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Pastoral\ la ~nvierea Domnului - 2004

† IOACHIM,
Episcop al Hu[ilor

Prea cucernicului cler, prea cuviosului cin monahal [i prea iubi]ilor credincio[i, 
har, mil\ [i pace de la Iisus Hristos Cel Înviat, iar de la noi fr\]easc\ îmbr\]i[are [i 

p\rinteasc\ binecuvântare

Binecuvânta]i cre[tini,

În urcu[ul nostru spre marea bucurie a Învierii Domnului, am poposit la
Duminica lui Zaheu vame[ul care, m\rturisindu-[i p\catele în fa]a Mântuitorului,
a fost binecuvântat prin cuvintele: „Ast\zi s-a f\cut mântuire casei acesteia”
(Luca 19, 9). În acela[i timp, am întâlnit smerenia vame[ului exprimat\ prin
cuvintele: „Dumnezeule, fii milostiv mie, p\c\tosului” (Luca 18, 13).

Dup\ Duminica Înfrico[atei Judec\]i [i a Izgonirii lui Adam din Paradis,
smeri]i ne-am plecat genunchii în Duminica Ortodoxiei, în fa]a sfintelor icoane,
rea[ezate în cinstirea cuvenit\ de împ\r\teasa Irina a Bizan]ului, în anul 843, [i
a[a am trecut prin cele patruzeci de zile de post înso]i]i fiind în rug\ciunile
noastre de c\tre Sfin]ii Grigore Palama, Ioan Sc\rarul [i Maria Egipteanca,
urcând treptele des\vâr[irii cre[tine [i anume:

Treapta cur\]iei de patimi [i de pofte p\c\toase, prin tot felul de exerci]ii
duhovnice[ti: post, rug\ciune, poc\in]\ [i lacrimi, asemenea fiului r\t\cit, întors
în Casa Tat\lui s\u.

Treapta ilumin\rii prin unire [i tr\ire în harul lui Dumnezeu, transmis
Sfin]ilor Apostoli [i respectiv Bisericii cre[tine în ziua Cincizecimii, [i, apoi, pe
drumul Damascului, în convertirea Apostolului Pavel; lumina harului dumne-
zeiesc, în care a fost îmbr\cat Mântuitorul pe Muntele Taborului, precum [i în
luminata zi a Învierii Sale.

Treapta unirii mistice cu Dumnezeu, realizat\ prin Taina Botezului, a Sfintei
Împ\rt\[anii [i a celei de a doua veniri a Mântuitorului Hristos.

În acest fel am intrat triumfal în Ierusalim, a[ezând la picioarele Mântuitorului
florile virtu]ilor cre[tine: „ad\uga]i la credin]a voastr\: fapta bun\, iar la fapta bun\:
cuno[tin]a, la cuno[tin]\: înfrânarea; la înfrânare: r\bdarea; la r\bdare: evlavia; la
evlavie: iubirea fr\]easc\, iar la iubirea fr\]easc\: dragostea” (II Petru 1, 5-7).

Ziua Învierii s\ ne lumin\m popoare.
Pa[tele Domnului, Pa[tele...
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În simfonia serafimic\ a pruncilor I-am cântat Mântuitorului imnul: „Osana!
Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului” (Ioan 12, 13).

De la Ierusalim ~l conducem pe Mântuitorul la Efraim, protejându-L de furia
fariseilor [i a c\rturarilor, iar de aici ne revedem în Betania, în casa lui Laz\r, cel
înviat din mor]i, [i apoi la masa lui Simon Leprosul, unde femeia p\c\toas\ a
sp\lat cu lacrimile poc\in]ei picioarele Mântuitorului [i a turnat mir de mare pre]
pe capul S\u: „spre îngroparea Sa” (Matei 26, 12), fapte pentru care Mântuitorul
o binecuvinteaz\ zicându-i: „Iertate sunt p\catele ei cele multe, c\ci mult a iubit”
(Luca 7, 47).

