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Bucuria ~nvierii – Lumina poc\in]ei

Pastoral\ la ~nvierea Domnului - 2003

† DANIEL,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

Hristos a înviat!

Iubi]i credincio[i [i credincioase,

S\rb\toarea Învierii Domnului sau Sfintele Pa[ti este, în Ortodoxie, o
pregustare în timp [i o icoan\ de lumin\ a bucuriei negr\ite [i ve[nice din
Împ\r\]ia cerurilor, în care vor intra drep]ii la sfâr[itul veacurilor, dup\ Învierea
cea de ob[te (universal\) [i dup\ Judecata de apoi (final\) a omenirii întregi.
Acest adev\r se afl\ cuprins în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos când zice:
„Vine ceasul când to]i cei din morminte vor auzi glasul Lui (al Fiului Omului) [i
vor ie[i cei care au f\cut cele bune, spre învierea vie]ii, iar cei care au f\cut cele
rele, spre învierea osândirii” (Ioan 5, 28-29).

În ziua Învierii de ob[te [i a Judec\]ii de apoi, p\c\to[ii care nu s-au poc\it
vor pieri de la fa]a lui Dumnezeu, iar drep]ii, adic\ cei care s-au poc\it de faptele
rele [i [i-au îndreptat via]a, se vor veseli în bucuria Împ\r\]iei cerurilor, adic\ în
comuniunea sfin]eniei lui Dumnezeu. De aceea, la sfâr[itul c\dirii Sfintei Evan-
ghelii din slujba de Înviere care se s\vâr[e[te în fa]a bisericii se rostesc cuvintele
profetice ale psalmistului: „A[a s\ piar\ p\c\to[ii de la fa]a lui Dumnezeu, iar
drep]ii s\ se veseleasc\” (Psalmi 67, 1-3).

Desigur, to]i oamenii sunt p\c\to[i, dar p\c\to[ii care se poc\iesc [i î[i în-
dreapt\ via]a lor dup\ voia lui Dumnezeu, adic\ se „întorc spre Dumnezeu
înainte de a se întoarce în p\mânt” (cum spune o rug\ciune de la „Vecernia Rusa-
liilor”), aceia devin drep]ii chema]i la bucuria mântuirii.

În Biserica Ortodox\ preg\tirea pentru S\rb\toarea Sfintelor Pa[ti este
precedat\ de [apte s\pt\mâni de poc\in]\ [i post, rug\ciune [i milostenie, pentru

„Bucurie se face `ngerilor lui Dumnezeu

pentru un p\c\tos care se poc\ie[te.”

(Luca 15, 10)
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c\ adev\rata bucurie a Învierii este bucuria iert\rii p\catelor [i arvuna vie]ii
ve[nice.

Darul iert\rii p\catelor pentru dobândirea vie]ii ve[nice este cel mai mare dar
pe care Hristos Domnul l-a d\ruit ucenicilor S\i în prima zi a Învierii Sale din
mor]i, zicând: „Pace vou\! Precum M-a trimis pe Mine Tat\l, v\ trimit [i Eu pe
voi. {i zicând acestea, a suflat asupra lor [i le-a zis: Lua]i Duh Sfânt, c\rora ve]i
ierta p\catele, le vor fi iertate [i c\rora le ve]i ]ine vor fi ]inute” (Ioan 20, 21-23).

Totu[i, vedem c\ darul acesta este deodat\ o putere de a ierta p\catele [i de a
]ine p\catele, adic\ [i o putere de a amâna iertarea lor; ea este deci o putere de a
dezlega [i de a lega (cf. Matei 18, 18) pe cei p\c\to[i. Ce însemneaz\ aceast\
dubl\ putere dat\ de Hristos ucenicilor S\i în ziua Învierii Sale? Potrivit Sfin]ilor
P\rin]i ai Bisericii, aceasta însemneaz\ c\ Apostolii [i urma[ii lor, episcopii [i
preo]ii care sunt rândui]i de Hristos s\ p\storeasc\ Biserica lui Dumnezeu (Fapte
20, 28) au putere de a ierta sau dezlega de p\cate pe cei care se poc\iesc [i de a
amâna iertarea sau dezlegarea celor care nu se poc\iesc. În acest sens, Sfântul
Chiril al Alexandriei tâlcuie[te cuvintele Mântuitorului privind darul iert\rii [i
]inerii p\catelor, astfel: 

