Hristos a înviat !
Cornel Ghiță, 8 mar 2013
Nicolai Ivanovici Buhari, a fost unul din cei mai influenți oameni de pe planetă. Ivanovici a
fost și conducătorul Partidului Comunist Rus, după ce, în prealabil, a luat parte la revoluția
bolșevică din 1917. Mai târziu a fost redactor al ziarului sovietic Pravda, care se traduce :
„Adevărul”. Lucrările lui, în politică, chiar dacă este vorba de una comunistă, sunt studiate și
astăzi.
Există o poveste adevărată despre una dintre întâmplările de care a avut parte în viața lui. A
plecat de la Moscova la Kiev pentru ca să se adreseze unei adunări populare pe tema
ateismului. A țintit cu toată artileria grea în creștinism. A adus toate dovezile științifice și
filozofice pe care le avea, pentru a lovi în creștinism. După ce a vorbit câteva ore, a terminat.
Când s-a uitat peste sală se părea că oamenii erau ca o câmpie peste care trecuse focul și nu
a mai rămas nimic decât cenușă și fum. Sigur pe reușita lui, a întrebat retoric : „are cineva
vreo întrebare ?” S-a făcut o tăcere de mormânt și, după câteva momente, s-a ridicat un
bărbat și, cu pași hotărâți, s-a îndreptat spre tribună. A mers la microfon și și-a pus mâinile
muncitorești, crăpate de lucru, pe marginea pupitrului ; s-a uitat în stânga , s-a uitat în
dreapta, a tras aer în piept și cu toată demnitatea a spus : „Cristos a înviat !” Imediat, sala sa ridicat în picioare și ca un vuiet de ape mari a venit răspunsul : „Adevărat a înviat !”
Învierea Domnului este o realitate incontestabilă. Ea este piatra de temelie a creștinismului.
Apostolul Pavel spune că, fără înviere, credința noastră ar fi zadarnică (1Cor.15). Cea mai
mare minune care s-a produs odată cu învierea Domnului Isus din morți, este legată de
transformarea vieților. Au fost transformați ucenicii, au fost transformate femeile care au
venit la mormânt și de atunci și până astăzi Isus Cel viu continuă să transforme vieți. Când
Isus schimbă o viață, El transformă lacrimile de jale în lacrimi de bucurie, aduce speranță,
aduce biruință asupra păcatului, aduce dragoste pentru semeni, aduce tot ceea ce este bun
și frumos, înlăturând ceea ce este murdar.
Provocarea mea pentru tine, iubit cititor, este : poți să spui „adevărat a înviat”? A
transformat El inima ta în așa măsură încât schimbarea să fie sesizabilă ?
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