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Împreun\ cu Hristos în mileniul III *

„Na[terea Ta, Hristoase, Dumnezeul nos-
tru, r\s\rit-a lumii lumina cuno[tin]ei..."

 (Troparul s\rb\torii Na[terii Domnului)

Ne despart doar câteva zile de intrarea ome-

nirii `n mileniul III al istoriei sale de la Na[terea

lui Hristos. Este un moment de mare importan]\

atât pentru fiecare dintre noi, cât [i pentru lumea

`ntreag\. Greut\]ile prin care trece tot românul, de

la mic la mare, fac `n a[a fel `ncât cump\na dintre

milenii s\ nu fie resim]it\, poate, `n adev\rata ei

semnifica]ie. Suntem prin[i cu grija pâinii de pe

mas\, a locului de munc\, a viitorului copiilor no[tri,

al ]\rii `n general. Clipa trecerii noastre [i a ome-

nirii `n mileniul III de via]\ cre[tin\ nu este tr\it\

de to]i cu intensitatea cuvenit\.

Pe nesim]ite `ns\, momentul se apropie [i vom

p\[i peste câteva zile, prin mila lui Dumnezeu, `n

anul 1 al veacului I din mileniul III de la Na[terea

lui Hristos. Se cuvine, dar, ca ast\zi, la s\rb\toarea

Na[terii Domnului, s\ medit\m `mpreun\ la mer-

sul nostru [i al lumii prin istoria acestui sfâr[it de

* Scrisoare pastoral\ la Na[terea Domnului, Craiova, anul
mântuirii 2000.
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veac [i de mileniu [i la felul cum ne preg\tim s\ p\-

[im `n cel urm\tor. Prilejul este cu atât mai potrivit

cu cât, dup\ cum bine se cunoa[te, num\rarea anilor,

a veacurilor [i a mileniilor se face de c\tre noi, cre[-

tinii, pornind de la momentul Na[terii lui Hristos,

pe care omenirea o pr\znuie[te ast\zi pentru a

2000-a oar\.

*

*****

~mplinirea de c\tre fiecare a unui anumit nu-

m\r de ani, cifr\ rotund\ — zice românul, este `nso-

]it\, de cele mai multe ori, de sentimentul bucuriei

trecerii `ntr-o alt\ faz\ a vie]ii. Uneori suntem cu-

prin[i [i de o anumit\ triste]e datorat\ `mb\trânirii,

apropierii noastre de moarte. La cei mai mul]i to-

tu[i, s\rb\torirea zilei venirii `n aceast\ lume este

un moment de bucurie, tr\it de fiecare `n felul s\u,

cre[tine[te adesea, prea p\mântean uneori.

S\rb\toarea Na[terii Domnului care inaugureaz\

era cre[tin\ este, oare, `n]eleas\, tr\it\ `n adev\-

rata sa semnifica]ie de omul contemporan, mai ales

acum când p\trunde `n mileniul III cre[tin? ~n]e-

lege omul zilelor noastre s\rb\toarea Na[terii lui

Hristos ca izvor al adev\ratei bucurii f\r\ de care

via]a nu este decât „vânare de vânt" [i „de[ert\ciune

a de[ert\ciunilor"1? 

1 Ecclesiastul 1, 2.
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„Na[terea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, r\-

s\rit-a lumii lumina cuno[tin]ei", roste[te cântarea

Bisericii `n ziua de Cr\ciun. {i care este „lumina cu-

no[tin]ei"? R\spunsul `l ofer\ Hristos `n rug\ciunea

Sa c\tre Tat\l spre sfâr[itul vie]ii Sale p\mânte[ti:

„Aceasta este via]a ve[nic\: s\ Te cunoasc\ pe Tine,

singurul Dumnezeu adev\rat, [i pe Iisus Hristos pe

Care L-ai trimis"2.