„Purt\torii de Duh iart\ p\catele sau le ]in, dup\ în]elegerea mea, în dou\
moduri. C\ci sau cheam\ la Botez pe cei ce sunt vrednici de acesta prin cur\]ia
vie]ii [i prin proba credin]ei, sau îi împiedic\ [i îi opresc pe al]ii de la harul
dumnezeiesc dac\ înc\ nu s-au f\cut vrednici. Sau iart\ [i ]in p\catele, mustrând
pe fiii Bisericii care p\c\tuiesc iar pe cei ce se poc\iesc îi iart\”1.

Tot Mântuitorul Iisus Hristos – Cel înviat din mor]i –, spune ucenicilor S\i
aduna]i laolalt\ în Ierusalim, dup\ întâlnirea Lui cu Luca [i Cleopa la Emaus, c\
mântuirea lumii se face prin poc\in]\ spre iertarea p\catelor: „{i le-a spus lor c\
a[a este scris [i a[a trebuie s\ p\timeasc\ Hristos [i s\ învieze din mor]i a treia
zi. {i s\ se propov\duiasc\ în numele S\u poc\in]a spre iertarea p\catelor la
toate neamurile, începând de la Ierusalim” (Luca 24, 46-47).

Dar toat\ Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos este Evanghelie a poc\in]ei
[i iert\rii, c\ci ea începe cu chemarea la poc\in]\ (Marcu 1, 15) [i con]ine multe
chipuri [i pilde ale poc\in]ei, ale recuper\rii, vindec\rii [i mântuirii p\c\to[ilor,
cum ar fi: oaia cea pierdut\, drahma cea pierdut\ [i fiul risipitor (Luca 15, 1-32),
vame[ul de la templu (Luca 18, 10-14) [i vame[ul Zaheu (Luca 19, 1-10),
Apostolul Petru (Marcu 14, 72; Matei 26, 75; Luca 22, 61-62), femeia p\c\toas\
(Ioan 12, 1-8), tâlharul de pe cruce (Luca 23, 40-42). Mai mult, înainte de Moartea
[i Învierea Sa, Hristos Domnul a instituit Taina Sfintei Euharistii spre iertarea
p\catelor (Matei 26, 28; Marcu 14, 22-24; Luca 22, 19-20; I Corinteni 11, 24),
iar dup\ Învierea Sa din mor]i a d\ruit ucenicilor S\i arvuna Pogorârii Duhului
Sfânt (a Rusaliilor) deodat\ cu darul iert\rii [i ]inerii p\catelor, spre a lucra în
numele Lui [i împreun\ cu El pentru mântuirea oamenilor prin Sfânta Tain\ a
Poc\in]ei. Referindu-se la harul preo]iei, Sfântul Ioan Gur\ de Aur precizeaz\:

1 Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, trad. Pr. Prof.
Dumitru St\niloae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 2000, p. 1163.
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„Tot ce are preotul în puterea sa este un dar care nu-i apar]ine decât lui
Dumnezeu singur [i oricât de mare [i înalt\ ar fi în]elepciunea omului, ea va fi
totdeauna mai prejos de har. (...) Tat\l [i Fiul [i Duhul Sfânt fac totul; preotul,
slujitorul, numai împrumut\ limba sa [i mâna sa”2. 

Tot Sfântul Ioan Gur\ de Aur, ar\tând leg\tura ce exist\ între poc\in]a pentru
p\cate [i iertarea acestora, întreab\: „Cum pretinzi, spune-mi, a te învrednici de
iertarea p\catelor, când nu le-ai m\rturisit deloc?”3. 