Mergând din Betania spre Ierusalim, Mântuitorul Hristos î[i anun]\ Patimile,
moartea [i Învierea Sa pentru a treia oar\ zicând: „Iat\ ne suim la Ierusalim [i
Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor [i a c\rturarilor, [i-L vor osândi la
moarte; [i Îl vor da pe mâna p\gânilor, ca s\-L batjocoreasc\ [i s\-L biciuiasc\ [i
s\-L r\stigneasc\, dar a treia zi va învia” (Matei 20, 18-19).

Ajuns pe muntele Eleonului, la locul numit Betfaghi, Iisus Hristos trimite doi
din ucenicii S\i la Ierusalim s\ preg\teasc\ „Cina cea de Tain\”, iar El, înge-
nunchind [i cu lacrimi plângând pentru patria sa p\mânteasc\, face urm\toarea
profe]ie: „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci [i cu pietre ucizi pe cei
trimi[i la tine; de câte ori am voit s\ adun pe fiii t\i, dup\ cum adun\ pas\rea puii
s\i sub aripi, dar nu a]i voit... Nu va r\mâne aici piatr\ pe piatr\, care s\ nu se
risipeasc\” (Matei 23, 37 – 24, 2).

Aceast\ profe]ie s-a împlinit în anul 70 d.H. când generalul Titus, trimisul împ\-
r\tului roman Vespasian, a d\râmat templul, trecând prin foc [i sabie întregul
Ierusalim, iar poporul iudeu s-a r\spândit în cele patru puncte cardinale ale
p\mântului.

La Cina cea de Tain\, Mântuitorul, binecuvântând pâinea [i vinul, inau-
gureaz\ Jertfa Euharistic\, care se va actualiza asemenea Jertfei de pe Golgota,
pân\ la plinirea veacurilor. Tot aici, Mântuitorul profetizeaz\ tr\darea lui Iuda [i
lep\darea lui Petru.

Luând pe cei trei ucenici, Petru, Iacov [i Ioan, Iisus Mântuitorul se retrage în
Gr\dina Ghetsimani, unde, în timp ce acei trei apostoli dormeau, El, cu lacrimi
de sânge, se ruga zicând: „Dar nu numai pentru ace[tia (apostolii, n.n.) M\ rog, ci
[i pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, ca to]i s\ fie una, dup\ cum
Tu, P\rinte, întru Mine [i Eu întru Tine, a[a [i ace[tia în Noi s\ fie una, ca lumea
s\ cread\ c\ Tu M-ai trimis [i slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca s\
fie una, precum  Noi una suntem” (Ioan 17, 20-22).

În timpul rug\ciunii Sale arhiere[ti, Mântuitorul, în trei rânduri i-a sculat pe
cei trei apostoli zicându-le: „Scula]i-v\ [i v\ ruga]i ca s\ nu intra]i în ispit\”
(Luca 22, 46), dar ei au continuat s\ doarm\, simbolizând prin aceasta somno-
len]a neamului omenesc în bezna p\catului: „Scula]i-v\ s\ mergem, iat\ s-a
apropiat cel ce M-a vândut” (Matei 26, 46).

Dup\ s\rutarea lui Iuda, Mântuitorul este arestat [i dus la arhiereul Anna,
c\utându-i o vin\, pentru a fi judecat de sinedriu [i condamnat la moarte.

În acest timp, Apostolul Petru, fiind recunoscut ca ucenic al lui Iisus, s-a
lep\dat public de trei ori zicând: „Nu cunosc pe omul acesta” (Matei 26, 74) [i a
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cântat coco[ul de trei ori. Petru, aducându-[i aminte de cuvintele prin care Iisus i-a
anun]at lep\darea la Cina cea de Tain\, „a plâns cu amar” (Matei 26, 75). P\catul
lep\d\rii de Hristos l-a urm\rit toat\ via]a sa, pân\ când, în timpul persecu]iei
împ\ratului Nero împotriva cre[tinilor, Apostolul Petru ~l vede pe Iisus pe una
dintre cele [apte coline ale Cet\]ii Eterne, iar la întrebarea: „Quo vadis Domine? –
Unde mergi Tu Doamne?”, Iisus îi r\spunde c\ merge la Roma s\ se r\stigneasc\
a doua oar\. Petru, în]elegând semnifica]ia acestor cuvinte, s-a reîntors la Roma
unde a fost martirizat pentru Hristos [i Evanghelia Sa.

