Alergând din pricina Învierii, în evanghelii
1. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineaţă la mormînt, pe când era
încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. 2. A alergat la Simon Petru şi la
celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: “Au luat pe
Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus.”
3. Petru şi celălalt ucenic au ieşit, şi au plecat spre mormânt.
4. Au început să alerge amîndoi împreună. Dar celălalt
ucenic alerga mai repede decît Petru, şi a ajuns cel dintâi la
mormânt. 5. S-a plecat, şi s-a uitat înlăuntru, a văzut fâşiile
de pânză jos, dar n-a intrat. 6. Simon Petru, care venea după
el, a ajuns şi el, a intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de
pânză jos. 7. Iar ştergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut sul
şi pus într-un alt loc singur. 8. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat
şi el; şi a văzut şi a crezut. 9. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din
morţi. 10. Apoi ucenicii s-au întors acasă.
În Evanghelia după Ioan 20:1-10, învierea lui Hristos este însoţită de multă alergare. Mai întâi,
în dimineaţa învierii, Maria Magdalena aleargă la Simon Petru şi la Ioan şi le spune că
mormântul este gol, iar piatra de la intrare a fost dată deoparte. Petru şi Ioan aleargă apoi şi ei
înapoi la mormânt, ca să vadă cu ochii lor ce s-a întâmplat. Luca 24:12 spune că Petru, după ce a
alergat şi a privit atent la mormântul gol, s-a întors acasă mirat, plin de întrebări. Ambele aceste
alergări sunt alergări ale întrebărilor. Întoarcerea este înceată şi plină de nelămuriri. Confirmările
sosesc însă mai târziu pe când erau adunaţi împreună şi Isus cel înviat apare în mijlocul lor.
Cum se poate ca efectele morţii să fie înlăturate? Este posibil să existe o revenire a vieţii, în aşa
fel, încât noua fiinţă să fie mai mult decât era înainte şi, în acelaşi timp, şi mai bine? Învierea lui
Hristos spune că este posibil şi chiar s-a întâmplat aşa în persoana lui Isus Hristos.
Deşi creştinismul este plin de valori spirituale, aici este un tezaur extrem de pragmatic,
surprinzător de fizic, de biologic. Natura este răscumpărată, Viaţa lui Hristos învinge moartea, în
mod categoric şi miraculos, şi definitiv. Omenirea cunoaşte o revenire care pare desprinsă de
realitate. Ori este adevărat, ori nu, ca să îl parafrazăm pe C.S. Lewis, într-o formulare aproape
deranjant de simplă. Învierea lui Hristos este o revenire la viaţă, pe un nivel pe care niciodată nu
l-a mai cunoscut cineva dintre oameni, şi pe care se zideşte nădejdea sutelor de milioane de
creştini care au trăit de la Hristos încoace, în decursul istoriei. Aşadar, învierea lui Hristos este
un rod extraordinar, al unei rezolvări spirituale şi juridice incredibile intervenite în istoria
omenirii. Cine o poate ignora şi cu ce ai putea-o înlocui? Merită să îţi trăieşti viaţa în alergarea
credinţei! Hristos a înviat!