Iat\, iubi]ii mei fra]i [i surori, preo]i, c\lug\ri,

c\lug\ri]e, popor al lui Dumnezeu, care este r\spun-

sul la c\ut\rile [i fr\mânt\rile noastre: Hristos este

r\spunsul, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trimis de Ta-

t\l `n lume s\ Se nasc\, prin puterea Sfântului Duh,

din Fecioara Maria, s\ tr\iasc\ printre noi, p\mân-

tenii, s\ ne cunoasc\ prin tr\ire proprie bucuria [i du-

rerea, s\ moar\ [i s\ `nvieze pentru noi. Hristos este

r\spunsul. Hristos este „Lumina lumii”3. Spre El s\

ne `ndrept\m to]i cei osteni]i [i `mpov\ra]i [i El ne

va odihni pe noi4.

Are, oare, omenirea ceva mai de pre] decât pe

Hristos? A fost, oare, `n istoria umanit\]ii un mo-

ment mai d\t\tor de sens, lumin\ [i speran]\ decât

momentul `n care Hristos S-a n\scut `n pe[tera Bet-

leemului? Orice minte [i inim\ responsabile nu pot

s\ m\rturiseasc\ decât c\ Hristos este „Calea, Ade-

v\rul [i Via]a"5.

2 Ioan 17, 3.
3 Ioan 8, 12.
4 Cf. Matei 11, 28.
5 Ioan 14, 6.
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*

*****

„F\r\ de Mine nu pute]i face nimic"6, spune

Hristos. Puternic este cuvântul acesta. Necru]\toare

este amenin]area: o fiin]\ uman\, o familie, o ]ar\,

o lume f\r\ Hristos nu se `mbrac\ decât `n haina

neantului lipsit de sens, a disper\rii, a dispari]iei `n

cele din urm\. 

Gândul care m\ anim\, `n slujirea de curând pri-

mit\ de Arhiepiscop al Craiovei [i Mitropolit al Olte-

niei, este acela de a m\ conduce pe mine `nsumi [i pe

voi cei `ncredin]a]i mie spre p\storire avându-L drept

c\l\uz\ pe Hristos Care a spus: „Eu sunt Lumina lu-

mii, cel ce ~mi urmeaz\ Mie nu va umbla `n `ntuneric,

ci va avea lumina vie]ii"7. 

Timp de aproape trei decenii, voi, preo]ii [i cre-

dincio[ii din Arhiepiscopia Craiovei, v-a]i `mp\rt\[it

din cuvântul `n]elept, inima mare [i credin]a puter-

nic\ `n Dumnezeu ale ~naltpreasfin]itului Mitropolit

Nestor.

Dup\ plecarea sa la cele ve[nice, de unde ne pri-

ve[te acum cu n\dejde, este rândul nostru s\-i conti-

nu\m str\dania misionar\, s\-i p\str\m vie aminti-

rea [i, mai presus de toate, s\ fim p\trun[i de adev\rul

c\ numai cu Hristos [i `n Hristos via]a fiec\ruia are

un sens, na]iunea român\ un viitor [i Europa o spe-

ran]\ de unitate.

6 Ioan 15, 5.
7 Ioan 8, 12.
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Unul dintre colindele de Cr\ciun, reluând spusele

Sfintei Scripturi, o `nf\]i[eaz\ pe Maica Domnului

„c\utând din cas\-n cas\, ca pe Fiul ei s\ nasc\". Ni-

meni nu o aude, nimeni nu o prime[te. Doar o pe[ter\

rece din apropiere o g\zduie[te.

Dup\ 2000 de ani de la acel moment de r\s-

cruce `n istoria umanit\]ii, care este atitudinea

acesteia la auzul cuvintelor lui Hristos: „Iat\, stau

la u[\ [i bat; de va auzi cineva glasul Meu [i va des-

chide u[a, voi intra la el [i voi cina cu el [i el cu

Mine"?8. Câ]i dintre p\mânteni au `n]eles, `n cele

dou\ milenii de la Na[terea lui Hristos, cuvintele

psalmistului David: „De n-ar p\zi Domnul cetatea,

`n zadar ar priveghea cel ce o p\ze[te"9? Câ]i au

putut sau pot s\ spun\ ast\zi cu Sfântul Apostol Pa-

vel: „Nu eu mai tr\iesc, ci Hristos tr\ie[te `n mine"10,

sau cu proorocul David: „~n ce chip dore[te cerbul iz-

voarele apelor, a[a Te dore[te sufletul meu pe Tine,

Dumnezeule"11? 