De la Anna, Iisus este dus la arhiereul Caiafa, unde este judecat [i condamnat
la moarte, cerând în acest scop aprobarea lui Pilat. Acesta Îl trimite la Irod, iar
Irod Îl trimite din nou la Pilat, care la presiunea fariseilor [i a c\rturarilor,
guvernatorul Pilat semneaz\ sentin]a de condamnare a lui Iisus la moarte, prin
r\stignire, cu toate c\ î[i sp\lase mâinile exclamând în fa]\ iudeilor c\:
„Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia” (Matei 27, 24).

La pretoriul lui Pilat din Ierusalim [i ast\zi se g\se[te temni]a în care osta[ii
romani L-au p\lmuit, scuipat [i batjocorit pe Iisus, precum [i capela condamn\rii
la moarte [i capela flagel\rii, unde dup\ ce Iisus este b\tut crunt, I se pune crucea
pe umeri, pentru a str\bate „drumul crucii” pân\ pe Golgota r\stignirii.

Ie[ind pe poarta pretoriului, Iisus, fiind b\tut, cade sub greutatea crucii, dar
continu\ drumul pân\ la popasul al patrulea unde Sfânta Fecioar\ Maria, mama
Sa, îmbr\]i[ându-I fa]a însângerat\ L-a întrebat: „Fiul meu, ce-ai f\cut acestui
popor? Pe orbii lor I-ai f\cut s\ vad\, pe surzi s\ aud\, pe sl\b\nogi I-ai vindecat,
pe lepro[i I-ai cur\]at [i pe mor]ii lor I-ai înviat. O, Fiul meu, ce ]i-a f\cut acest
popor necredincios [i nerecunosc\tor!”.

Dup\ ce la popasul al cincilea iudeii oblig\ pe Simon Cirineul s\ ajute la
purtarea crucii, la popasul al [aselea, Veronica fecioara, v\zându-I suferin]a,
coboar\ din cas\ [i cu marama ei imaculat\ [terge fa]a însângerat\ a Mântui-
torului, care la rândul S\u, îi las\ Veronic\i icoana chipului S\u imprimat pe
Sfânta Maram\.

Ajuns la poarta lui Irod, prin care se trecea din Ierusalim pe muntele Golgota,
istovit, r\nit [i îndurerat, Mântuitorul cade iar\[i sub greutatea crucii. Loviturile
[i biciuirile nu mai folosesc la nimic; atunci osta[ii, urcându-se pe zidul lui Irod,
L-au legat pe Iisus cu funii [i L-au b\tut cu toiege, dup\ care Iisus a ridicat crucea
[i a p\[it pe muntele Golgota.

În fa]a acestei priveli[ti sinistre, femeile Ierusalimului, fiind [i ele mame [i
v\zând suferin]ele Mântuitorului, au început s\ plâng\; iar Iisus v\zându-le le-a
zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu M\ plânge]i pe Mine, ci pe voi plânge]i-v\ [i pe
copiii vo[tri. C\ci iat\, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe [i
pântecele care n-au n\scut [i sânii care n-au al\ptat! Atunci vor începe s\ spun\
mun]ilor: C\de]i peste noi; [i dealurilor: Acoperi]i-ne” (Luca 23, 28-30).

La popasul al nou\lea, Mântuitorul cade pentru a treia oar\ sub greutatea
crucii, povara p\catelor noastre, iar de aici este condus la locul r\stignirii pe
vârful muntelui Golgota, unde se g\se[te [i ast\zi atât locul r\stignirii cât [i
Mormântul Învierii.
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Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,

Aici, pe Golgota, întâlnim cele cinci r\ni [i [apte cuvinte rostite de Mântui-
torul în trei ore de r\stignire.

