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~nvierea Domnului – slava Sfintei Cruci

Pastoral\ la ~nvierea Domnului - 2004

† DANIEL,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

Hristos a `nviat!

Iubi]i credincio[i [i credincioase,

Taina ~nvierii Domnului este nedesp\r]it\ de Taina Crucii Sale, deoarece
Hristos cel `nviat din mor]i este Hristos cel r\stignit. Dar atât `n Taina Crucii, cât
[i `n Taina ~nvierii lui Hristos se arat\ iubirea lui Dumnezeu mai tare decât
p\catul [i moartea. Astfel, puterea ~nvierii este ascuns\ `n Crucea smereniei lui
Hristos, iar slava Crucii se arat\ `n ~nviere. Iat\ de ce `n noaptea de Pa[ti, când
preotul veste[te adev\rul ~nvierii, arat\ tuturor Sf=nta Cruce `mpreun\ cu lumâ-
narea de Pa[ti, iar pe cele dou\ coper]i ale Sfintei Evanghelii se afl\ icoanele
Crucii [i ~nvierii Domnului.

Ar\tând leg\tura dintre smerenia Crucii [i slava ~nvierii [i a ~n\l]\rii lui
Hristos, Sfântul Apostol Pavel zice: „(Hristos) S-a smerit pe Sine, ascult\tor
f\cându-se pân\ la moarte, [i `nc\ moarte pe cruce. Pentru aceea Dumnezeu  L-a
prea`n\l]at [i I-a d\ruit Lui Nume care este mai presus de orice nume. Ca `ntru
numele lui Iisus tot genunchiul s\ se plece, al celor cere[ti [i al celor p\mânte[ti
[i al celor dedesubt. {i s\ m\rturiseasc\ toat\ limba c\ Domn este Iisus Hristos,
`ntru slava lui Dumnezeu-Tat\l” (Filipeni 2, 8-11).

Atât Taina Crucii, cât [i Taina ~nvierii lui Hristos au fost profe]ite de proo-
rocii Vechiului Testament, iar Sfin]ii Apostoli, martori ai lui Hristos cel r\stignit
[i `nviat, le-au m\rturisit ca fiind adev\ruri mântuitoare [i d\t\toare de via]\.

A[a de pild\, proorocul Isaia, luminat de Duhul Sfânt, a prezis cu sute de ani
`nainte Taina Crucii [i a ~nvierii lui Hristos `n aceste cuvinte: „El a luat asupr\-{i

„Crucii Tale ne `nchin\m,
Hristoase, [i Sfânt\ ~nvierea Ta

o l\ud\m [i o m\rim!”
(Din cânt\rile Sfintelor Pa[ti)
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durerile noastre [i cu suferin]ele noastre S-a `mpov\rat. {i noi ~l socoteam
pedepsit, b\tut [i chinuit de Dumnezeu, dar El fusese str\puns pentru p\catele
noastre [i zdrobit pentru f\r\delegile noastre. El a fost pedepsit pentru
mântuirea noastr\ [i prin r\nile Lui noi to]i ne-am vindecat. (…) {i fiindc\ {i-a
dat via]a ca jertf\ pentru p\cat, va vedea pe urma[ii S\i, ~[i va lungi via]a [i
lucrul Domnului `n mâna Lui va prop\[i” (Isaia 53, 4-5 [i 10).

Iar proorocul [i psalmistul David, luminat [i el de Duhul Sfânt, a profe]it
~nvierea Domnului zicând: 

„C\ nu vei l\sa sufletul meu `n iad, [i nici nu vei da pe cel cuvios al T\u s\
vad\ stric\ciunea. Cunoscute mi-a f\cut c\ile vie]ii; umplea-m\-vei de veselie cu
fa]a Ta [i la dreapta Ta de frumuse]i ve[nice m\ vei s\tura” (Psalm 15, 10-11).