O privire obiectiv\ asupra istoriei umanit\]ii din

ultimele dou\zeci de veacuri ne `nf\]i[eaz\ o ima-

gine cu multe, foarte multe lumini, dar cu nu mai

pu]ine umbre.

De la p\storii [i magii care se `nchin\ `n fa]a

Pruncului Dumnezeu, continuând cu apostolii, mar-

tirii primelor veacuri, asce]ii din pustie [i m\n\stiri,

8 Apocalipsa 3, 20.
9 Psalmul 126, 1.
10 Galateni 2, 20. 
11 Psalmul 41, 1.
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marii ierarhi [i preo]i ai Bisericii [i pân\ la zecile

de mii, sutele de mii de martiri [i m\rturisitori ai

Bisericii cre[tine din veacul nostru, contempl\m cu

smerenie prezen]a poporului lui Dumnezeu `n is-

torie, cu influen]a sa binef\c\toare asupra `ntregii

umanit\]i.

Fa]a omenirii este alta `ncepând cu acel moment

de r\scruce petrecut `n pe[tera din Betleem. Ade-

v\rul `ntrupat `n persoana lui Hristos, Dumnezeu-

Omul, a constituit [i continu\ s\ r\mân\ fundamen-

tul unei vie]i p\mântene autentice, plenare [i ga-

ran]ia vie]ii ve[nice.

Nu putem `ns\ s\ nu remarc\m, `n acela[i timp

c\ omenirea, mai ales `n ultimele dou\ veacuri, a

fost [i este cuprins\ de mari nelini[ti, de convulsii

f\r\ precedent, de dezbin\ri cu urm\ri grave pen-

tru via]a popoarelor, a fiec\rei fiin]e umane `n parte.

Ideologii din cele mai periculoase au `ntunecat min-

]ile multor oameni cu r\spundere `n via]a popoare-

lor, transformând istoria acestora `n co[mar pentru

mul]i ani. Istoria veacului XX, cu cele dou\ r\zboaie

mondiale, cu tragedia bombei atomice [i, mai ales,

cu st\pânirea exercitat\ asupra unei p\r]i a planetei

de regimuri politice f\r\ de Dumnezeu, completeaz\

imaginea unei omeniri prinse `n vârtejul unor cap-

cane `n care, parc\, ging\[ia, delicate]ea, inocen]a

Pruncului-Dumnezeu din Betleem cu greu `[i g\-

se[te loc.

Omenirea a reu[it, totu[i, s\ supravie]uiasc\ `n

ultimele dou\ veacuri prin sfin]ii s\i cunoscu]i sau
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mai pu]in cunoscu]i. Mama care [i-a crescut pruncii

cu fric\ de Dumnezeu, preotul care a liturghisit `n

fiecare duminic\, monahul care s-a nevoit `n sih\s-

trie, martirul care [i-a dat via]a pentru Hristos sau

intelectualul bazat nu doar pe inteligen]a proprie, ci,

mai ales, pe deschiderea c\tre Dumnezeu, au for-

mat stâlpii de rezisten]\ ai umanit\]ii.

Iat\, a[adar, mo[tenirea cu care intr\m `n mile-

niul III. Pe de o parte, o lume r\v\[it\ de egoism,

poft\ de putere, ambi]ii distrug\toare, iar pe de

alt\ parte, ob[tea celor care [i acum, ca [i cu 2000 de

ani `n urm\, se pleac\ smerit `n fa]a Pruncului-

Hristos [i prime[te de la El puterea [i harul nece-

sare intr\rii `n mileniul urm\tor.

