OMILIE LA DUMINICA CINSTIRII SFINTEI CRUCI
(22/3/2020)
Duminica cinstirii Sfintei Cruci este astăzi! Cu spirit de sărbătoare și înconjurată de flori, cinstita
Cruce a lui Hristos este pusă în mijlocul Bisericii. Toți credincioșii înaintează să se închine Crucii
purtătoare de viață a lui Hristos, cu o profundă recunoștință și evlavie pentru tot ceea ce ne-a dat deja
și pentru ceea ce continuă să ne ofere. Suntem acum la jumătatea drumului Postului Mare, împreună
cu lupta și strădania duhovnicească și ascetică care vin cu el. După cum explică sinaxarul de astăzi,
Biserica ne pune înainte Crucea dătătoare de viață pentru a ne întării și a ne mângâia în strădania
purtării greutăților postului. Cinstita Cruce a Domnului este ca un copac cu multe frunze pe care un
călător obosit îl vede în călătoria lui lungă și aspră. Așa cum călătorul se oprește să se odihnească la
umbră înainte de a continua, la fel și noi ne odihnim în „umbra” cinstitei Cruci. Astfel ni se dă puterea
și harul pentru a ne continua lupta pe tărâmul duhovnicesc, pentru tot restul vieții.
Binecuvântările Crucii către credincioși sunt prefigurate în Vechiul Testament. Israelienii au fost
salvați miraculos din fața egiptenilor care îi urmăreau. Cum? Prin cele două lovituri pe care Moise
le-a făcut în apă cu toiagul său în semnul crucii. Odată cu prima lovitură, marea a fost despărțită,
permițând israeliților să treacă. Odată cu a doua lovitură, apa a coborât din nou, în timp ce armata
egipteană încerca să-i urmeze. În acest fel, israeliții au fost salvați (vezi Exodul 14: 21-30). Același
lucru se întâmplă și cu cei care cred. Cu puterea cinstitei Cruci suntem mântuiți de dușmanii noștri,
care doresc să ne păstreze ca slugi. Cu toții știm cine sunt acești dușmani, dat fiind faptul că îi
înfruntăm în fiecare zi. Ei sunt patimile trupului și sufletului nostru. Acești dușmani, cum ar fi
egoismul, ura, mânia, minciuna, gelozia, bârfitul, lăcomia și altele își propun să ne stăpânească. Unii
oameni se simt neputincioși în fața lor, știind că sunt rele, dar ne fiind în stare să se îndepărteze de
ele. Aceștia nu trebuie decât să se îndrepte către Crucea lui Hristos, în credință, amintindu-și de
vărsarea sângelui Său și că Hristos a murit pe Cruce pentru a noastră mântuire. În acest fel, cineva
poate atrage putere și har în lupta duhovnicească. Ei se pot alătura nenumăraților alți creștini care au
biruit patimile prin puterea Crucii. Unii nu numai că au biruit patimile, dar au trecut dincolo de asta
și au devenit sfinți ai Bisericii. Vedem icoane cu ei ținând Crucea în mâini, simbolul martiriului și al
biruinței!
Crucea aduce pace în viața noastră și dulceață în trăirile amare. Revenind la Vechiul Testament, îi
vedem pe israeliți în deșert căutând apă. Când în sfârșit au găsit-o într-un loc numit Mara, era amară.
După porunca lui Dumnezeu, Moise a pus o bucată de lemn în apă, iar apa a devenit dulce. Oamenii
au băut din ea și au fost înviorați. Bucata de lemn prefigurează Crucea, care inspiră dragoste, iertare,
răbdare, speranță și orice altă virtute care aduce pace sufletelor noastre. Aduce bucuria lui Hristos în
viața noastră „... Căci iată. a venit prin Cruce bucuria la toată lumea ...” așa cum proclamăm la Paști.
În plus, Crucea este antidotul pentru otrava păcatului pe care „șarpele de demult” se străduiește să o
toarne în sufletele noastre. Israelienii în călătoria lor lungă s-au confruntat cu pericolul șerpilor
otrăvitori la Edom, care îi mușcau. Din nou, la porunca lui Dumnezeu, Moise a pus un șarpe de cupru
fixat pe un stâlp de lemn. Cei care se uitau la șarpele de cupru erau vindecați de otravă (vezi Exodul
15:22-25 și 21:6-9). Același lucru se va întâmpla cu orice persoană care crede și se întoarce în credință
spre Cruce, pe care Domnul a acoperit-o cu Sângele Său cel scump, căci El Însuși a spus că „nu va
pieri, ci va avea viață veșnică” (Ioan 3: 14-15).
Binecuvântările Crucii sunt nenumărate, dar pentru luptele noastre, Crucea Domnului este o armă
invincibilă împotriva diavolului. Când Daniel s-a trezit înconjurat de lei înfometați, a stat în
rugăciune, cu brațele întinse și cu corpul formând semnul crucii. Leii nu i-au făcut rău. Este la fel
pentru noi, dacă credem. Cu puterea Crucii, o persoană este salvată de diavolul care „umblă, răcnind
ca un leu, căutând pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). În timp ce Biserica cântă: „Doamne, ne-ai dat

nouă Crucea Ta ca un braț împotriva diavolului; pentru că el este îngrozit și tremură, neputând să-i
vadă puterea” (Laudele, glasul al 8-lea).
Frații și surorile mele, întrucât cinstita Cruce ne dă atât de multă forță și har, să ne odihnim prin ea
cu credință și să căutăm refugiu sub umbra sa pentru fiecare nevoie a noastră, astfel încât cu
imnograful împreună să ne rugăm:
„O, cinstită Crucea Domnului! Cu puterea Ta sfințește sufletele și trupurile noastre; și împotriva
oricărui rău care vine de la cei potrivnici, păzește-ne nevătămați, pe cei care te lăudăm.” (Laudele
Postului).

