
 
 

 
 

PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 
ÎN ANUL MÂNTUIRII 2021 

A Înalt Preasfinţitului Părinte Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit 
 

Preasfinţiţi, Preacuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi, 
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul,  
 
După osteneala Postului, vine răsplata cuvenită pentru fiecare dintre noi, 

adică bucuria Sărbătorii Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, Sărbătoare care 

pentru Sfinţii Apostoli, iar prin ei, pentru 
creştinii de pretutindeni, a reprezentat trecerea 
la o nouă eră, la un nou început. După ce-l 
văzuseră pe Mântuitorul răstignit şi osândit la 

moarte, reîntâlnirea neaşteptată de la uşa  
Mormântului le-a umplut de veselie şi de 

lumină sufletele pline până atunci de întristare şi 

confuzie. În contextul zilelor noastre în care 
încercările pe care le traversăm în vieţile noastre 

particulare sunt accentuate de o stare generală 

de incertitudine şi suferinţă determinate de 
pandemie, credinţa în Dumnezeu rămâne 

singura ancoră adevărată pentru noi, creştinii. 
Învierea Domnului este şi învierea noastră 

atunci când acceptăm provocările care ne 
cercetează cu voia Lui şi le înfruntăm cu mult curaj şi nădejde în Tatăl Ceresc, 

ştiind că toate sunt spre folosul sufletelor noastre.      
La începutul propovăduirii Sale, Hristos le spune Ucenicilor Săi şi celor ce 

erau de faţă: „Pot oare, fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar 

vor veni zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti” (Matei 9, 15). Altă 

dată le zisese: „Puţin şi nu Mă veţi mai vedea, şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea, 
pentru că Eu Mă duc la Tatăl” (Ioan 16, 16). Aceste cuvinte nu le-au înţeles 

Ucenicii când erau încă alături de El; dar după ce s-au împlinit cele zise de  
 
 



 
 

Domnul, aveau să înţeleagă că despre Învierea Sa le vorbise. Prăznuind an de an, 

în mod ciclic, evenimentele Lucrării mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu în lume, 

avem şi noi posibilitatea de a retrăi această Lucrare 

în vieţile noastre permanent, dacă păstrăm curate 

evlavia şi darurile Duhului primite prin Botez. 
Vedem, de asemenea, şi rolul esenţial al perioadelor 

de post pe care le traversăm înaintea marilor 

praznice, la capătul cărora este reîntâlnirea cu 

Dumnezeu în duhul omului.  
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este 

taina supremă care se revelează în conştiinţele 

curăţite prin post şi rugăciune, prin trăirea noastră 

în dragoste faţă de toţi oamenii.  În cuvântul său de 

învăţătură la Praznicul Învierii, Sfântul Ierarh 

Nicolae Velimirovici spunea: „Unii se vor 

întreba: cum se poate spune că Domnul Cel 

înviat a biruit moartea, când oamenii încă mor? 

Cei care vin în această lume prin pântecele 

mamei lor o vor părăsi prin moarte şi mormânt. 
Aceasta este regula. Numai că, pentru noi, cei 

care murim întru Hristos, moartea nu mai este o 
prăpastie adâncă întunecată, ci naşterea la viaţă 

nouă şi întoarcere în patria noastră. Pentru noi 

mormântul nu mai este un întuneric veşnic, ci 

poarta la care ne aşteaptă îngerii minunaţi ai lui 

Dumnezeu”. 
Puntea dintre noi şi veşnicie începe prin 

Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat, propovăduitor 
al iubirii luminoase şi biruitor al întunecimii, 

păgânismului şi răutăţilor omeneşti. A „învia împreună cu Hristos” cum zice şi 

Sfântul Apostol Pavel  înseamnă întâi a muri pentru răutăţile lumeşti şi pentru 

patimi, înviind întru Domnul şi în virtuţile pe care Acesta ni le-a predat. Bucuria 
vieţii este cu atât mai adevărată, cu cât omul reuşeşte să se lepede de toate 

patimile şi să devină liber în adevăratul sens al cuvântului, fără să mai sufere din 

această pricină. 
Învierea lui Hristos este prilejul de înnoire pentru fiecare dintre noi. Cu toţii 

avem şi lucruri bune care ne fac să fim fericiţi că trăim pe acest pământ, dar şi 

lucruri mai puţin bune care ne pricinuiesc diferite stări sufleteşti neplăcute. Prin 
înnoirea faptelor trupeşti ne vindecăm şi rănile sufletului. Un om care suferă are  
 