Cât\ durere, cât\ îndelung\ r\bdare [i dumnezeiasc\ iubire! Fiecare cre[tin a
v\zut în sfintele icoane r\nile din mâinile, picioarele [i coasta Sa însuli]at\.

Ce sunt r\nile acestea în palmele Lui? se întreab\ profetul [i tot el r\spunde:
Sunt r\nile prin care noi ne-am vindecat [i ne-am mântuit de p\cat (cf. Isaia 53, 5).

Întreaga înv\]\tur\ evanghelic\, dar mai ales cele [apte cuvinte rostite de
Mântuitorul în durerile r\stignirii pe cruce, a r\mas ca un Testament al dragostei
lui Dumnezeu fa]\ de om, exprimat\ prin cuvintele:

„P\rinte, iart\-le lor c\ nu [tiu ce fac” (Luca 23, 34). Aceasta este o rug\ciune
de iertare pentru ce-i ce-L r\stigneau [i-L batjocoreau. ~n ea se cuprinde
evanghelia iert\rii [i a iubirii divine fa]\ de om, nelimitat\ nici în timp [i nici în
spa]iu.

„Femeie, iat\ Fiul T\u” [i apoi, adresându-se ucenicului Ioan îi spune: „Iat\
mama ta” (Ioan 19, 26-27). Din to]i acei pe care Mântuitorul I-a înv\]at, I-a
miluit [i I-a iubit, la ceasul supremei Sale suferin]e, de pe lemnul Crucii, nu
g\sim decât pe Apostolul Ioan, pe mironosi]ele femei [i pe mama Sa cu inima
str\puns\ de sabia durerii (cf. Luca 2, 35). În acest context, Mântuitorul
inaugureaz\ cultul mamei [i cinstirea pe care copiii trebuie s-o acorde p\rin]ilor
lor, chiar [i în cele mai grele suferin]e, [tiut fiind c\ cine nu-[i respect\ p\rin]ii [i
nu poart\ grij\ de ei „s-a lep\dat de credin]\ [i este mai r\u decât un necre-
dincios” (I Timotei 5, 8).

„Adev\rat gr\iesc ]ie, ast\zi vei fi cu Mine în rai” (Luca 23, 43) îi spune
Iisus, de pe lemnul Crucii, tâlharului care se poc\ie[te, îi pare r\u de p\catele
s\vâr[ite [i-L roag\ cu lacrimile poc\in]ei [i a suferin]ei zicând: „Pomene[te-m\,
Doamne, când vei veni în împ\r\]ia Ta” (Luca 23, 42).

Cu acela[i duh al c\in]ei pentru p\cat s\ ne rug\m: „Pomene[te-ne [i pe noi,
Doamne, întru împ\r\]ia Ta”; la care s\ ne învrednicim de aceea[i binecuvântare:
„Ast\zi vei fi cu Mine în rai” (Luca 23, 43).

În timp ce iudeii Îl ad\pau cu o]et [i fiere, Mântuitorul ne ostoie[te setea [i ne
spal\ de p\cate prin slovele Evangheliei Sale [i prin jertfa Trupului [i a Sângelui
Euharistic, din care cu credin]\ luând, „nu vom mai înseta” niciodat\ (Ioan 4, 14).

