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Cre[tinul orthodox se roag\ a[a:
„Crucii Tale ne închin\m, Hristoase, [i
sfânt\ Învierea Ta o l\ud\m [i o m\rim”.
Dar r\d\cina acestei m\rturii este Hristos
[i e m\rturia Lui. În Evanghelii, de trei
ori, Mântuitorul a vestit Patimile: „Iat\,
ne suim în Ierusalim [i Fiul Omului va
fi dat în mâinile oamenilor! Va fi lovit,
batjocorit, r\stignit, omorât!”, finalizând
cu acest cuvânt: „dar a treia zi va învia”
– unitate adânc\ între Cruce [i Înviere,
între Jertf\ [i Înviere. Pentru c\, fun-
damental, Crucea reprezint\ momentul
suprem al iubirii divine. Ea îns\[i, Crucea,
e socotit\ simbolul atotcuprinz\tor al cos-
mosului prin cele dou\ bra]e: cel ver-
tical [i cel orizontal, cuprinzând leg\-
tura sacr\, prin verticalitate, între cer [i
p\mânt, iar prin cel orizontal, îmbr\]i-
[ând lumea. De aceea Sfântul Atanasie
cel Mare spune c\ Mântuitorul a ales
acest fel de moarte, pentru c\ este sin-
gurul fel în care mori cu bra]ele întinse,
deci îmbr\]i[ând lumea. Expresie su-
prem\ a iubirii! 
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A iubi înseamn\ a tr\i via]a celuilalt.
De re]inut: „Cel ce voie[te s\ vin\ dup\
Mine, s\ se lepede de sine, s\-[i ia cru-
cea [i Mie s\-Mi urmeze” e un cuvânt
unic în Noul Testament, dar [i-n toat\
gândirea [i-n literatura uman\. Nu le-a
rostit nimeni niciodat\. Expresia „s\ se
lepede de sine” este unic\ [i numai Hris-
tos o putea rosti, niciun alt filosof sau
gânditor, pentru c\ El poart\ taina Crucii,
taina iubirii divine. Omul nu se leap\d\
de sine. Omul e neîncetat în p\cat, întors
c\tre sine. 

Revenim la cuvântul Sfântului Ata-
nasie cel Mare: a ales Iisus aceast\ fina-
litate a vie]ii p\mânte[ti, prin Jertfa de pe
Cruce, pentru c\ este singurul fel în care
putea s\ se jertfeasc\ – „S\vâr[itu-s-a”
– îmbr\]i[ând umanitatea [i crea]ia în-
treag\. Dar, în acela[i timp, Hristos, în
aceast\ unitate a Lui cu Crucea, desco-
perind iubirea suprem\, descoper\ jertfa,
calea c\tre Înviere. Acatistul Sfintei Cruci
spune a[a: „Bucur\-te, Sfânt\ Cruce,
poarta luminii! Bucur\-te, Sfânt\ Cruce,
u[a tainelor!”. Unitatea Cruce – Înviere;
aici se dezv\luie o tain\ de negr\it, în
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care jertfa desfiin]eaz\ moartea, desfiin-
]eaz\ moartea prin Înviere. Dac\ în Cruce
Hristos desfiin]eaz\ moartea, cum noi
de Pa[ti cânt\m: „Cu moartea pre moarte
c\lcând”, atunci se împline[te cuvântul
Scripturii, anume c\ Dumnezeu nu a
f\cut moartea. Moartea nu apar]ine, în
chip firesc, crea]iei. Moartea nu e ceva
firesc [i Sfânta Ortodoxie poate da r\s-
puns la aceasta. Sunt teologi în Apus,
precum, bun\oar\, Karl Rahner, care spun
c\ moartea e ceva firesc, chiar moartea
pruncilor, îns\ unii filosofi, unii litera]i,
precum Albert Camus, de pild\, spun
c\ e de ajuns s\ vezi moartea unui copil
[i s\ te zdruncini în credin]a ta. Îns\
moartea nu e fireasc\, de aceea o [i re-
fuz\m, pentru c\ Dumnezeu nu a f\cut
moartea. 

