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Pastoral\ la ~nvierea Domnului - 2004

† PIMEN,
Arhiepiscop al Sucevei [i al R\d\u]ilor

Iubitului nostru cler, cinului monahal [i binecredincio[ilor cre[tini din de 
Dumnezeu p\zita noastr\ Arhiepiscopie, har, mil\ [i pace de la Dumnezeu-Tat\l, 

iar de la noi, arhiereasc\ binecuv=ntare.

Iubi]i credincio[i,

Nimic nu `nsp\im=nt\ pe om mai mult dec=t moartea [i nimic nu-l bucur\
mai mult dec=t via]a; bucuria pentru via]\ este cu at=t mai mare atunci c=nd
omul, dup\ ce a gustat moartea cu trupul, prime[te din nou via]a cu trupul `nviat
la ob[teasca `nviere, pentru a tr\i nu un num\r limitat de zile sau de ani, ci via]\
ve[nic\, dar nu `n chinurile iadului – ca urmare a p\catului nem\rturisit [i neiertat
`n Sf=nta Tain\ a Spovedaniei – ci `ntru bucuria raiului, ca urmare a tr\irii vie]ii
p\m=nte[ti potrivit voii lui Dumnezeu care este „sfin]irea noastr\” (I Tesa-
loniceni 4, 3). Sfin]irea noastr\ o dob=ndim prin `mp\rt\[irea de harul lui
Dumnezeu `n Sfintele Taine [i, cum bine [tim, `n chipul cel mai deplin `n Sf=nta
Tain\ a Euharistiei, unde primim Trupul [i S=ngele Domnului nostru Iisus
Hristos, dup\ ce am fost dezlega]i de p\cate prin Sf=nta Tain\ a Spovedaniei.

Binecredincio[i cre[tini,

Tr\im cu toat\ fiin]a noastr\ bucuria Sfintelor Pa[ti pentru c\ ~nvierea M=n-
tuitorului `nseamn\, a[a cum auzim `n c=nt\rile slujbei s\rb\torii, „trecerea
noastr\ de la moarte la via]\ [i de pe p\m=nt la cer”, biruin]a vie]ii asupra mor]ii;
moartea noastr\ cu trupul va fi urmat\ de `nvierea noastr\ [i cu trupul la sf=r[itul
veacurilor; `ntru aceast\ credin]\ tr\im [i murim; aceast\ credin]\ ne d\ m=ng=-
ierea `n clipe de durere fireasc\, atunci c=nd ne moare cineva din familia noastr\.

Temeiul credin]ei noastre `n faptul `nvierii cu trupul `l avem `n `nse[i
cuvintele M=ntuitorului: „Eu sunt `nvierea [i via]a; cel ce crede `n Mine, chiar

„Eu sunt `nvierea [i via]a;
cel ce crede `n Mine, chiar

dac\ va muri, va tr\i.”
(Ioan 11, 25)
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dac\ va muri, va tr\i” (Ioan 11, 25), `l avem `n `ns\[i ~nvierea M=ntuitorului
nostru Iisus Hristos, `n `nvierea lui Laz\r (Ioan 11, 43-44) cel mort de patru zile,
`n `nvierea fiului v\duvei din Nain (Luca 7, 14-15), `n `nvierea fiicei lui Iair
(Matei 9, 24-25). ~n Vechiul Testament avem `nvierea fiului v\duvei din Sarepta
Sidonului (III Regi 17, 22), `nvierea fiului [unamitencii (IV Regi 4, 32-37),
`nvierea oaselor, dup\ cum scrie proorocul Iezechiel (Iezechiel 37, 1-14).

{i natura, prin legile puse ei de Dumnezeu `n momentul facerii lumii, ne arat\
[i ne `ncredin]eaz\ de faptul `nvierii: gr\untele de gr=u sau de altceva dup\ ce
moare, adic\ dup\ ce putreze[te, `nviaz\, cum scrie Sf. Ap. Pavel (I Corinteni 15,
36-37); prim\vara spunem cu to]ii c\ toate `nviaz\; [i c=t\ bucurie nu este `n
sufletele noastre!, iar bucuria noastr\ este [i mai mare, nem\rginit\, `n noaptea
Sfintelor Pa[ti c=nd „toate s-au umplut de bucurie [i cerul [i p\m=ntul [i cele
dedesubt, `nviind Iisus din morm=nt” (din c=nt\rile slujbei).