Fiin]a uman\ din Persoana Logosului întrupat în durerile crucii [i ale mor]ii
strig\: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p\r\sit?” (Matei 27,
46). Prin aceste cuvinte, Mântuitorul vrea s\ arate cât suntem de slabi în fa]a
suferin]ei atunci când în afar\ de Dumnezeu nu ne mai poate ajuta nimeni. Iisus
nu este singur [i acest lucru îl m\rturise[te El Însu[i zicând: „Nu sunt singur, c\ci
Tat\l este cu Mine” (Ioan 16, 32). Prin cuvintele: „S\vâr[itu-s-a” (Ioan 19, 30),
Iisus confirm\ c\ opera mântuirii din robia p\catului s-a împlinit prin Evanghelia
[i Jertfa Crucii. Acum Iisus, îndreptându-{i privirea spre cer, exclam\: „P\rinte,
în mâinile Tale încredin]ez duhul Meu” (Luca 23, 46) [i Iisus „strigând iar\[i cu
glas mare, {i-a dat duhul” (Matei 27, 50).

„{i iat\, catapeteasma templului s-a sfâ[iat în dou\ de sus pân\ jos, [i p\-
mântul s-a cutremurat [i pietrele s-au despicat; mormintele s-au deschis [i multe
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trupuri ale sfin]ilor adormi]i s-au sculat. {i ie[ind din morminte, dup\ învierea
Lui, au intrat în cetatea sfânt\ [i s-au ar\tat multora. Iar suta[ul [i cei ce împreun\
cu el p\zeau pe Iisus, v\zând cutremurul [i cele întâmplate, s-au înfrico[at foarte,
zicând: Cu adev\rat Fiul lui Dumnezeu era Acesta!” (Matei 27, 54).

Cerând de la Pilat trupul lui Iisus, Iosif [i Nicodim l-au îmb\ls\mat [i l-au
a[ezat în mormânt nou, iar fariseii, cu aprobarea guvernatorului Pilat, „au înt\rit
mormântul cu straj\, pecetluind  piatra” (Matei 27, 66).

Iubi]i credincio[i,

„Dup\ ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, [i
Salomea, au cump\rat miresme, ca s\ vin\ s\-L ung\. {i dis-de-diminea]\, în
prima zi a s\pt\mânii, pe când r\s\rea soarele, au venit la mormânt... {i, intrând
în mormânt, au v\zut un tân\r [ezând în partea dreapt\, îmbr\cat în ve[mânt alb,
[i s-au sp\imântat” (Marcu 16,1-5).

Dar îngerul Domnului le-a zis: „Nu v\ teme]i, c\ [tiu c\ pe Iisus cel r\stignit
Îl c\uta]i. Nu este aici; c\ci S-a sculat precum a zis; veni]i de vede]i locul unde
a z\cut. {i degrab\ mergând, spune]i ucenicilor Lui c\ S-a sculat din mor]i”
(Matei 28, 5-7).

Hristos a înviat [i S-a ar\tat, rând pe rând, timp de patruzeci de zile, pân\ la
În\l]area Sa la ceruri: Mariei Magdalena (Marcu 16, 9), femeilor mironosi]e
(Matei 28, 1-9), Apostolilor Petru (Luca 24, 34) [i Iacov (I Corinteni 15, 7),
ucenicilor S\i Luca [i Cleopa în c\l\toria spre Emaus (Luca 24, 13-35). Pe mun-
tele Galileii S-a ar\tat apostolilor (Ioan 20, 19-24), intrând prin u[ile încuiate [i
gr\indu-le: „Vede]i mâinile Mele [i picioarele Mele, c\ Eu Însumi sunt; pip\i]i-M\
[i vede]i c\ duhul nu are carne [i oase, precum M\ vede]i pe Mine c\ am... {i le-a
spus c\ a[a este scris [i a[a trebuie s\ p\timeasc\ Hristos [i s\ învieze din mor]i a
treia zi”, iar „voi sunte]i martorii acestora” (Luca 24, 39-48).

În Duminica a doua dup\ Înviere, Iisus S-a ar\tat Apostolilor S\i împreun\
cu Toma, pe care-l încredin]eaz\ despre învierea Sa, cerându-i s\-[i pun\ degetul
în r\nile cuielor [i mâna în coasta Sa [i s\ nu fie necredincios ci credincios; la
care Toma, smerit, exclam\: „Domnul meu [i Dumnezeul meu!” (Ioan 20, 28).