~n ziua Pogorârii Sfântului Duh, de s\rb\toarea Cincizecimii `n Ierusalim,
Sfântul Apostol Petru a ar\tat c\ prin ~nvierea lui Hristos s-a `mplinit aceast\
profe]ie f\cut\ de psalmistul David: „Mai `nainte v\zând, (David) a vorbit
despre ~nvierea lui Hristos: c\ n-a fost l\sat `n iad sufletul Lui [i nici trupul Lui
n-a v\zut putreziciune” (Fapte 2, 31).

Prin Cruce Hristos a biruit p\catul, iar prin ~nviere a biruit moartea. 
A fost `ns\ nevoie ca s\ biruiasc\ mai `ntâi p\catul pentru c\ moartea a fost

urmarea p\catului dup\ cum ne `nva]\ Sfântul Apostol Pavel zicând: „plata
p\catului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, via]\ ve[nic\, `n Hristos Iisus,
Domnul nostru” (Romani 6, 23).

P\catul primilor oameni, Adam [i Eva, prin care a intrat moartea `n lume [i
s-a transmis la to]i oamenii, a fost neascultarea de Dumnezeu sau c\derea din
starea de iubire fa]\ de El, F\c\torul lumii [i D\t\torul vie]ii. 

Sf\tuit cu viclenie de [arpe, adic\ de diavol (cf. Facere 3, 1-6; Ioan 8, 44),
Adam a crezut c\ poate deveni ca Dumnezeu, f\r\ Dumnezeu, rupând leg\tura de
iubire [i ascultare fa]\ de Dumnezeu. C\lcând porunca postului [i mâncând din
pomul oprit din rai, Adam a r\pit un dar al lui Dumnezeu `n loc s\-l fi primit cu
binecuvântare de la Dumnezeu la timpul potrivit. Astfel, pentru om, lumea, sau o
parte a ei, a devenit mai de pre] decât F\c\torul ei, iar darul a fost r\pit sau furat
`n starea de uitare, nevedere [i nesim]ire spiritual\ a prezen]ei lui Dumnezeu-
D\ruitorul. Când, prin neascultare, sufletul protop\rin]ilor no[tri Adam [i Eva s-a
golit de iubire fa]\ de Dumnezeu, atunci el s-a golit [i de lumina prezen]ei lui
Dumnezeu `n el. Iar pentru c\ `nainte de c\derea `n p\cat lumina din suflet
`mbr\ca [i trupul oamenilor, acum, dup\ c\dere, cu sufletul golit de lumin\, ei au
v\zut c\ sunt goi [i la trup. Ru[inându-se, Adam [i Eva s-au acoperit cu frunze de
smochin [i s-au ascuns de Dumnezeu (cf. Facere 3, 1-10).

Mai mult, când Dumnezeu le-a cerut socoteal\ pentru neascultare, primii
oameni nu s-au poc\it, nu [i-au recunoscut vina, nu [i-au asumat r\spunderea
pentru cele f\cute, ci Adam a `nvinuit pe Eva, d\ruit\ lui de Dumnezeu, iar Eva a
`nvinuit pe [arpe (cf. Facere 3, 11-13). Astfel, sl\birea leg\turii de iubire a
omului cu Dumnezeu duce la sl\birea leg\turii de iubire dintre oameni [i creaz\
dezordine `n crea]ie.

Iar `ntrucât to]i oamenii au mo[tenit firea aceasta omeneasc\ bolnav\ spiri-
tual, a str\mo[ilor c\zu]i `n p\cat, adic\ firea `nclinat\ spre neascultare [i uitare
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de Dumnezeu, `nclinat\ spre l\comie [i slav\ de[art\, `nclinat\ spre nepoc\in]\ [i
spre `nvinuirea altora, ei cad adesea din starea de iubire fa]\ de Dumnezeu [i fa]\
de aproapele. ~ns\ desp\r]indu-se de Dumnezeu–Izvorul vie]ii, sufletul [i trupul
omului aflate `n starea de p\cat se `ndreapt\ spre moarte. Pedeapsa [i pedagogia
mor]ii sunt st\vilire a p\catului [i a suferin]ei produs\ de el. Prin moartea tru-
pului, omul nu se mai poate lega p\tima[ de lumea aceasta limitat\ ca de un idol,
ca de o realitate ce se substituie lui Dumnezeu.