*

*****

~n aceast\ zi a s\rb\torii Na[terii Domnului, gân-

dul meu se `ndreapt\ c\tre voi, cre[tinii Arhiepis-

copiei Craiovei, b\rba]i [i femei, tineri [i vârstnici,

cu `ndemnul p\rintesc [i fr\]esc de a lua aminte la

felul cum v\ preg\ti]i pentru a intra `n noul mile-

niu. ~nve[mânta]i `n bucuria colindelor de Cr\ciun,

privi]i cu n\dejde `nainte [i aborda]i mai curajos

problemele vie]ii personale, ale vie]ii de familie, ale

]\rii! ~n greut\]ile zilnice, nu l\sa]i dezn\dejdea s\

v\ cuprind\ sufletul! Da, vremurile sunt grele, s\-

r\cia este crunt\, nemerniciile sunt numeroase. A[a

este. Resursele interioare ale na]iunii române sunt

`ns\ bogate, pentru c\ `[i au izvorul `n Hristos de
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la Care românii, `n vremuri de cump\n\, au primit

salvarea.

 Am aceast\ `ncredin]are c\ [i noi, aici `n Ol-

tenia, vom g\si, `mpreun\ cu to]i românii, calea spre

dep\[irea lipsurilor de tot felul, care ne fac via]a de

zi cu zi atât de grea. S\ nu v\ pierde]i n\dejdea! Ar\-

ta]i solidaritate `ntre voi! Preo]ii s\ fie primii `n ma-

nifestarea acestui act de participare a fiec\ruia la

suferin]a celuilalt! S\ nu r\mân\ vreo cas\ de orfan

sau v\duv\ necercetat\ de iubirea voastr\, a tuturor,

`n aceast\ zi de Cr\ciun [i `n zilele de Anul Nou [i

Boboteaz\! S\ nu treac\ zi `n care s\ nu ave]i pentru

cel `n nevoie o bucat\ de pâine, o vorb\ bun\, un zâm-

bet de `mb\rb\tare, o rug\ciune c\tre Dumnezeu!

~nvierea se fundamenteaz\ pe jertf\. Fi]i oameni

tr\itori `n duh de jertf\ [i bucuria rena[terii mo-

rale [i materiale nu va `ntârzia s\ vin\!

~ncredin]at c\ a[a va fi, v\ `mbr\]i[ez fr\]e[te

pe fiecare, v\ doresc un sfâr[it de an binecuvântat

[i o intrare `n noul mileniu cu n\dejdea c\ Hristos-

Mântuitorul va fi cu noi, cu ]ara noastr\, cu lumea

`ntreag\. Amin.
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Învierea lui Hristos — lumina 

[i sensul vie]ii noastre*

Hristos a `nviat!

~n numele Domnului Hristos, Cel care a biruit

moartea [i a `nviat din mor]i, adresez aceast\ scri-

soare pastoral\ cre[tinilor ortodoc[i din Arhiepis-

copia Craiovei cu ocazia Sfintelor Pa[ti. Tuturor deo-

potriv\ [i fiec\ruia `n parte trimit `mbr\]i[are de

frate [i p\rinte chemat s\ v\ slujeasc\ `n numele

lui Hristos, cu n\dejdea c\ ve]i pune la inim\ cele

ce voiesc a v\ `mp\rt\[i prin acest mesaj.

„Veni]i de lua]i lumin\! ”

La `nceputul slujbei la care participa]i acum,

preotul a aprins o lumânare de la candela de pe sfânta

mas\ din altarul bisericii. De la lumânarea preotului,

`n timp ce acesta rostea: „Veni]i de lua]i lumin\!”,

mul]i v-a]i aprins lumân\rile [i, din om `n om, to]i

`n biseric\ [i apoi `n afara ei, a]i devenit purt\tori

de lumân\ri aprinse, purt\tori de lumin\. 

Lumina ce se r\spânde[te pe fe]ele voastre din

lumânarea aprins\ semnific\ [i este `n realitate

* Scrisoare pastoral\ la ~nvierea Domnului, Craiova, anul
mântuirii 2001.
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lumina prezent\ `n mormântul din care a `nviat Hris-

tos. De aici a]i primit lumina ~nvierii.

*

*****

De ce, oare, `n aceast\ noapte ne `ndrept\m pa[ii

spre biseric\?