Mântuitorul S-a ar\tat apostolilor la Marea Tiberiadei, unde l-a rea[ezat pe
Petru în apostolat (Ioan 21, 1-12), apoi în Galileea (Matei 28, 16-20). S-a ar\tat
la peste cinci sute de b\rba]i deodat\ (I Corinteni 15, 8); apoi S-a ar\tat în fa]a
Sfintei Fecioare Maria, tuturor apostolilor, pe muntele Eleonului, la în\l]area Sa
la ceruri (Luca 24, 50-53) precum [i lui Saul (Pavel) pe drumul Damascului (Fapte
9, 3-6), când acesta a fost convertit la cre[tinism.

Dup\ Pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor [i hirotonia lor în slujba
preo]iei Noului Testament, Sfin]ii Apostoli ies în mijlocul iudeilor [i a p\gânilor,
m\rturisind cu jertfa sângelui lor credin]a în învierea lui Hristos.

Astfel, în ziua Cincizecimii, în fa]a mul]imilor de iudei aduna]i din toate
col]urile lumii la s\rb\toarea Pa[tilor [i a Rusaliilor iudaice, Sfintul Apostol Petru
le gr\ie[te: „B\rba]i israeli]i, asculta]i cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul,
b\rbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni [i prin semne pe
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care le-a f\cut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru... voi L-a]i luat [i, pi-
rionindu-L, prin mâinile celor f\r\ de lege, L-a]i omorât... Dumnezeu a înviat pe
acest Iisus, C\ruia noi to]i suntem martori” (Fapte 2, 22-23, 32).

Cu aceea[i hot\râre [i credin]\, Sfântul Apostol Pavel le scrie corintenilor:
„Dac\ Hristos n-a înviat, zadarnic\ este atunci propov\duirea noastr\, zadarnic\
este [i credin]a voastr\... Dar acum Hristos a înviat din mor]i, fiind încep\tur\ (a
învierii) celor adormi]i” (I Corinteni 15, 14, 20).

Întrega credin]\ a apostolilor, m\rturisirea Bisericii [i toate Scripturile au o
concluzie cuprins\ în cuvintele s\rb\tore[ti: „Hristos a înviat!”.

Dreptm\ritori cre[tini,

Buna Vestire a Învierii Domnului a plantat-o în inima neamului nostru româ-
nesc Sfântul Apostol Andrei, în secolul I al erei cre[tine, [i aceast\ s\mân]\ a
credin]ei a fost a[ezat\ în fr\mânt\tur\ cu sângele daco-roman, din care ne-am
n\scut noi, poporul român cre[tin ortodox.

În istoria noastr\ bimilenar\, mult sânge martiric [i eroic a curs pentru
ap\rarea credin]ei, a gliei [i a con[tiin]ei de neam.

S\ nu uit\m c\ Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare [i Sfânt, la come-
morarea a cinci sute de ani de la moartea sa (1504-2004), la 10 ianuarie 1475, a
biruit pe n\v\litorii turci, aici la Vaslui, la Podul Înalt.

Întreaga suflare româneasc\ din spa]iul carpato-danubian [i diaspora nu va
uita nicioadat\ pe str\lucitul Voievod {tefan cel Mare, care timp de 47 de ani [i 3
s\pt\mâni a condus [i a ap\rat glia str\bun\ [i credin]a cre[tin\, nu numai a
Moldovei, ci a Europei întregi.

Pe epitaful mormântului, fiul s\u Bogdan al III-lea (1504-1517) consemna
c\: „{tefan a trecut în nemurirea credin]ei sale religioase”.

Referin]e externe despre {tefan cel Mare g\sim în cronicile poloneze, ger-
mane, italiene, maghiare, slavone, turce[ti etc., precum [i în cronicile române[ti.

Cronicarul polonez Miechonski scrie despre voievodul moldovean c\: „Tu
e[ti drept, prev\z\tor, iste], biruitor contra tuturor du[manilor. Nu în zadar e[ti
socotit printre eroii secolului nostru”.