Ce poate fi mai nesocotit dec=t tr\irea vie]ii p\m=nte[ti f\r\ credin]a `n
`nviere [i via]a viitoare ve[nic\! Merit\, oare, s\ te ostene[ti at=t de mult pe acest
p\m=nt ca totul, dup\ un num\r de ani, s\ se sf=r[easc\ la marginea morm=n-
tului? Lumea, de c=nd este ea [i oric=t de mult s-ar fi `ndep\rtat de Dumnezeu, nu
[i-a pierdut credin]a `n `nvierea trupului dup\ moarte [i `n via]a ce va s\ fie,
adev\r ar\tat cu toat\ limpezimea [i de istoria religiilor, de istoria civiliza]iilor.

Oamenii, `n anumite momente din via]a lor, lipsi]i de credin]a `n `nviere sunt
ispiti]i s\-[i tr\iasc\ via]a spun=ndu-[i: „s\ bem [i s\ m=nc\m, c\ci m=ine vom
muri!”; este o `n[elare, spune Sf. Ap. Pavel, iar „tov\r\[iile rele stric\ obiceiurile
bune” (I Corinteni 15, 32-33).

Iubi]i credincio[i,

Str\mo[ii no[tri, dacii, [i-au tr\it via]a c\l\uzi]i de credin]a `n nemurirea
sufletului. Primind cuv=ntul Sfintei Evanghelii prin propov\duirea de c\tre Sf.
Ap. Andrei, ei au sporit [i [i-au limpezit pe deplin credin]a `n via]a de dup\
moartea trupului, credin]a `n `nvierea mor]ilor; aceast\ credin]\ `nso]it\ de cur\]ia
sufletului ne-a c\l\uzit de-a lungul veacurilor, ne c\l\uze[te [i ne va c\l\uzi `n
veci, zi de zi, clip\ de clip\.

Marele nostru poet Mihai Eminescu, lu=nd aminte la greut\]ile vremii, la
pericolul care amenin]a integritatea moral\ [i spiritual\ a poporului nostru, [i-a
`ndreptat inima [i n\dejdea c\tre Dumnezeu [i totodat\ c\tre marele voievod al
Moldovei, {tefan, `n „rug\ciunea sa rom=neasc\” Doina, prin versurile: „Tu
te-nal]\ din morm=nt/ S\ te-aud din corn sun=nd [i Moldova adun=nd...”; aceast\
credin]\ `n venirea lui {tefan cel Mare spre ajutorul neamului nostru rom=nesc
prin `nvierea sa din morm=ntul de la Putna a fost m\rturisit\ [i prin tabloul pictat
atunci, `n care {tefan cel Mare este `nf\]i[at ie[ind, `nviind din morm=nt. Tabloul
a fost adus la Putna cu ocazia primului Congres studen]esc al rom=nilor `n anul
1871, congres al c\rui suflet a fost Mihai Eminescu.

Amintesc aceasta, `n cuv=ntul meu pastoral, ca o mai `nainte vestire [i preg\-
tire sufleteasc\, dac\-mi da]i voie s-o m\rturisesc, pentru `nt=mpinarea marii
s\rb\tori `n cinstea sl\vitului Voievod {tefan cel Mare la 500 de ani de la str\-
mutarea sa la loca[urile de veci `ntru n\dejdea `nvierii [i a vie]ii ve[nice.
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S\ `nt=mpin\m aceast\ s\rb\toare a `ntregului nostru popor rom=n c\l\uzi]i [i
de `ndemnul cre[tinesc al poetului nostru nemuritor Mihai Eminescu, cu privire
la felul `n care trebuie s\ ne `ndrept\m pa[ii la mormintele marilor no[tri voie-
vozi: „Nu merge la mormintele domnilor t\i cu s\m=n]a dezbin\rii `n inim\, ci
precum mergi [i te `mp\rt\[e[ti cu s=ngele M=ntuitorului, astfel `mp\rt\[e[te-]i
sufletul t\u cu reamintirea trecutului; f\r\ patim\ [i f\r\ ur\ `ntre fiii aceluia[i p\-
m=nt care, oric=t de deosebi]i ar fi `n p\rere, fra]i sunt, fiii aceleia[i mame sunt”.

Cu aceast\ preg\tire sufleteasc\, `mp\ca]i unii cu al]ii, ca fii ai Bisericii [i
neamului nostru rom=nesc, s\ `nt=mpin\m at=t praznicul ~nvierii Domnului c=t [i
marea s\rb\toare de la 2 iulie, s\rb\toare care va fi ]inut\ pe `ntreg p\m=ntul ]\rii
noastre [i chiar peste hotare de to]i cei care cunosc [i m\rturisesc cu recuno[tin]\
c\ Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare a ap\rat `ntreaga cre[tin\tate.

~n ziua luminat\ a Sfintelor Pa[ti, v\ `nt=mpin cu salutul pascal: Hristos a
`nviat! 