Asta e tradi]ia, r\spund unii. A[a e bine, spun

al]ii. Ca s\ iau „pa[te”, zic cei mai mul]i. R\spunsu-

rile sunt, `n general, valabile. S\rb\torirea ~nvierii

este `ns\ mult mai mult.

Ne aducem aminte, iubi]i credincio[i, [i tr\im aie-

vea `n noaptea de Pa[ti cele ce s-au petrecut acum

aproape dou\ milenii `n Ierusalim, cu Hristos, Dum-

nezeu-Omul. „La plinirea vremii”1, adic\ atunci când

totul era preg\tit, Dumnezeu Tat\l a trimis pe Fiul

S\u `n lume pentru a-i oferi acesteia posibilitatea

abandon\rii necredin]ei [i p\catelor [i a o reorien-

ta spre Sine, spre Adev\r. Hristos a tr\it printre

oameni, i-a `nv\]at, prin cuvânt [i fapte minunate,

calea care duce spre Dumnezeu. Timp de 33 de ani,

Hristos-Dumnezeu a tr\it cum tr\iesc to]i oamenii,

afar\ de p\cat. Le-a cunoscut bucuria [i durerea,

suferin]a de a fi ne`n]eles de ei, abandonat de prie-

teni, desconsiderat [i, `n cele din urm\, r\stignit [i

mort pe Cruce.

Apostolii lui Hristos [i to]i cei ce-L cunoscuser\

`ndeaproape „n\d\jduiau c\ El este Cel ce avea s\

1 Galateni 4, 4.
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izb\veasc\ pe Israel” 2, adic\ s\ mântuiasc\ lumea de

r\u, de p\cat. El murise `ns\ pe Cruce. To]i erau „cu-

prin[i de `ntristare”3. N\dejdea lor fusese zadarnic\.

~mpotriva oric\rei speran]e, nesperatul s-a pe-

trecut `ns\: Hristos a `nviat din mor]i!

S\ l\s\m acum Evanghelia, singura m\rturisi-

toare a adev\rului integral, s\ vorbeasc\:

„{i iat\ s-a f\cut cutremur mare, c\ `ngerul Dom-

nului, coborând din cer [i venind, a pr\v\lit piatra

(mormântului)… Iar `ngerul a zis femeilor (care ve-

niser\ la mormânt): «Nu v\ teme]i, c\ [tiu c\ pe

Iisus Cel r\stignit ~l 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»”4.

Apostolii `ns\ „n-au crezut”5. „{i fiind sear\, `n

ziua aceea, `ntâia a s\pt\mânii, [i u[ile fiind `ncu-

iate, unde erau aduna]i ucenicii de frica iudeilor, a

venit Iisus [i a stat `n mijloc [i le-a zis: «Pace vou\!»

{i zicând acestea, le-a ar\tat mâinile [i coasta Sa.

Deci s-au bucurat ucenicii, v\zând c\ este Domnul.

{i Iisus le-a zis iar\[i: «Pace vou\!»”6

Iat\, iubi]ii mei, adev\rul relatat de Scriptur\ `n

leg\tur\ cu ~nvierea lui Hristos. Aici g\sim ra]iunea

2 Luca 24, 21.
3 Luca 24, 17.
4 Matei 28, 2-7.
5 Marcu 16, 11.
6 Ioan 20, 19-21.
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prezen]ei noastre la biseric\ `n noaptea de Pa[ti.

Suntem aici pentru a primi vestea c\ Hristos, de[i

murise pe cruce [i fusese depus `n mormânt, a `n-

viat a treia zi din mor]i. Acest fapt este de o impor-

tan]\ capital\ pentru via]a noastr\, pentru sensul

vie]ii noastre.

*

*****

S\rb\toarea Sfintelor Pa[ti nu este doar come-

morarea unui fapt ce s-a petrecut cu aproape dou\

milenii `n urm\ când Hristos a `nviat din mor]i. Cân-

t\rile de Pa[ti spun c\ acum, nu numai `n trecut,

„toate s-au umplut de lumin\: [i cerul, [i p\mântul,

[i cele de dedesubt ”7. Toate primesc lumin\, adic\

sens, semnifica]ie, ra]iune, prin ~nvierea lui Hristos.