Hristos-Domnul, Fiul ve[nic al lui Dumnezeu f\cut Om, este Mântuitorul sau
Vindec\torul firii omene[ti c\zute `n p\cat, pentru c\ El a unit `n Sine firea
omeneasc\, cea sl\bit\ de p\cat [i muritoare, cu firea Sa dumnezeiasc\, cea sfânt\
[i nemuritoare, d\t\toare de via]\ ve[nic\. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune:
„Precum `n Adam to]i mor, a[a `n Hristos to]i vor `nvia” (I Corinteni 15, 22).

Hristos-Domnul, de[i personal nu a avut nici un p\cat, a luat asupra Sa
p\catele lumii `n `n]elesul c\ a luat firea omeneasc\ `nclinat\ spre p\cat, dar n-a
l\sat-o s\ p\c\tuiasc\, ci a `ndreptat-o [i a sfin]it-o, ar\tându-o necontenit ascult\-
toare [i iubitoare fa]\ de Dumnezeu–Tat\l [i iubitoare fa]\ de oameni.

Sfin]ii Apostoli [i Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii, mai ales Sfântul Chiril al Ierusa-
limului [i Sfântul Ioan Gur\ de Aur, au ar\tat cum prin ascultare [i smerenie,
Hristos, Noul Adam, [i Fecioara Maria, Noua Ev\, au `ndreptat gre[eala neascul-
t\rii lui Adam celui vechi [i a Evei celei vechi1.

Pentru c\ prin neascultarea Evei [i a lui Adam a intrat p\catul `n lume, iar prin
p\cat moartea, acum, prin ascultarea Fecioarei Maria (cf. Luca 1, 38) [i prin ascul-
tarea lui Hristos Cel `ntrupat din ea, a venit izb\virea de p\cat (cf. Filipeni 2, 8-11). 

Pentru c\ prin neascultare, l\comie [i dorin]\ de slav\ de[art\, la mijlocul zilei
Adam [i-a `ntins mâinile spre lemnul pomului cuno[tin]ei binelui [i r\ului din
mijlocul raiului, Hristos, Noul Adam, [i-a `ntins, tot la mijlocul zilei, mâinile r\s-
tignite pe lemnul Crucii, ca s\ vindece firea omeneasc\ de neascultare, l\comie [i
slav\ de[art\. Neascultarea lui Adam a adus moarte oamenilor, dar ascultarea lui
Hristos pân\ la moarte pe Cruce aduce oamenilor mântuire [i via]a ve[nic\.

Pentru c\ prin neascultare Adam se desparte de Dumnezeu - Izvorul vie]ii,
Hristos, Noul Adam, prin ascultare pân\ la moarte, r\mâne unit `n iubire cu
Dumnezeu D\t\torul de via]\, zicând: „P\rinte, `n mâinile Tale `ncredin]ez duhul
Meu” (Luca 23, 46), dup\ ce mai `nainte i-a iertat pe cei care L-au r\stignit
zicând: „P\rinte, iart\-le lor, c\ nu [tiu ce fac” (Luca 23, 34). De aceea, Crucea
lui Hristos a fost numit\ „f\c\toare de via]\”. Prin moartea Sa pe Cruce, Hristos
cel f\r\ de p\cat ridic\ blestemul mor]ii ca plat\ pentru p\cat [i aduce `nvierea
mor]ilor. Cu alte cuvinte, dac\ p\catul neascult\rii este moarte, virtutea ascult\rii
de Dumnezeu este via]\ adev\rat\, pentru c\ via]a adev\rat\ este nu doar via]a
biologic\, ci via]a spiritual\ ve[nic\, adic\ iubire sau har al lui Dumnezeu `n om:
„mai bun\ este mila (iubirea) Ta decât via]a”- zice psalmistul (Psalm 62, 4).