Papa Sixt al IV-lea l-a supranumit „atlet al cre[tin\t\]ii”.
Episcopul Macarie al Romanului, în Cronica sa din 1542, îl nume[te: „{tefan

Voievod cel Viteaz”, Grigore Ureche îl nume[te: „{tefan Vod\ ce-i zic Bun”, iar
poporul pân\ ast\zi îl numesc „Sfânt”.

Nicolae Iorga, în monografia pe care i-o dedic\, îl portretizeaz\ ca: „un om
minunat, un sfânt cum nu mai poate r\s\ri altul, c\ci el era izvorul a toat\ vitejia,
el era fântâna tuturor drept\]ilor, el era marea bun\t\]ilor”.

Poporul român l-a supranumit sfânt, pentru c\ era un om credincios [i
profund evlavios, virtu]i confirmate prin ctitoriile sale [i slovele înscrise pe
pisaniile sale care încep cu invocarea Sfintei Treimi, numindu-se pe sine „rob al
lui Iisus Hristos”.

În toate pisaniile ctitoriilor din ]ar\ [i de la Muntele Athos, {tefan cel Mare
consemna ca s\ fie pomenit cu întreaga sa familie atât în via]\, cât [i dup\ moarte.
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Înainte de fiecare lupt\, atât el cât [i o[tenii s\i posteau, se m\rturiseau, se
împ\rt\[eau [i apoi biruiau. În Cronica sa, Grigore Ureche precizeaz\ c\ {tefan
cel Mare a construit 44 de biserici.

A[a cum este consemnat într-o cronic\ german\, când s-a umblat în mor-
mântul lui {tefan cel Mare de la M\n\stirea Putna, el a fost g\sit îmbr\cat într-o
smerit\ hain\ c\lug\reasc\, f\r\ nici un fel de însemne voievodale, în afar\ de un
inel cu sigiliul domnesc. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a cano-
nizat ca sfânt la data de 26 iunie 1992.

În acest an, Centrul nostru eparhial, pe lâng\ activit\]i închinate acestui
eveniment, are programat\ o slujb\ arhiereasc\, cu procesiune la Biserica „Sfântul
Ioan” din Vaslui, în ziua de 24 iunie [i o slujb\ cu sobor de arhierei, condus de
Înalt Prea Sfin]itul P\rinte Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, în ziua de
29 iunie, la hramul Catedralei Episcopale din Hu[i, ctitorie [tefanian\.

A[a cum se [tie, dup\ moartea sa, la 2 iulie 1457, trei zile [i trei nop]i, la
mormântul s\u de la Putna, a luminat permanent o lumin\ pe care nimeni nu o
aprinsese.

Aceasta este candela con[tiin]ei neamului românesc care, asemenea candelei
de la mormântul lui {tefan cel Mare, nu s-a stins [i nu se va stinge în veci de veci.

Dreptm\ritori cre[tini,

Credin]a în Învierea Mântuitorului este bucuria, n\dejdea [i mângâierea
tuturor cre[tinilor.

„F\r\ înviere, via]a este zadarnic\, este zadarnic\ [i filosofia, [tiin]a, arta [i
toat\ cultura omenirii. E zadarnic\ munca, e zadarnic\ cugetarea, este zadarnic
spiritul de jertf\ [i orice misiune din via]a noastr\ p\mânteasc\.”

Scriitorul francez Blaise Pascal precizeaz\ c\: „Cine cunoa[te pe Domnul
Hristos cunoa[te rostul tuturor lucrurilor”.

Noi credem [i m\rturisim c\ Hristos este iubirea absolut\ din care izvor\sc
toate virtu]ile cre[tine.

Timp de trei ani [i jum\tate, Iisus veste[te întregii lumi Evanghelia P\cii, pe
care o binecuvinteaz\, o sfin]e[te [i o cimenteaz\ pentru to]i oamenii [i pentru
toate veacurile prin Jertfa Crucii [i prin Înviere, care este s\rb\toarea p\cii.

