
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 
DIN ANUL MÂNTUIRII 2019 

A ÎNALT PREA SFINŢITULUI PĂRINTE 
† DR. ONUFRIE POP 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT 
 

Nr. 250/ 28 aprilie 2019 
Prea iubit cler, 
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul, 
 
În ziua cea mai aleasă, Sfântă şi luminată, a Învierii Domnului nostru Iisus 

Hristos, când toată fiinţa şi toată făptura renaşte fizic, noi creştinii, renaştem 
duhovniceşte şi îmbrăcându-ne în veşmântul bucuriei, să zicem unii către alţii, cu 
salutare Sfântă: 

 
Hristos a înviat! 
 
Una dintre cele mai cunoscute cântări ale Bisericii Ortodoxe este „Doxologia”, 

care începe astfel: „Slavă întru cei de sus Lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între 
oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). În această binecuvântată, aleasă şi Sfântă zi, 
precum ascultăm şi la Canonul Învierii, cele dintru înălţime se veselesc şi-l slăvesc 
pe Dumnezeu; iar noi, cei de jos, îmbrăţişându-ne unii cu alţii, în pace şi cu 
bunăvoinţa dragostei, îl vestim pe Hristos, Cel ce a Înviat dintre cei morţi. Prin 
Învierea sa şi noi ne ridicăm, prin biruinţa Sa şi noi ne arătăm biruitori, pentru că 
voia dragostei Lui Dumnezeu este aceasta: „Cuvântul era Lumina cea adevărată care 
îl luminează pe tot omul, care vine în lume” (Ev. Ioan, cap. 1, vers. 9). 

Am venit cu toţii în lumina Sfintei sărbători, ne-am înveşmântat în haina cea 
albă şi strălucitoare a praznicului, ca prin Învierea Lui Hristos, în această Sfântă 
Biserică, să redescoperim adevărul credinţei, să ne luminăm cu luminarea minţii şi 
să ne învrednicim de toate făgăduinţele Lui Dumnezeu. Cred că pentru fiecare 
dintre noi, cea mai măreaţă făgăduinţă a Lui Hristos este aceasta:  „Eu sunt uşa: de 
va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla” (Ev. 
Ioan, cap. 10, vers. 9). 



La Uşa Sfântului Altar ne întâmpină Episcopul sau Preotul cu făclie aprinsă, 
vestind lumina Învierii, taină nepătrunsă de mintea omenească, rânduită de 
Dumnezeu ca tot omul care intră în Locaşul acesta pământesc, să iasă di el la ziua 
cea mai de pe urmă şi să se înalţe la Locaşul cel Dumnezeiesc, al slavei celei de sus. 
Aceasta este făgăduinţa Lui Hristos, pe care o aşteptăm fiecare; ca la vremea 
cuvenită să ne învrednicim de mântuire şi de fericirea cea nesfârşită. 

În Evanghelia Sfântului Apostol Ioan găsim foarte multă dragoste; dar, cel mai 
potrivit mesaj pentru ziua Învierii, este acesta: „Şi celor câţi L-au primit, care cred în 
numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu” (Ev. Ioan, cap. 1, vers. 
12). Noi l-am primit pentru că dragostea Lui a fost mai mare decât a tuturor 
zeităţilor şi divinităţilor care au rătăcit lumea până atunci. „Căci Dumnezeu aşa a 
iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ev. Ioan, cap. 3, vers. 16). 

Nădejdea noastră în ziua Învierii cea de apoi, în fericirea vieţii celei veşnice, nu 
ne înfrumuseţează doar dorinţa arzătoare de a dobândi mântuirea, ci ne întăreşte şi 
această viaţă trecătoare. Alături de Dumnezeu, tot omul care îl descoperă, trăieşte în 
pace şi în bucurie. Dumnezeu ne dă putere, ne îndestulează de dragoste, cu El şi prin 
El trăim fericirea vremelnică şi tot împreună cu El, avem nădejde în cea veşnică. În 
Biserica cea Sfântă a Lui Dumnezeu fericirea omului este cu două măsuri: 
vremelnică, în trup şi veşnică în suflet. 