Pentru c\ `ntr-o gr\din\ (a raiului) Adam a s\vâr[it p\catul neascult\rii `n-
dep\rtându-se de voia lui Dumnezeu, tot `ntr-o gr\din\ (cea numit\ Ghetsimani)

1 Cf. Sf=ntul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 2003, p.
187-270; Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1994, p.
905-1006.
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Noul Adam, Iisus Hristos, a ar\tat c\ voia Sa omeneasc\ urmeaz\ voii lui Dumnezeu:
„nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voie[ti” (Matei 26, 39 [i 42). Iar pentru c\
`ntr-o gr\din\ (a raiului) Adam [i-a `ntins mâinile spre pomul oprit, tot `ntr-o
gr\din\ S-a r\stignit Domnul pe Cruce (cf. Ioan 19, 41).

Ca urmare a neascult\rii de Dumnezeu [i a nepoc\in]ei, Adam [i Eva au fost
sco[i din rai, iar tâlharul cel credincios [i poc\it a intrat `n rai, pentru c\ L-a
m\rturisit pe Iisus cel r\stignit ca fiind nevinovat, [i L-a rugat s\-l pomeneasc\ `n
`mp\r\]ia Sa: „Pomene[te-m\, Doamne, când vei veni `ntru ~mp\r\]ia Ta”. Iar
Domnul i-a zis: „Ast\zi vei fi cu Mine `n rai” (Luca 23, 42-43).

M\rturisindu-L pe Iisus ca Domn al unei ~mp\r\]ii ve[nice, tâlharul a crezut
`n puterea Sa dumnezeiasc\ [i mântuitoare.

Despre `n]elesul leg\turii dintre c\derea lui Adam `n raiul pe care l-a pierdut
apoi [i mântuirea tâlharului care a dobândit raiul de la Hristos cel r\stignit pe
Cruce, Sfântul Chiril al Ierusalimului zice: „Ce putere te-a luminat tâlharule?
Cine te-a `nv\]at s\ te `nchini Celui dispre]uit [i r\stignit `mpreun\ cu tine? O,
lumin\ ve[nic\ care lumineaz\ pe cei `ntuneca]i! (…) Adam prin lemnul pomului
cuno[tin]ei binelui [i r\ului a c\zut, iar tu prin lemnul Crucii intri `n rai”.2 Iar `n
alt\ parte zice:”~n timpul `n care omul, f\cut de Dumnezeu, a fost izgonit din rai
(la mijlocul zilei, n.n.) din pricina neascult\rii, tot `n acela a fost adus `n rai cel
credincios, din pricina ascult\rii poruncii. Mântuirea deci s-a `ntâmplat `n acela[i
timp (ceas al zilei n.n.) `n care s-a `ntâmplat [i c\derea”3.

~ntrucât Adam [i Eva au s\vâr[it p\catul neascult\rii nu din ini]iativ\ proprie,
ci fiind sf\tui]i cu viclenie de [arpe, adic\ de diavol (cf. Facere 3, 1-6; Ioan 8, 44),
Hristos, Noul Adam, prin ascultarea Sa smerit\ pân\ la moarte pe Cruce, nu
numai c\ a [ters zapisul p\catului neascult\rii, ci a [i biruit puterea demonilor
mândri, neascult\tori [i vicleni. De aceea, Sfântul Apostol Pavel ne arat\ `n]elesul
biruin]ei lui Hristos prin smerenia Crucii `n aceste cuvinte: „{tergând (Hristos)
zapisul ce era asupra noastr\, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, [i l-a luat
din mijloc pironindu-L pe cruce; dezbr\când de putere `ncep\toriile [i st\pâniile
(demonice, n.n.) le-a dat de ocar\ `n v\zul tuturor biruind asupra lor prin
Cruce” (Coloseni 2, 14-15).