Primele cuvinte rostite de Mântuitorul dup\ Înviere au fost: „Pace vou\”, iar
Jertfa euharistic\ prin care se actualizeaz\ cu fiecare Sfânt\ Liturghie jertfa de pe
Golgota este o „Jertf\ a P\cii”.

Pacea [i bucuria Învierii Domnului sunt tulburate ast\zi de r\zboaiele duse cu
cele mai sofisticate arme, în care mor oameni nevinova]i: copii, femei, b\trâni
etc., sunt distruse ora[e [i sate întregi cu spitale, biserici [i întreaga civiliza]ie a
lumii contemporane.

Homosexualitatea [i lesbianismul, acte imorale produse împotriva firii umane,
sunt oficializate în multe ]\ri cre[tine.

Prostitu]ia este f\r\ grani]e; ea a p\truns [i în lumea satelor considerate
locurile cele mai curate [i în care vie]uiesc credincio[ii cei mai morali.

Datorit\ educa]iei imorale pe care o primesc în [coli, elevii tr\iesc în concu-
binaj [i, dup\ datele transmise prin mass media, în anul 2003, numai în Bârlad s-au
înregistrat 3000 de avorturi la eleve cu vârste între 14 [i 18 ani.
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Cu durere în suflet ne întreb\m: p\rin]ii acestor copii n-au nici o responsa-
bilitate moral\ asupra acestor odioase crime?

Femeia cre[tin\, so]ie [i mam\, a devenit carne vie pentru export, în cele mai
dubioase [i murdare locuri ale imoralit\]ii [i ale desfrâului din lume.

Ne rug\m ca bucuria Învierii Domnului s\ lumineze sufletele [i s\ înc\l-
zeasc\ inimile noastre pentru alinarea suferin]elor aproapelui nostru.

Glasul îndurerat al semenilor no[tri ce sunt în suferin]e pe patul spitalelor [i
al c\minelor de orfani [i b\trâni, care la aceast\ binecuvântat\ zi a Învierii nu au
îmbr\c\minte, nu au c\ldur\, nu au medicamente [i nici m\car o firmitur\ din
bun\t\]ile pe care mul]i dintre noi le au din bel[ug pe mese, s\ mi[te sufletele
noastre spre alinarea acestor dureri.

Deschide]i-v\ inimile [i alina]i aceste suferin]e; [terge]i lacrimile celor
îndurera]i [i m\car la Sfintele Pa[ti prin fapte de întrajutorare s\ facem bucuria [i
lumina Învierii s\ p\trund\ [i în casele lor.

Dup\ cuvintele Sfântului Apostol Pavel, v\ îndemn\m ca la toate „câte sunt
adev\rate, câte sunt de cinste, câte sunt de drepte, câte sunt curate, câte sunt
vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute [i orice laud\, la acestea s\
v\ fie gândul” (Filipeni 4, 8).

Cu bucuria Învierii Domnului [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos în suflete
s\ ne unim în simfonia bimilenar\ a Bisericii noastre str\mo[e[ti [i a[a împreun\
s\ cânt\m: „Ziua Învierii [i s\ ne lumin\m cu pr\znuirea [i unul pe altul s\ ne
îmbr\]i[\m. S\ zicem fra]ilor [i celor ce ne ur\sc pe noi; s\ iert\m toate pentru
Înviere. {i a[a s\ strig\m: Hristos a înviat din mor]i, cu moartea pe moarte
c\lcând, [i celor din morminte via]\ d\ruindu-le”.

O dat\ cu acest cuvânt de înv\]\tur\, pov\]uire [i p\rintesc îndemn, la aceast\
mare bucurie a Învierii Domnului, al vostru p\stor [i de tot binele voitor [i f\r\
încetare c\tre Domnul rug\tor, v\ întâmpin\ cu binecuvânt\ri arhiere[ti [i tradi-
]ionalul: Hristos a înviat!