În Cele nou\ omilii despre poc\in]\, pe care Sfântul Ioan Gur\ de Aur, acest
înv\]\tor al poc\in]ei, le-a ]inut în vederea împ\rt\[irii credincio[ilor înainte de
s\rb\toarea Sfintelor Pa[ti, se arat\ c\ poc\in]a spre iertarea p\catelor este
dovada iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, este un dar pentru ca p\catele
s\vâr[ite dup\ Botez s\ poat\ fi iertate [i vindecate, tocmai pentru c\ Dumnezeu
nu voie[te moartea p\c\tosului, ci s\ se întoarc\, s\ se poc\iasc\ [i s\ tr\iasc\
(Iezechiel 18, 23). „Iertarea p\catelor – spune Sfântul Ioan Gur\ de Aur – este
izvorul mântuirii [i r\splata poc\in]ei, c\ci aceasta este un leac care [terge
p\catul; e un dar ceresc, o putere minunat\, biruind prin har înl\n]uirea legilor.
(...) Poc\in]a este topitoarea p\catelor”4.

Iar atunci când vorbe[te despre leg\tura dintre poc\in]\ [i bucuria s\rb\torii
Învierii Domnului, acela[i Sfânt P\rinte zice: „Nu se s\rb\tore[te viciul, ci
convertirea; nu p\catul, ci poc\in]a; nu f\]\rnicia, ci întoarcerea la cur\]ia
sufletului”5.

Iubi]i fii [i fiice duhovnice[ti,

Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii au v\zut în Taina Poc\in]ei atât o Tain\ a iert\rii [i a
vindec\rii sufletului de p\cate [i patimi, cât [i o Tain\ a eliber\rii omului de sub
robia diavolului care îndeamn\ adesea pe om s\ s\vâr[easc\ r\ul, s\ urasc\ pe
Dumnezeu [i pe semeni, în loc s\-i iubeasc\. P\catul ne duce spre moartea
sufletului, ca desp\r]ire de Dumnezeu, iar poc\in]a spre via]\, ca întoarcere spre
Dumnezeu.

Astfel, Sfântul Chiril al Ierusalimului (313-386), în Catehezele sale rostite în
postul Sfintelor Pa[ti pentru cei care se preg\teau a primi Botezul, arat\ c\ „greu
lucru este p\catul, iar c\lcarea de lege este o boal\ prea cumplit\ a sufletului.
P\catul taie nu numai nervii sufletului, dar este [i pricinuitorul focului ve[nic.
P\catul este un r\u s\vâr[it prin libera voin]\ a omului, odrasl\ a poftei (...)
«Dumnezeu, dup\ cum spune Eclesiastul, a f\cut pe om drept, dar oamenii au

2 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentar la Evanghelia de la Ioan, trad. Gh. B\bu], Editura
Pelerinul Român, Oradea, 1998, p. 462.

3 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilia la Evrei, 31, 2-4, P.G. 63, 214-218; cf. Pr. Ilarion Felea,
Poc\in]a, Sibiu, 1939, p. 178.

4 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii despre poc\in]\, Omilia 7, 1; cf. Pr. I. Felea, op. cit.,
p. 171.

5 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii despre poc\in]\, Omilia I, 4; cf. Pr. I. Felea, op. cit.,
p. 168.
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n\scocit multe vicle[uguri» (Ecclesiastul 7, 29). Iar Apostolul spune: «Suntem
f\ptura lui Dumnezeu, zidi]i spre fapte bune» (Efeseni 2, 10). A[adar, pentru c\
este bun, Ziditorul ne-a zidit spre fapte bune; zidirea îns\ prin propria ei voin]\
s-a îndreptat spre r\utate. Deci, dup\ cum am spus, greu lucru este p\catul, dar
nu de nevindecat, greu pentru cel st\pânit de p\cat, dar u[or de vindecat pentru
cel care, prin poc\in]\, îl leap\d\”6.