Dup\ moartea Sa pe Cruce, Hristos Domnul a fost `ngropat `ntr-o gr\din\,
`ntr-un mormânt nou (cf. Ioan 19, 41), ca de acolo s\ `nvieze d\ruind via]a cea
nou\, adic\ via]a ve[nic\, cereasc\ [i netrec\toare celor care iubesc pe Dumnezeu
mai mult decât propria lor via]\ p\mânteasc\, trec\toare.

Despre `n]elesul duhovnicesc al gr\dinii `n care a fost `nmormântat [i din care
a `nviat Hristos-Domnul, Sfântul Chiril al Ierusalimului spune:

„Locul unde se afla mormântul era o gr\din\. Via care a fost s\dit\ acolo a
spus: «Eu sunt vi]a» (Ioan 15, 1). A fost s\dit\ `n p\mânt ca s\ smulg\ blestemul
cel `ntâmplat cu Adam (cf. Facere 3, 17). P\mântul a fost osândit s\ r\sar\ spini
[i p\l\mid\ (cf. Facere 3, 18), dar a r\s\rit din p\mânt Via cea adev\rat\, ca s\

2 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheze, p. 212-213.
3 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheze, p. 228.
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se plineasc\ cele spuse: «Adev\rul din p\mânt a r\s\rit [i dreptatea din cer a
privit» (Psalm 84, 12)”4.

~ns\ pentru a r\mâne ascult\tor pân\ la moarte, Hristos-Domnul a `ndurat de
bun\ voie multe rele venite din partea oamenilor p\c\to[i [i a demonilor vicleni
care ~l `ncercau fie cu ispitele din pustie – adic\ ispitele l\comiei, ale st\pânirii
lumii acesteia trec\toare [i ale slavei de[arte (cf. Matei 4, 1-11), fie cu ispitele
durerii, adic\ ale suferin]elor suflete[ti [i trupe[ti pricinuite de invidia c\rturarilor
[i a fariseilor, de tr\darea lui Iuda, de lep\darea lui Petru, de frica ucenicilor care
L-au p\r\sit, de arogan]a [i viclenia lui Irod, de duplicitatea [i la[itatea lui Pilat,
de batjocura solda]ilor, de ignoran]a [i r\t\cirea mul]imilor `nvr\jbite, de batjo-
cura tâlharului celui nepoc\it, de scuip\ri, de loviri cu palmele peste obraz, de
loviri cu biciul pe corp, de cununa de spini de pe cap, de lovituri de cuie `n palme
[i picioare, de atârnarea pe lemnul Crucii, de ad\parea cu o]et, de str\pungere cu
lancea `n coast\. De ce a `ndurat Domnul toate acestea, ne spune Sfântul Maxim
M\rturisitorul `n cuvintele urm\toare: „Acesta a fost... scopul Domnului, ca, pe
de o parte, s\ asculte de Tat\l pân\ la moarte, ca om, pentru noi, p\zind porunca
iubirii, iar pe de alt\ parte s\ biruiasc\ pe diavol, p\timind de la el prin c\rtu-
rarii [i fariseii pu[i la lucru de el”5.

{tiind mai dinainte c\ va suferi toate acestea, Hristos-Domnul a p\timit
primindu-le nu din constrângere, ci de bun\ voie, pentru a ar\ta c\ iubirea ade-
v\rat\ este mai tare decât p\catul, decât suferin]a [i decât moartea.

