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„Cel ce a izb vit pe tineri din cuptor,
f cându-Se om, p time te ca un muritor;
i prin patim pe cel muritor îl îmbrac în podoaba nestric ciunii”

Prea Cucernice P rinte, iubi i credincio i,
Dumnezeu ne-a ajutat s  ajungem din nou noaptea învierii Domnului nostru Iisus
Hristos. Postul ne-a înt rit i în acest an pe drumul spre s pt mâna care precede noaptea
învierii, S pt mâna Patimilor. Postul pentru noi este o m rturisire a faptului c  în Hristos
omul nu tr ie te numai cu pâine, c  stric ciunea noastr  trupeasc devine nestric ciune.
De toate acestea ne încredin eaz Hristos nu numai prin postul de patruzeci de zile pe care
îl face în pustie, ci i prin minunea pe care o face înainte de Intrarea Sa în Ierusalim,
minunea care va face cetatea Ierusalimului s -L recunoasc i s -L întâmpine ca pe
împ ratul s u, dup cum profe iile Vechiului Testament prevedeau acest moment.
Minunea este învierea lui Laz r, prietenul apropiat al Mântuitorului împreun cu
surorile sale, Marta i Maria. Laz r era mort de patru zile; intrase deja în stric ciune.
Omene te, Iisus plânge împreun cu Marta i Maria moartea i stric ciunea în care zace
prietenul S u Laz r; dumnezeie te, red via a celui care este în stric  ciune. Prin aceast
minune, Iisus preveste te propria Sa înviere din mor i, dar ne i înt re te pe noi în
credin a învierii din mor i a trupurilor împreun cu sufletele, chiar dac  vedem c  acestea
sunt cuprinse de stric ciune. Fiindc tot astfel ne vom ridica i noi, vom învia i noi, la
glasul Fiului lui Dumnezeu!…C vine ceasul în care to i cei din morminte vor auzi glasul Lui, i
vor ie i cei ce au f cut cele bune, spre învierea vie ii, iar cei ce au f cut cele rele, spre învierea
osândirii1.  i Ilie, i Elisei au sculat mor i, dar Cel care lucra i gr ia prin ei era Cel care l-a
ridicat, rechemându-l la via , pe Laz r.  i cele ale lui Ilie i Elisei, i cea a Domnului,
precum i toate celelalte învieri prevesteau învierea lui Hristos i, prin El, a tuturor, a
neamului omenesc.
În via fiind înc  , prin stric ciunea r u mirositoare care întâmpin pe Hristos din
mormântul lui Laz r, trebuie s în elegem duhovnice te odoarea r u mirositoare a
p catului nostru, a mor ii noastre suflete ti. Din aceast moarte ne poate ridica Hristos,
strigându-ne afar prin cuvântul poc in ei: Ie i i afar din p cat! Poc i i-v , c ci s-a apropiat
împ r  ia cerurilor!2, de sufletele voastre. Cuvântul acesta, rostit nou cu putere mult ,
precum odinioar lui Laz r, este i n dejdea noastr în învierea cea de la sfâr itul tuturor
veacurilor. Iar învierea noastr sufleteasc , reg sirea în taina poc in ei i a credin ei prin
care devenim sau redevenim prietenii lui Hristos, întocmai ca Laz r, ne conduce la învierea
cea de ob te.
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Hristos vine i lucreaz învierea în noi înc  din aceast via  , ridicându-ne din
moartea sufleteasc , strigându-ne pe fiecare pe nume, întocmai ca pe Laz r. El nu r mâne
departe de noi, de suferin a i stric ciunea noastr , ci p time te pentru noi i împreun cu
noi, tr ie te totul cu noi pân la moarte, i înc moarte de cruce3, dar i reînvie cu noi, cu
fiecare în parte. Ce-L face pe Hristos înc  s sufere pentru noi? În primul rând lipsa iubirii,
ura, orgoliul i c utarea doar a propriei noastre drept i, f cându-l pe fratele nostru s se
afunde pentru ca noi s ne putem ridica. Pentru aceasta, cunoscând sl biciunea noastr ,
Hristos ne-a l sat darul iert rii, pe care noi în ine îl proclam  m strigând în noaptea
Învierii: S iert m toate pentru Înviere, s zicem: fra ilor!, i celor ce ne ur sc pe noi.
De aceea, s tr im noaptea Învierii acestui an cu gândul la învierea cea de ob te, ca
pe o comemorare a acelui moment în care ne vom ridica cu to ii spre fa a plin de Lumin
i Bucurie a Celui ce a biruit moartea. Din Lumina i Bucuria lui Hristos s lu m i s
împ rt im cu cei din jur: lumin i bucurie din care r sar în noi i între noi iertarea i
comuniunea.
Nu pot s nu m gândesc la greut ile fiec ruia dintre Dumneavoastr . Chiar dac
epoca în care tr  im pare cea a bun st rii i a facilit ilor, greutatea în cele duhovnice ti
cre te pe zi ce trece. Suferin a i neputin a sufleteasc nu au sc zut. Aten ia noastr c tre
Dumnezeu i grija de mântuire a sufletului le uit m. Puterile noastre duhovnice ti s-au
diminuat, pentru c bun starea ne împiedic de multe ori i ne împu ineaz aten ia i
îndr zneala c tre Dumnezeu. V zând toate acestea, cu atât mai mult avem nevoie de post
i de rug ciune, pentru c postul i rug ciunea ne înt resc i ne deschid ochii sufletului.
A a în elegem c nu suntem singuri, c putem purta mai u or totul, c Hristos este cu noi
pân la sfâr itul veacurilor4, c moartea nu este sfâr itul, ci trecerea, na terea spre începutul
vie ii ve nice. Ne spune Mântuitorul Hristos c cel ce ascult cuvântul Meu i crede în cel ce
M-a trimis are via ve nic i la judecat nu va veni, ci s-a mutat din moarte la via 5.
V port în rug ciunile mele, tiind greut ile prin care trece i i umilin ele pe care le
îndura i de multe ori. Pune i toate cele pe care le tr i i înaintea Crucii lui Hristos!  i nu
uita i c El a biruit înainte de moarte, prin iubire i iertare, i mai apoi prin Cruce, Moarte
i Înviere; iar ceea ce El ne-a spus, devenind fratele i prietenul nostru: Îndr zni i, Eu am
biruit lumea!6, Îl auzim strigându-ne i în noaptea aceasta Sfânt a Învierii Sale, ridicândune din adormirea necredin ei. De aceea putem striga i noi cu toat bucuria: „Unde- i este,
moarte, boldul? Unde- i este, iadule, biruin a?Înviat-a Hristos i tu ai fost nimicit. Înviat-a Hristos
i au c zut diavolii. Înviat-a Hristos i se bucur îngerii. Înviat-a Hristos i via a st pâne te.
Înviat-a Hristos i nici un mort nu este în groap ; c Hristos, sculându-Se din mor i, încep tur
celor adormi i S-a f cut”7.
Hristos a înviat!
Al Dumneavostr , de tot binele doritor
i rug tor c tre Hristos Domnul cel Înviat,
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