Apoi, Sfântul Chiril mai aduce o l\murire:

„Nu e[ti îns\ tu (omule) singurul pricinuitor al p\catului, ci este [i un alt
sf\tuitor foarte r\u, diavolul. Acela sf\tuie[te pe to]i, dar nu are putere peste cei
care nu-l ascult\. (...) Diavolul este pricinuitorul p\catului [i tat\l tuturor
relelor. (...) Era slujitor bun al lui Dumnezeu [i a ajuns Satana, primind pe bun\
dreptate acest nume, c\ci cuvântul satana se nume[te: cel potrivnic. (...) Când a
c\zut, a atras pe mul]i împreun\ cu el. (...) Din pricina lui str\mo[ul nostru
Adam a fost scos afar\ din rai [i a fost mutat în p\mântul purt\tor de spini”7.

Deoarece pricina c\derii diavolului [i a primilor oameni a fost mândria
urmat\ de neascultare, poc\in]a ca smerit\ întoarcere la Dumnezeu [i ca ascultare
de voia Lui este începutul ridic\rii, vindec\rii [i mântuirii omului.

Rezumând înv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i despre poc\in]\, Sfântul Ioan Damaschinul
d\ poc\in]ei urm\toarea defini]ie: „Poc\in]a este întoarcerea, prin ascez\ [i osteneli,
de la starea cea contrar\ naturii la starea natural\, de la diavolul la Dumnezeu”8.

Biserica este locul în care poc\in]a devine cu adev\rat lucrare vindec\toare [i
mântuitoare pentru p\c\to[ii care caut\ iertarea p\catelor. În acest în]eles, Sfântul
Efrem Sirul spune c\: „Biserica este locul unde se salveaz\ cei condamna]i la
pieire”. To]i p\c\to[ii sunt condamna]i la moarte pentru c\ „plata p\catului este
moartea" (Romani 6, 23). Iar Sfântul Leon cel Mare († 461) precizeaz\: „Bun\tatea
lui Dumnezeu a rânduit în a[a fel ajutoarele Sale, ca iertarea dumnezeiasc\ s\
nu se poat\ ob]ine f\r\ rug\ciunile preo]ilor. Mijlocitorul `ntre Dumnezeu [i
oameni, Iisus Hristos, a conferit c\peteniilor Bisericii puterea de a da celor ce se
m\rturisesc lucrarea poc\in]ei [i de a-i admite prin poarta împ\c\rii la împ\r-
t\[irea Tainelor, când sunt cur\]i]i printr-o isp\[ire salutar\”9.

Canonul de poc\in]\ sau epitimia nu este o pedeaps\ sau o r\zbunare a duhov-
nicului fa]\ de penitent, ci o doctorie, o terapie, un tratament medicinal sufletesc, în
scopul vindec\rii sufletului de p\cat. În acest sens, Sfântul Grigorie cel Mare ne
înva]\ zicând: „Precum în medicin\ fierbin]eala se vindec\ prin r\ceal\ [i r\ceala
prin fierbin]eal\, a[a [i Domnul nostru a a[ezat cele contrare ca mijloc de vin-
decare pentru p\cate, prescriind celor desfrâna]i înfrânarea, celor zgârci]i d\r-
nicia, celor apleca]i spre mânie blânde]ea, celor mândri umilin]a”10.

6 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, II, 1, Editura Institutului Biblic [i de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2003, p. 23-24.

7 Idem, Cateheza II, p. 25-26.
8 Sfântul Ioan Damaschin, De fide orthodoxa, II, 30, P.G. 94, 976, trad. Pr. D. Fecioru,

Dogmatica, p. 137, cf. Pr. I. Felea, op. cit., p. 181.
9  Sfântul Leon cel Mare, Epistola c\tre Teodor, 108, P.L. 54, 1011-1012, cf. Pr. I. Felea,

op. cit., p. 191.
10 Sfântul Grigorie cel Mare, Omilia 32, P.L. 76, 1132, cf. Pr. I. Felea, op. cit., p. 197.