~n aceast\ privin]\, Sfântul Chiril tâlcuie[te astfel slava Crucii lui Hristos ca
Tain\ a mântuirii, ca urcu[ spre `nviere [i via]\ ve[nic\: 

„Dup\ plecarea lui Iuda, Iisus a spus: «A venit ceasul ca s\ Se preasl\veasc\
Fiul Omului» (Ioan 13, 31). Vezi c\ Iisus [tia c\ Crucea este spre slava Sa
proprie? (...). Aceasta nu `nseamn\ c\ mai `nainte nu avea slav\, c\ci era sl\vit
«cu slava cea dinainte de `ntemeierea lumii»; dimpotriv\, era sl\vit totdeauna ca
Dumnezeu. ~n timpul Patimii `ns\ a fost sl\vit pentru c\ a purtat cununa
r\bd\rii. Nu [i-a dat via]a `n chip silit, nici n-a fost omorât prin constrângere, ci
de bun\voie. Ascult\ ce spune: «Am puterea s\-Mi dau sufletul Meu [i iar\[i am
puterea s\-l iau» (Ioan 10, 18) (...). Nu S-a ru[inat de Cruce, pentru c\ mântuia
lumea. Cel care a suferit nu era ca to]i oamenii, ci Dumnezeu `ntrupat, Care S-a
nevoit `n lupta r\bd\rii. (...) Prin urmare El, Care era Dumnezeu, a `ng\duit s\
sufere El mai `ntâi acestea de la oameni, pentru ca apoi noi, oamenii, s\ nu ne
ru[in\m când suferim de la semeni pentru El unele ca acestea”6.

Iat\ de ce, dup\ fiecare citire din Sfintele Evanghelii care vorbesc pe larg
despre Sfintele Patimi ale Mântuitorului, Biserica Ortodox\ cânt\: Slav\ `ndelung
r\bd\rii Tale, Doamne! Ar\tând cum Taina Crucii devine Tain\ a ~nvierii pentru
mântuirea oamenilor, Sfântul Maxim M\rturisitorul zice: „Toate cele de care S-a

4 Ibidem, p. 228.
5 Vezi Sf. Maxim M\rturisitorul, Cuv=nt ascetic 13, Filocalia rom=n\ II, p. 30, citat `n

antologia Lumina din inimi, Trinitas, Ia[i, 2003, p. 47.
6 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheze, p. 192 [i 199.
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lipsit Domnul ni s-au f\cut nou\ pricin\ de lucruri pozitive: astfel, moartea Lui
ni s-a f\cut nou\ via]\, ocara Lui ni s-a f\cut nou\ slav\”7.

Iar când Sfântul Ioan Gur\ de Aur descrie puterea Crucii ar\tat\ `n ~nvierea
lui Hristos [i `n lucrarea lui Dumnezeu `n istorie, zice: „Pentru a ar\ta puterea
Crucii, (Hristos) a spus: «Când ve]i `n\l]a pe Fiul Omului, atunci ve]i cunoa[te
c\ Eu sunt» (Ioan 8, 28). Cu alte cuvinte a spus a[a: Când M\ ve]i r\stigni [i ve]i
socoti c\ M-a]i biruit, atunci mai cu seam\ ve]i cunoa[te puterea Mea! Da, dup\
r\stignire, Ierusalimul a fost d\râmat, jertfele de la templu au `ncetat (...), predica
Evangheliei a `nflorit [i pân\ la marginile lumii cuvântul s-a l\]it; p\mântul [i
marea, lumea locuit\ [i pustia propov\duiesc ne`ncetat puterea lui Hristos”8.

Pentru c\ prin Crucea lui Hristos s-a ar\tat puterea iubirii mântuitoare a lui
Dumnezeu (cf. I Corinteni 1, 18), noi cinstim Sfânta Cruce [i ne facem semnul ei
când ne rug\m, diminea]a, la prânz [i seara, când `ncepem un lucru [i când `l
termin\m, `n vreme de necaz [i `n vreme de bucurie.