Când Dumnezeu l-a creat pe om, pe
Adam, i-a dat porunca: „Din to]i pomii
gr\dinii Edenului po]i s\ m\nânci, numai
din pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului
s\ nu m\nânci, c\ci în ziua în care vei
mânca, vei muri negre[it”. Gândi]i-v\
la acel moment al crea]iei, în care p\-
mântul nu fusese p\tat de sânge ome-
nesc. Era o gr\din\ a Raiului. Sfântul
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Ioan Damaschin tâlcuie[te a[a cuvin-
tele adresate lui Adam de c\tre Dum-
nezeu, când l-a a[ezat în Gr\dina Ede-
nului: „Suite-te prin toate f\pturile c\tre
Mine [i gust\ din toate, gust\-M\ pe
Mine, Via]a cea adev\rat\!”. 

„Dar din pomul cuno[tin]ei binelui
[i r\ului s\ nu m\nânci, c\ci în ziua în
care vei mânca din el, vei muri negre[it”.
A oprit, oare, Dumnezeu cuno[tin]a?
Nu. Cuno[tin]a este un dar dumnezeiesc,
un dar al Duhului Sfânt, a[a cum citim
la proorocul Isaia, c\ Duhul „va odihni
peste El, peste ml\di]\” – în sens pro-
fetic, pentru Hristos – , dar [i pentru
to]i care suntem zidi]i dup\ chipul Lui,
al Fiului lui Dumnezeu. S-a odihnit peste
El „duhul în]elegerii, duhul în]elepciu-
nii, duhul sfatului, duhul cuno[tin]ei,
duhul t\riei, duhul bunei credin]e, du-
hul temerii de Dumnezeu” (Isaia 11, 1-3).
Deci cuno[tin]a este un dar al Duhului
Sfânt. 

C\tre Dumnezeu-Tat\l, în rug\ciu-
nea arhiereasc\, se roste[te: „s\ te cu-
noasc\ pe Tine, Singurul Dumnezeu ade-
v\rat, [i pe Iisus Hristos, pe Care Tu L-ai
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fa]\ de cuvântul lui Dumnezeu. {i atunci
Eva [i Adam primesc, dup\ cuvântul
lui Dumnezeu, [i cuvântul sfâ[ietor al
demonului, care seam\n\ [i acum o
s\mân]\ demonic\. Am fost cândva la
un spital de psihotici de la Flore[ti, în
jude]ul Vaslui, iar pe drum a trebuit s\
lu\m un accidentat, care pân\ la Spi-
talul Socola a [i murit, s\rmanul. V\zând
chipurile atât de degradate ale s\rma-
nilor bolnavi mintali, privind chipul atât
de desfigurat al celui accidentat, am zis
deodat\: „Doamne, Doamne, Tu ai zu-
gr\vit pe fa]a noastr\ chip divin. C\ci
refeeritor la cuvintele lui Dumnezeu:
„S\ facem om dup\ chipul [i asem\-
narea Noastr\”, Sfântul Vasile cel Mare
se întreab\: „Cui a zis Dumnezeu aceasta,
dac\ nu propriului S\u chip, adic\ Fiului
s\u?”. Deci Tat\l s-a sf\tuit cu Fiul, în
Duhul Sfânt; iar Sfântul Teodor Stu-
ditul spune c\ Dumnezeu este Primul
Pictor, pentru c\ a zugr\vit pe fa]a lui
Adam chipul Fiului S\u.

 În Pateric ni se spune c\ era fa]a lui
Avva Pamvo str\lucind asemenea fe]ei
lui Moise, care ar\ta din nou în ea slava
lui Adam. Fa]\ de slava chipului lui