9~NVIEREA LUI HRISTOS – LUMINA POC|IN}EI

Iar Sinodul VI ecumenic (Trulan, 692) în Canonul 102 compar\ în mod
explicit pe duhovnic cu medicul [i cere ca el s\ cunoasc\ atât dispozi]ia p\-
c\tosului spre vindecare, cât [i manifestarea p\catului ca boal\ a sufletului,
aplicând doctoria acomodat\ bolii, precizând c\ „toat\ grija lui Dumnezeu [i a
celui ce mânuie[te (exercit\) puterea de p\stor este s\ readuc\ oaia cea r\t\cit\,
iar pe cea mu[cat\ de [arpe s\ o vindece [i nici s\ n-o împing\ în pr\pastia
dezn\dejdii, nici s\ nu slobozeasc\ frâul spre o sl\bire [i o nesocotire a pur-
t\rilor. Ci în tot modul, fie prin doctorii aspre [i dureroase, fie prin altele mai
dulci [i mai blânde, s\ stea împotriva patimii [i s\ lupte pentru cicatrizarea
r\nii, probând roadele (consecin]ele) p\catului [i c\l\uzind cu în]elepciune pe
omul chemat la str\lucirea de sus”11.

Dup\ cum bucuria Învierii Domnului o tr\im nu numai în ziua de Pa[ti, ci [i
în fiecare duminic\ de peste an, tot a[a [i bucuria pe care o aduce [i poc\in]a spre
iertarea p\catelor trebuie s\ fie o constant\ a vie]ii cre[tine.

De aceea, în fiecare duminic\, la Utrenie, dup\ ce rostim Psalmul de poc\in]\
(Psalmul 50): „Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta [i dup\ mul]imea
îndur\rilor Tale [terge f\r\delegea mea...”, cânt\m: „Învierea lui Hristos v\zând,
s\ ne închin\m Sfântului Domnului Iisus, unuia Celui f\r\ de p\cat. Crucii Tale
ne închin\m, Hristoase, [i sfânt\ Învierea Ta o l\ud\m [i o sl\vim, c\ Tu e[ti
Dumnezeul nostru, afar\ de Tine pe altul nu [tim, numele T\u numim. Veni]i to]i
credincio[ii s\ ne închin\m sfintei Învierii lui Hristos, c\ iat\ a venit prin Cruce
bucurie la toat\ lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, l\ud\m Învierea
Lui, c\ r\stignire r\bdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat”.

Pentru c\ permanent p\c\tuim cu gândul, cu cuvântul [i cu fapta, permanent
trebuie s\ ne poc\im spre a dobândi bucuria iert\rii ca tain\ a învierii sufletului
nostru din p\cat [i ca preg\tire pentru Învierea cea de ob[te, ca bucurie netrec\toare
a Împ\r\]iei cerurilor. Astfel în]elegem [i sim]im în inimile noastre c\ bucuria ~n-
vierii este lumina [i roada poc\in]ei. Sfânta Scriptur\ [i Sfin]ii Bisericii ne arat\ c\
poc\in]a este poruncit\ pentru to]i oamenii (Fapte 17, 30; Tit 2, 11, 12; II Petru 3, 9)
[i c\ este poruncit\ de Însu[i Mântuitorul Hristos (Matei 4, 17; Apocalipsa 2, 5, 16;
3, 3, 19), este de neap\rat\ trebuin]\ pentru mântuire (Luca 13, 3, 5; II Petru 3, 9); e
produs\ prin lucrarea Sf. Duh (Ioan 16, 8), iar f\r\ poc\in]\ nu se iart\ p\catele
(Marcu 1, 4; Luca 3, 39; Fapte 2, 38; 3, 19; 8, 22). Poc\in]a adev\rat\ trebuie
înso]it\ de credin]\ (Matei 21, 32; Marcu 1, 15; Fapte 20, 21), de rug\ciune (Fapte
8, 22), de smerenie (Iacob 4, 9-10), de întristare [i c\in]\ adev\rat\ (Matei 26, 75;
II Corinteni 7, 9-10; Iacob 4, 9), de m\rturisirea p\catelor înaintea persoanelor
care au primit de la Hristos puterea de-a ierta p\catele sau puterea de a lega [i
dezlega de p\cate (Ioan 20, 22-23; Matei 18, 18), adic\ apostolii [i urma[ii lor,
episcopii [i preo]ii care p\storesc Biserica lui Dumnezeu (Fapte 20, 28); poc\in]a
mai trebuie înso]it\ de p\r\sirea p\catelor (I Tesaloniceni 1, 9) [i de fapte
vrednice de poc\in]\, adic\ de fapte bune (Matei 3, 8; Luca 3, 8; Fapte 26, 20),
mai ales de milostenie, în care se arat\ dragostea smerit\ fa]\ de s\raci, iar
„dragostea acoper\ mul]ime de p\cate” (I Petru 4, 8)12.