Iubi]i fra]i [i surori `n Domnul,

Pentru a ar\ta c\ puterea ~nvierii era ascuns\ `n Cruce, adic\ `n iubirea Lui
smerit\ [i `ndelung r\bd\toare, Hristos-Domnul cel `nviat din mor]i poart\ [i
dup\ sl\vita Sa ~nviere semnele sau stigmatele Crucii pe trupul S\u, adic\ `n
mâinile, `n picioarele [i `n coasta Sa (cf. Ioan 21, 20 [i 27).

Prin aceasta, ni se arat\ c\ Hristos-Domnul cel r\stignit [i `nviat r\mâne
pururea izvorul de iubire [i de ajutor pentru to]i oamenii care se lupt\ pentru a
p\stra dreapta credin]\ `n Dumnezeu [i a asculta de poruncile Lui. Cei care au
sim]it cel mai mult ajutorul lui Hristos cel `nviat `n vreme de `ncercare au fost
martirii sau mucenicii, dar [i to]i credincio[ii care lupt\ pentru adev\r [i dreptate
sau se ostenesc pentru ajutorarea semenilor lor `n mod sincer [i dezinteresat.
Desigur, este grea de purtat crucea adev\rului [i a drept\]ii, a bun\t\]ii [i a d\rni-
ciei, când minciuna [i nedreptatea, r\utatea [i l\comia pun st\pânire pe mul]i
oameni. Este grea de purtat crucea r\bd\rii [i a iert\rii semenilor când ace[tia ne
invidiaz\, ne ur\sc pe nedrept, ne batjocoresc [i ne pricinuiesc tot felul de rele.
Dar dac\ ne rug\m pentru vr\jma[i ca Dumnezeu s\-i `ndrepteze [i s\-i ierte,
Hristos Domnul cel r\stignit [i `nviat ne d\ruie[te iubire din iubirea Sa `ndelung
r\bd\toare, ne d\ruie[te un har deosebit care ne schimb\ felul nostru p\c\tos de-a
gândi [i de-a sim]i, de-a vorbi [i de-a lucra. Cu alte cuvinte, El ne d\ruie[te harul
[i lumina lucr\rii pentru mântuirea noastr\ [i a semenilor no[tri.

Iubi]i fii [i fiice duhovnice[ti,

Iubirea lui Dumnezeu pentru noi trebuie s\ ne `ndemne la iubire pentru semenii
no[tri (cf. Ioan 13, 34; I Ioan 4, 11; 5, 1). Trebuie s\ iubim Biserica lui Hristos,

7 Sf. Maxim M\rturisitorul, ~ntreb\ri, nedumeriri [i r\spunsuri, 12. Filocalia rom=-
neasc\ II, p. 210, cf. antologiei Lumina din inimi, Trinitas, Ia[i, 2003, p. 48.

8 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, ed. cit., p. 981.
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pe fra]ii no[tri `n credin]\ (cf. Romani 12, 10; Galateni 5, 13), familia noastr\ (cf.
Efeseni 5, 25), pe conduc\torii no[tri (II Corinteni 8, 7), pe concet\]eni (Romani
9, 3,4; 10, 1), pe to]i oamenii (cf. Galateni 6, 10) [i chiar pe vr\jma[i (cf. Matei 5,
44; Romani 12, 14, 20).

Ast\zi mul]i oameni poart\ crucea suferin]ei datorit\ `nmul]irii p\catelor, a
relelor de tot felul, datorit\ l\comiei unora [i a zgârceniei altora, datorit\ vio-
len]ei `n familie [i `n societate, datorit\ nedrept\]ii [i nep\s\rii, datorit\ bolilor [i
singur\t\]ii, datorit\ divor]urilor [i certurilor `n familie, datorit\ p\r\sirii copiilor
[i b\trânilor [.a. ~n aceast\ privin]\, Hristos-Domnul ne spune c\ „din pricina
`nmul]irii f\r\delegii iubirea multora se va r\ci” (Matei 24, 12).

