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Pregătirea pentru

învierea

sufletelor noastre
„Întru aceasta s-a arătat
dragostea lui Dumnezeu către noi,
că pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a
trimis în lume ca prin El viaţă să
avem” (I Ioan 4, 9).
Fiul lui Dumnezeu, Domnul
nostru Iisus Hristos, „S-a smerit pe
Sine, ascultător făcându-Se până la
moarte şi încă moarte de cruce”
(Filip. 2, 8).
Mântuitorul ne-a arătat
smerenia Sa începând cu naşterea
Lui, născându-Se în condiţiile cele
mai simple, sărăcăcioase, adică în
ieslea peşterii din Betleem (Luca
2,7; Mat. 2, 1). El Şi-a arătat
smerenia Sa prin patimile de bună
voie şi răstignirea pe cruce. Acestea
le înţelegem, le simţim şi le trăim cu
întreaga noastră fiinţă în
săptămâna Patimilor, ascultând
Sfintele Evanghelii rânduite în
această săptămână; în aceste sfinte
zile sufletele noastre se aprind de o
nemărginită dragoste faţă de
Dumnezeu, primind de la El
puterea sufletească şi hotărârea de a
ne mărturisi păcatele în Sfânta
Taină a Spovedaniei, prin care ne
curăţim simţirile noastre de
întinăciunea păcatelor şi, astfel, cu
sufletele
curate, întâmpinăm
marea sărbătoare a Învierii,
întâmpinăm pe Hristos Cel înviat
din mormânt.
Dacă Mântuitorul nostru Iisus
Hristos S-a făcut ascultător faţă de
Dumnezeu Tatăl, până la moarte pe
cruce, şi noi suntem datori să ne

facem ascultători prin împlinirea
poruncilor sfinte, bineplăcute lui
Dumnezeu (I Ioan 3, 24). Să urmăm
smereniei Lui, smerindu-ne în
scaunul de spovedanie, prin
mărturisirea păcatelor noastre cu
duh de umilinţă şi căinţă adâncă,
încredinţaţi fiind că de faţă, în chip
nevăzut, este prezent Însuşi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos
Care, prin mărturisirea noastră, ne
dă iertarea păcatelor atunci când
preotul duhovnic rosteşte cuvintele
mântuitoare: „…Te iert şi te dezleg
de toate păcatele tale”, pe care le-ai
mărturisit, „cu puterea ce-mi este
dată” de Dumnezeu în Sfânta Taină
a Hirotoniei în preot.
Ascultarea noastră trebuie să o
arătăm şi părinţilor noştri care neau născut şi ne-au crescut, ca şi
învăţătorilor noştri care ne
împărtăşesc lumina cărţii,
cunoştinţe care sunt conforme cu
poruncile, cu voia lui Dumnezeu. Ea
este porunca lui Dumnezeu
„cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama
ta...” (Mat. 15,4).

Mântuitorul S-a răstignit pe
cruce, răstignind păcatele lumii. De
aceea, şi noi suntem datori să ne
răstignim şi să murim faţă de
păcatele care „lesne ne împresoară”
(Evr. 12, 1). A ne răstigni înseamnă,
cum scrie Sfântul Apostol Pavel, a
ne strădui să nu ne mai stăpânească
păcatele, ci să săvârşim numai ceea
ce este plăcut lui Dumnezeu (Gal. 6,
14; Rom. 6, 2, 6).
Păcatele aduc mare tulburare
atât în sufletele, cât şi în trupurile
noastre; păcatele înseamnă
moartea sufletului (Rom. 6, 23);
păcatele aduc grăbirea morţii
trupului.
În încheierea acestor rânduri,
amintesc cuvintele Sfântului Ioan
Evanghelistul: „Iubiţilor, dacă
Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi,
şi noi datori suntem să ne iubim
unul pe altul” (I Ioan 4,11), ajutând
pe „fraţii prea mici ai lui Hristos”
aflaţi în lipsuri şi necazuri (Mat. 25,
31-46), dându-le cele de trebuinţă
trupurilor şi sufletelor lor, chiar şi
un cuvânt de încurajare, o
rugăciune şi, mai ales, cu prilejul
sărbătorii sărbătorilor, salutul
pascal: „Hristos a înviat !”.
Cititorii acestei reviste, copiii
care au făcut toate acestea în fiecare
an, o vor face şi anul acesta, având în
vedere criza economică atât de
mare, mai mare ca niciodată. O vor
face sub conducerea dascălilor lor
sau a părinţilor lor trupeşti, ca buni
creştini şi fii ai Împărăţiei lui
Dumnezeu.
† PIMEN,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
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