Cerul [i p\mântul, via]a [i moartea, omul [i univer-

sul `[i g\sesc rostul adev\rat `n realitatea ~nvierii

lui Hristos.

De ce, oare, totul este legat de ~nviere? Pentru c\,

dac\ „Hristos a `nviat, fiind `ncep\tur\ (a `nvierii)

celor adormi]i”8, atunci vom `nvia [i noi. Dac\ El,

Hristos, a `nviat, voi `nvia [i eu, [i tu vei `nvia, noi to]i

vom `nvia. Iar dac\ [i eu, [i tu, [i noi to]i vom `nvia

7 Canonul Utreniei ~nvierii, Cântarea a 3-a, stihira a 2-a,
în Penticostar, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1999, p. 16.

8 1 Corinteni 15, 20.
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`ntr-o zi, atunci via]a noastr\ are un sens. Ea nu se

termin\ `n tragedia mor]ii [i `n bezna mormântului.

A]i luat aminte adesea c\, `n fa]a unui om de-

cedat, st\m cuprin[i de dezn\dejde. De ce oare? Dac\

via]a noastr\ este doar un num\r de ani cu sfâr[itul

`n mormânt, atunci via]a nu are nici un sens. Dac\

iubirea pe care o `mp\rt\[e[ti cu cineva este sf\râ-

mat\ definitiv de moarte, dac\ prietenia ce te leag\

de cineva drag se frânge `ntr-o zi pentru totdeauna

prin lovitura mor]ii, atunci, cu adev\rat „de[ert\-

ciune a de[ert\ciunilor, toate sunt de[ert\ciuni ”9,

cum spune Ecclesiastul. 

Acelea[i sentimente cuprindeau inimile ucenici-

lor lui Hristos la r\stignirea, moartea [i `ngroparea

Lui. Gânduri asem\n\toare izvorau [i din mintea

femeilor care-L `nso]iser\ pe Iisus pân\ la picioa-

rele Crucii. Oameni fiind, cu `n]elegerea m\rginit\

[i plin\ de `ndoieli, apostolii [i sfintele femei nu

aveau puterea s\ cread\ c\ Cel pe care-L a[ezau `n

mormânt va `nvia. Erau cuprin[i de triste]e [i dez-

n\dejde, a[a cum `ntâlnim [i azi familii [i prieteni

`ndurera]i pentru pierderea cuiva drag.

Dup\ trei zile, ucenicii au aflat c\ Hristos a `n-

viat. L-au `ntâlnit chiar, au stat de vorb\ cu El, au

mâncat `mpreun\, s-au bucurat. A[a se `ntâmpl\

[i când moare cineva dintre noi. Suntem cople[i]i

de durere, ca la moartea lui Hristos. Vine `ns\ clipa,

9 Ecclesiastul 1, 2.
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chiar dac\ pân\ atunci vor trece câteva zile sau

câteva milenii, când cel depus acum `n mormânt va

`nvia. Ne vom `ntâlni cu el, vom vorbi, dep\nând

amintiri, bucurându-ne pentru ve[nicie.

Cum se vor `ntâmpla toate acestea? Ne-o spune

Hristos, folosindu-se de metafora bobului de grâu:

„Adev\rat, adev\rat zic vou\ c\ dac\ gr\untele de

grâu, când cade `n p\mânt, nu va muri (adic\ nu va

putrezi ca trupul omului depus `n mormânt), r\-

mâne singur (adic\ nu va rodi); iar dac\ va muri,

aduce mult\ road\”10.

~nvierea este posibil\ pentru c\ Hristos ~nsu[i

a `nviat. Hristos este „Pa[tele nostru”11, adic\ trece-

rea noastr\ din `ntunericul mor]ii la lumina `nvierii. 