11 Cf. Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, Editura Institu-
tului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1997, p. 93-94.

12 Vezi art. Poc\in]a, `n Concordan]\ biblic\ tematic\, Ed. Trinitas, Ia[i, 2000, p. 377-379.



10 TEOLOGIE {I VIA}|

Iubi]i fra]i [i surori în Domnul,

Biserica Ortodox\ este deodat\ Biserica poc\in]ei [i a bucuriei. Cele [apte
s\pt\mâni de post [i poc\in]\ ca preg\tire pentru Sfintele Pa[ti preg\tesc, ca într-un
laborator al învierii sufletului din robia p\catului, bucuria [i lumina pascal\ care
inund\ sufletele, bisericile [i casele credincio[ilor, sim]ind tainic în inimi c\
puterea Învierii este ascuns\ în Cruce, iar slava Crucii se arat\ în lumina Învierii,
dup\ cum lacrimile poc\in]ei se transform\, prin iertare, în lacrimi de bucurie.

Lumina Învierii ne arat\ c\ Sfânta Tain\ a Poc\in]ei este izvor de s\n\tate
sufleteasc\, rena[tere spiritual\, fiind numit\ de Sfin]ii P\rin]i „al doilea Botez”;
ea este izvor de împ\care, de gândire smerit\ [i dreapt\, de iubire curat\, de
cuvinte sfinte [i fapte bune, de unitate în credin]\ [i de tr\ire s\n\toas\, în familie,
în Biseric\, în societate. Omul care se poc\ie[te se judec\ mai întâi pe sine însu[i,
î[i vede limitele sale [i neputin]ele sufletului s\u, caut\ vindecare, iertare [i
mântuire în tot ceasul, pentru c\ nu-[i cunoa[te sfâr[itul, dar dore[te mântuirea [i
via]a ve[nic\. De aceea, omul smerit, care se poc\ie[te, nu mai are timp de a
judeca pe al]ii. Sau în loc s\-i judece pe al]ii, îi ajut\ s\ se îndrepte, rugându-se
pentru mântuirea lor [i îndemnându-i s\ se întoarc\ de la r\u [i s\ s\vâr[easc\
binele. Confruntat\ azi cu spiritul de secularizare a societ\]ii, de uitare a lui
Dumnezeu [i a mântuirii ca scop prim [i ultim al vie]ii noastre, practica poc\in]ei
adev\rate, care înnoie[te sufletele [i le vindec\, cere mai mult\ nevoin]\, mai
mult\ sf\tuire [i mai mult\ întrajutorare cre[tineasc\, pentru a urma pe Sfin]ii
P\rin]i ai Bisericii nedesp\r]ite care au fost deodat\ smeri]i peniten]i, buni dasc\li
ai poc\in]ei [i p\stori de suflete pe calea mântuirii.

Cu prilejul Sfintelor Pa[ti, v\ adres\m tuturor ur\ri de s\n\tate [i mântuire, de
pace [i bucurie, rugând pe Hristos - Domnul, Biruitorul iadului [i al mor]ii, s\ ne
d\ruiasc\ ajutorul S\u ca s\ dobândim bucuria pascal\ în toate zilele vie]ii
noastre [i s\ s\vâr[im faptele care aduc bucurie [i celor bolnavi [i singuri, s\raci
[i neajutora]i, dezorienta]i [i dezn\d\jdui]i.

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu-Tat\l [i
împ\rt\[irea Sfântului Duh s\ fie cu voi cu to]i” (II Cor. 13, 13).

Hristos a înviat!

Dat\ în re[edin]a noastr\ mitropolitan\ din Ia[i, la praznicul Învierii Domnului, anul 2003.


