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Biserica, mama noastră
duhovnicească, ne aminteşte în
cântările slujbei Învierii că bucuria
creştină, bucuria Învierii a venit după
jertfirea Mântuitorului pe altarul
Sfintei Cruci.
Răstignirea pe cruce era rânduită
în acea vreme celor mai vinovaţi
dintre oameni, celor mai mari făcători
de rele (Matei 27,16). Patimile şi
moartea pe Cruce au fost dovada celei
mai mari iubiri a lui Dumnezeu faţă de
noi, oamenii (Ioan 3, 16-17).
Deşi oamenii nu L-au primit, ba
mai mult L-au nesocotit, L-au acuzat
de blasfemie, totuşi Dumnezeu, în
marea Sa milostivire, duce până la
capăt lucrarea de mântuire a omului,
nu numai prin cuvântul Evangheliei,
ci şi prin jertfirea Sa pe altarul Crucii,
lăsându-ne pildă de a-L urma în
trăirea noastră creştinească prin
jertfă şi smerenie (I Petru 2,21). Să
luăm aminte că nimic din ceea ce este
frumos şi sănătos din punct de vedere
moral, nimic din ceea ce zideşte şi
contribuie la realizarea omului – chip
şi asemănare a lui Dumnezeu – nu se
înfăptuieşte fără jertfă, fără nevoinţe
duhovniceşti.
Prin moartea pe Cruce şi prin
Învierea Sa cea de-a treia zi,
Dumnezeu ne-a arătat că omul creat
de El este rânduit nu morţii, ci învierii,
vieţii veşnice întru bucurie; ne-a
arătat că moartea trupească este o
trecere a noastră „din moarte la viaţă
şi de pe pământ la cer”, cum auzim
cântându-se în noaptea de Înviere.
Potrivit învăţăturii creştine, ce-şi
are temei în cuvintele Sfintei

Evanghelii, moartea de care trebuie
să ne temem şi de care trebuie să
scăpăm este cea adusă de păcat
(Romani 6,23). Păcatul a pândit
întotdeauna pe om, mai ales pe cel
înstrăinat de Dumnezeu, pe omul slab
în credinţă şi pe cel abătut de la
dreapta credinţă. Din moartea
păcatului înviem numai prin Sfânta
Taină a Spovedaniei (I Ioan1,9).
Bucuria sărbătorii Învierii
Domnului este nemărginită; ea este
trăită de fiecare creştin botezat şi
înviat din moartea păcatului prin
spovedanie şi împărtăşanie cu Trupul
şi Sângele Mântuitorului; ea este
trăită de orice creştin care şi-a purtat
cu răbdare şi statornicie crucea
nevoinţelor duhovniceşti în timpul
postului.
În Hristos şi în Biserică trăindune viaţa zi de zi vom putea să ne
împărtăşim din bucuria Învierii
Domnului, bucurie care a venit prin
Cruce!
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