Astfel, pentru a purta crucea multor `ncerc\ri [i a sim]i totu[i ajutorul lui

Hristos cel r\stignit [i `nviat este necesar s\ ne `nt\rim `n credin]\, s\ sporim

rug\ciunea [i s\ s\vâr[im fapte de ajutorare a semenilor no[tri, s\ fim [i noi

pentru al]ii un Simon de la Cirene, care a ajutat pe Iisus s\ poarte Crucea Sa pe

drumul Golgotei (cf. Luca 23, 26). A[a dup\ cum credincio[ii care au purtat de

bun\voie Crucea postului, ca `nfrânare de la unele bucate [i de la orice p\cat, se

bucur\ de lumina [i binecuvântarea Sfintelor Pa[ti, tot a[a [i cei care alin\

suferin]a semenilor lor prin rug\ciune [i cuvânt de `ncurajare, prin fapt\ bun\ [i

d\rnicie, vor sim]i lumina [i bucuria ~nvierii lui Hristos `n inimile lor [i binecu-

vântarea Lui `n via]a [i casele lor.

A[adar, `n aceste zile este bine s\ aducem bucuria Sfintelor Pa[ti `n  casele de

copii orfani [i b\trâni, la patul bolnavilor [i acolo unde este singur\tate [i sufe-

rin]\, `n familiile s\race sau `ndoliate [i `ntristate. Pretutindeni unde putem face

binele, s\-l facem purtând `n suflet [i `n fapte lumina ~nvierii [i bucuria Sfintelor

Pa[ti! Orice osteneal\ [i orice jertf\ de acest fel cuprinde `n ea lumina pe care o

veste[te Biserica Ortodox\ `n ziua de Pa[ti [i `n fiecare duminic\ de peste an:

Iat\, prin Cruce a venit bucurie la toat\ lumea!

Anul acesta puterea Crucii [i lumina ~nvierii Domnului se revars\ `n mod

deosebit peste to]i cei care cinstesc cu mult\ evlavie pe Binecredinciosul Voievod

{tefan cel Mare [i Sfânt, acum când se `mplinesc 500 de ani de la mutarea sa la

Hristos-Domnul. {tefan cel Mare [i Sfânt a cunoscut puterea Crucii [i a ~nvierii

lui Hristos când a ap\rat, cu multe jertfe, timp de 47 de ani, ]ara sa [i credin]a

cre[tin\, dar [i când a zidit zeci de biserici [i m\n\stiri `n form\ de Cruce [i

lumânare de ~nviere sau `n form\ de corabie a mântuirii. De aceea, `n toat\

România [i pretutindeni `n lume unde se afl\ români dreptm\ritori, va fi cinstit

binecredinciosul domnitor român, {tefan cel Mare [i Sfânt al Moldovei, simbol

al vitejiei [i al vredniciei poporului român. S\ mergem cu to]ii anul acesta la

hramurile bisericilor [i m\n\stirilor zidite de el, dar mai ales la mormântul s\u de

la M\n\stirea Putna, `n ziua de 2 iulie, când se va s\vâr[i Slujba de pomenire a

sa, aprobat\ de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 10 februarie anul

acesta (2004) [i tip\rit\ acum la Tipografia TRINITAS din Ia[i. De asemenea, s-a

tip\rit Acatistul s\u, care poate fi citit `n fiecare joi, `n semn de cinstire a sa, el

fiind uns Domn al Moldovei `n Joia Mare a Sfintelor Pa[ti, la 14 aprilie 1457.
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Cu prilejul sfintei s\rb\tori a ~nvierii Domnului, v\ adres\m calde [i p\rinte[ti
doriri de s\n\tate deplin\, pace, bucurie [i mult ajutor de la Dumnezeu `n toat\
fapta cea bun\!

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

Hristos a `nviat!

Dat\ `n Re[edin]a noastr\ mitropolitan\ din Ia[i, la s\rb\toarea ~nvierii
Domnului, anul mântuirii 2004.