În cuvântul rostit la ziua Învierii de Sfântul Nicolae Velimirovici, găsim aceste 
cuvinte alese: „Cine nu s-ar bucura intru biruinta Domnului nostru Iisus Hristos? El 
nu a fost biruitor pentru El, ci pentru noi. Biruinta Lui nu L-a facut pe El mai mare 
sau mai viu, sau mai bogat, ci pe noi ne-a facut astfel. Biruinta Lui nu este egoism, ci 
dragoste, nu este insfacare, ci daruire. Cuceritorii pamantesti iau biruinta asupra lor; 
Hristos este singurul Cuceritor care o aduce. Nici macar un singur cuceritor 
pamantesc, imparat sau capetenie, nu doreste ca biruinta lui sa-i fie luata si data 
altcuiva; numai Domnul Cel Inviat daruieste biruinta Lui cu amandoua mainile, 
fiecaruia dintre noi si nu este suparat, ci mai mult Se bucura atunci cand noi, prin 
biruinta Lui, ne facem biruitori - cu alte cuvinte: mai mari, mai vii si mai bogati decat 
am fost”. Cu aceste cuvinte ne arată Sfântul Ierarh Nicolae cât de bogat este 
creştinul care îl descoperă pe Dumnezeu şi înviază împreună cu El. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvântul rostit la Învierea Domnului, le spune 
creştinilor din Constantinopol acestea: „Minunile, care după moartea Lui s-au 
săvârşit şi încă şi astăzi se săvârşesc, dăruirea cea mare a ucenicilor, pe care au arătat-
o ei atunci şi pe care o arată şi astăzi, primejdiile cărora s-au supus credincioşii, toate 
acestea sunt dovezi despre învierea Domnului. De aceea, iubiţilor, să nu încetăm 
niciodată a lăuda şi a proslăvi pe Cel înviat, ca să putem să ajungem la bunătăţile cele 
veşnice şi negrăite, prin harul şi prin iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus 
Hristos, căruia împreună cu Tatăl şi cu de-viaţă-făcătorul Duh se cuvine cinstea şi 
puterea, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.” 

 



Iubiţi fraţi creştini, 
Noaptea aceasta, a Învierii Lui Hristos, se face zi prin mulţimea de lumini care 

se aprind în Biserică. În fiecare zi din an lumina din Biserică este copleşitoare; însă, 
în fiecare an, de aproape 2000 de ani, cea mai săltăreaţă sărbătoare, cel mai mare şi 
luminat praznic, a fost şi a rămas această zi. Vedem pe feţele tuturor fericirea fiilor 
care-şi revăd părintele. Privim în ochii fiecăruia dintre semenii noştri aflaţi aici, 
începutul bun al împăcării şi prin aceasta ni se dovedeşte nu doar că Hristos a 
Înviat, ci însăşi gena noastră trupească, a păstrat întipărit în adâncul nostru 
adevărul, moştenit de la strămoşi, cât de mare le-a fost bucuria. Cu toţii ştim că 
fiecare moştenim trăirile cele mai deosebite ale înaintaşilor noştri. Văzând că ne 
saltă inima de bucurie, în ziua Învierii, avem dovada că mai înainte de noi, străbunii 
s-au înveselit şi mai mult, văzând Lumina cu ochii lor. 

Ochii noştri nu că s-au nevrednicit pentru felul în care ne-am îndepărtat de 
Dumnezeu până acum, ci pentru că zice Evanghelia: „Şi după opt zile, ucenicii Lui 
erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a 
stat în mijloc şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi 
mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios. 
A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-
ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ev. Ioan, cap. 20, vers. 26-
29). Să-l vedem pe Dumnezeu, nu ne este de folos; să-l revedem pe Hristos reînviind, 
nu ne este cu putinţă; însă, suntem cu adevărat privilegiaţi pentru că împrejurul 
nostru, în această zi, nu vedem nimic altceva decât dragoste. Acesta este Dumnezeul 
cel adevărat, care se regăseşte în dragoste. Acesta este Dumnezeul creştinilor, pe 
care noi înşine îl dovedim prin iubirea şi bucuria pe care o dovedim în această 
Sfântă zi. 

Cu aceeaşi bucurie cu care vă îmbrăţişez an de an, vă întâmpin şi în această zi 
a Învierii Lui Hristos, cu braţele părinteşti deschise, cu inima plină de dragoste şi cu 
gândul rugător pentru fiecare dintre dumneavoastră. Împreună, să-l primim cum se 
cuvine pe Hristos în inimile noastre şi cu luminate fapte şi cuvinte, să rostim cum se 
cuvine: HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 

 
Al vostru rugător şi de tot binele voitor,  
 

DR. ONUFRIE POP, 
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT 

 
 

 
 


