arhiereul anului mortii lui Iisus, statea Anna, socrul marelui arhiereu;
dar dincolo de ei amândoi statea un mare rabin, cunoscator al legii, care-l ura pe Iisus de
moarte si care a determinat arestarea, judecarea si moartea Domnului. Acest era Rabi
Tarfon. Rabi Tarfon biruise. Marele impostor - Iisus, Cel care se chema pe Sinesi Fiul lui
Dumnezeu - fusese dat mortii ca ultimul dintre tâlhari. Minciuna lui fusese dovedita. În
noaptea Învierii Sale, Iisus, spune istorioara pioasa, s'a aratat lui Rabi Tarfon. Acesta
descifra niste manuscrise vechi, despre venirea lui Mesia. Iisus a intrat prin usile încuiate
si a stat înaintea lui si i-a vorbit: „Rabi, de acum si pâna la sfârsitul veacurilor, noaptea
aceasta va fi praznuita ca o noapte a biruintei vietii asupra mortii. Ridica-te, Rabi, spune
lumii ca ai vazut pe Cel Înviat! Propovaduieste Învierea”. Rabi Tarfon s'a ridicat. Era
obisnuit cu tot felul de aratari, duhurile nu-l puteau înspaimânta. S'a apropiat de Iisus si a
ridicat mâna sa-l loveasca peste obraz. Si s'a uscat mâna lui Rabi Tarfon chiar în clipa
aceea!
În toate actele anticrestine sta Rabi Tarfon. În ucideri, în defaimarea
crestinismului, în lasitatea celor care nu apara pe Iisus, în desfrânarea fizica si spirituala
propovaduita cu putere de profetii "drepturilor umane", în bombardarea Bisericii Nasterii
Domnului din Betlehem, în orice actiune de aceasta natura, exista un Rabi Tarfon care
încearca sa loveasca obrazul lui Iisus. În pacatele noastre, în necredinta noastra, în
cesiunile facute lumii acesteia pierdute, in desfrâul idolilor, sta Rabi Tarfon. Iubitilor, nu
ridicati mâna inimii voastre sa loviti obrazul lui Hristos. Nu numai bratul inimii, ci toata
inima voastra se va usca.
Hristos a Înviat!