Realitatea `nvierii tuturor oamenilor, de la Adam

pân\ la ultimul om la sfâr[itul veacurilor, nu este

u[or de acceptat de ra]iunea uman\ sl\bit\ `n `n]e-

legerea ei prin p\cat. Este totu[i singura speran]\,

f\r\ de care totul ar fi f\r\ sens. Sfin]ii, adic\ sin-

gurii oameni de pe p\mânt cu mintea curat\, ne-

pervertit\, singurii care nu se `n[al\, erau atât de

p\trun[i de adev\rul ~nvierii, `ncât mergeau spre

moarte f\r\ nici cea mai mic\ tulburare. Mormân-

tul era socotit ca un loc de odihn\ unde stai pu]in

[i apoi mergi mai departe. Sfântul Ioan Gur\ de Aur

spunea cu convingere adânc\: „Nimeni s\ nu se

10 Ioan 12, 24.
11 1 Corinteni 5, 7.
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team\ de moarte, c\ci ne-a izb\vit pe noi moartea

Mântuitorului”12.

*

*****

Primul act `ndeplinit de Hristos `nainte de ~nvie-

rea cu trupul a fost coborârea la iad pentru a duce

lumina izb\virii celor ce se aflau acolo, Adam, Eva

[i to]i p\mântenii de pân\ la El. Se cuvine ca primul

lucru pe care s\-l facem [i noi s\ fie acela de a p\-

trunde cu lumina ~nvierii `nl\untrul nostru care,

de cele mai multe ori, ascunde mult iad, mult `ntu-

neric, mult\ moarte.

Mormântul este pentru mul]i un mod de via]\.

Cele mai din\untru ale fiin]ei sunt cuprinse de `n-

tuneric, de o cea]\ deas\ `n care oamenii nu-[i mai

v\d fa]a unii altora, nu se suport\, nu se iubesc. Con-

fuzia, deruta `nc\tu[eaz\ fiin]a uman\ ca o dispari-

]ie lent\, dar sigur\, `ntr-un nisip mi[c\tor. Acestea

sunt, cum zice cântarea `n noaptea de Pa[ti, „cele

mai de jos ale p\mântului (…) cu `ncuietori ve[nice”13

care cuprind inimile multor oameni. Acestora, `n ziua

de Pa[ti, [i totdeauna, Hristos le spune: „Eu, Lumin\

12 Cuvânt de înv\]\tur\ al celui între sfin]i P\rintele nos-

tru Ioan Gur\ de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, în

sfânta [i luminata zi a sl\vitei [i mântuitoarei Învieri a lui

Hristos, Dumnezeul nostru, în Penticostar, p. 25.
13 Canonul Utreniei ~nvierii, Cântarea a 6-a, irmosul, în Pen-

ticostar, p. 18.
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am venit `n lume, ca tot cel ce crede `n Mine s\ nu r\-

mân\ `n `ntuneric”14.

De aceea, iubi]ii mei, deschide]i-v\ inima spre lu-

min\. Lua]i aminte la glasul Bisericii care v\ chea-

m\: „Veni]i de lua]i lumin\! ”. Chemarea se adreseaz\

fiec\ruia `n parte [i tuturor deopotriv\: „Nu v\ l\-

sa]i cople[i]i de `ntuneric! Nu v\ l\sa]i cuprin[i de

dezn\dejde!”, c\ci „Hristos a `nviat! ”.

Voi, locuitori ai Olteniei — aceast\ binecuvân-

tat\ parte de ]ar\ româneasc\ —, fi]i purt\tori de lu-

min\! Duce]i o lumânare aprins\, acum `n noaptea

de Pa[ti, [i celor ce n-au voit sau n-au putut s\ vin\

la biseric\. Fi]i martori [i m\rturisitori ai ~nvierii

pe lâng\ cei bolnavi, cei singuri, cei `ndoielnici. Fi]i,

`ntr-un cuvânt, Lumin\!

Doresc tuturor fiilor [i fiicelor Arhiepiscopiei Cra-

iovei mult\ lumin\ `n suflete, `n familie, `n ]ar\.

Vie]ui]i `n ritm de via]\ pascal\ [i, trecând peste

necazurile [i greut\]ile de zi cu zi, spune]i tuturor:

Hristos a `nviat!

14 Ioan 12, 46.