 



 
 
 
fără îndoială răni nevindecate, răni care trebuie să fie tratate cu medicamentul cel 

mai potrivit. Pentru noi, creştinii, medicamentul 

cel mai eficient este Sfânta Împărtăşanie, 

primită şi ca o medalie de cei ce s-au nevoit 
cum se cuvine până la sosirea praznicului 
Sfintei Învieri şi care pun început bun împreună 

cu Domnul, spre a nu se mai întoarce la 
obiceiurile şi faptele care îi îmbolnăviseră 

sufletul.  
 
Iubiţi fraţi creştini, 
Vremurile pe care le trăim ne-au dat o lecţie 

nouă de viaţă, o lecţie puternică. Omenia s-a 
dovedit necesară, şi acolo unde aceasta a lucrat 

s-a văzut. În cele mai cumplite situaţii Domnul îşi face simţită prezenţa prin 

oamenii minunaţi care sprijină alţi oameni. Vă îndemn la acţiune aşadar, la fapte 

bune care să conteze în viaţa familiilor voastre, în viaţa apropiaţilor şi 

cunoscuţilor voştri. Din tot ce ni se întâmplă trebuie să învăţăm în fiecare zi, ca 
să ne îmbunătăţim în virtuţi, cu ajutorul Domnului nostru, şi nici o stare 
sufletească prin care trecem nu trebuie să rămână doar o simplă amintire, ci din 

fiecare să cumulăm noi experienţe. Dacă până acum am fost abătuţi şi întristaţi, 

cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, acum trebuie să ne bucurăm sufleteşte. Dacă 

până acum am fost în decădere, de acum 

trebuie să ne redresăm spre ridicarea 
duhovnicească. 

Pentru fiecare dintre noi Hristos a 
înviat! Pentru fiecare dintre noi, Hristos a 
adus lumina cea mântuitoare şi a ridicat 

întunericul necunoştinţei. Din acel 

întuneric au fost ridicaţi şi salvaţi Sfinţii 

Apostoli şi Sfinţii Ucenici, temeliile 

creştinătăţii şi mesagerii bucuriei celei 

nespuse, bucurie pe care ei au trăit-o în 
noaptea Învierii.  

Chiar dacă trecem printr-o perioadă 

incertă, prin schimbări ale felului în care 
ne obişnuiserăm să sărbătorim şi să 

vieţuim, praznicul Învierii are aceeaşi însemnătate, ba chiar mai mare, pentru că  
 
 



 
 

sărbătorim întocmai Sfinţilor din primele secole care se adunau prin case, 

neavând Biserici, la Sfintele lor slujbe 
participând Sfinţii Îngeri. Am ajuns să 

trăim şi noi aceste momente, înconjuraţi 

de puţini creştini; dar nicio restricţie nu ne 

poate opri să ne bucurăm sufleteşte de 
această mare Sărbătoare, căci jertfa 

fiecăruia de a primi cu bucurie de la 
Dumnezeu cele rânduite pentru creşterea 

noastră duhovnicească ne împlinesc şi ne 

ţine mereu uniţi. 
Vă îmbrăţişăm şi noi, cu căldură şi 

dragoste duhovnicească, dorindu-vă multă 

sănătate, un an plin de belşug şi un nou 

început plin de lumină, călăuziţi spre 

mântuire de vestea transmisă de Sfintele femei Mironosiţe că: 
 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
 

 
Al vostru rugător şi de bine doritor, 
 

† Dr. Onufrie Pop 
Arhiepiscop şi Mitropolit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 338/28.04.2020 
Cuvânt la Învierea Domnului 
dat de la Reşedinţa Mitropolitană din Bergamo, Italia. 

 


