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Pastoral\ la ~nvierea Domnului - 2004

† EFTIMIE,
Episcop al Romanului

Iubitului nostru cler, cinului monahal [i dreptcredincio[ilor cre[tini din de 
Dumnezeu p\zita noastr\ eparhie, har, mil\, pace de la preamilostivul 

Dumnezeu, iar de la noi arhiereasc\ binecuvântare. 

Hristos a `nviat !

Iubi]ii mei fii suflete[ti,

Am avut de `nfruntat o iarn\ lung\ [i grea, cu mult\ z\pad\ [i multe viscole,
cu multe neajunsuri [i greut\]i. La multe `ntâmpl\ri mai deosebite s-a ar\tat
solidaritatea româneasc\ [i cre[tineasc\ ajutorând pe cei din necazuri. D\m slav\
lui Dumnezeu pentru toate!

A trecut Postul Sfintelor Pa[ti, pe care l-am ]inut pentru cur\]irea [i `mblân-
zirea noastr\, dar [i pentru ca s\ fie ca o pârg\ [i zeciuial\ `n fiecare an al vie]ii
noastre. Ne-am apropiat de `ntâmpinarea Sfintei ~nvieri cu mare sfial\ [i am
ad\ugat la cele patruzeci de zile `nc\ o s\pt\mân\ – cea numit\ „S\pt\mâna
Patimilor” – pentru Sfintele Patimi ale Domnului, Care a r\bdat pentru noi,
d\ruindu-ne nep\timirea. Ne-am nevoit cu postul ca s\ stric\m neascultarea lui
Adam, care a c\zut din pricina ne`nfrân\rii [i din l\comia pântecelui. La sfâr[itul
acestui post cinstim  moartea [i ~nvierea Celui f\r\ de p\cat Care a `nviat. El a
postit pentru noi patruzeci de zile, dup\ Botez, a p\timit pentru noi, a murit pentru
noi, dar a [i `nviat pentru noi, ridicându-ne `mpreun\ cu El, din `ntunericul
p\catului [i al mor]ii, la lumina des\vâr[irii [i a vie]ii ve[nice. 

~nvierea Domnului este o bun\ vestire, este vestirea ~mp\r\]iei care va s\
vin\, atestând prin ~nviere argumentul care asigur\ puterea [i dumnezeirea cre[ti-
nismului. ~nvierea Domnului a fost `n ziua a opta, iar ziua a opta, duminica, este
ziua vie]ii viitoare. 

~nvierea Domnului este un adev\r de credin]\, precum m\rturisim `n Crezul
nostru care are acoperirea realit\]ii [i ea a fost vestit\ de c\tre cei ce au fost

„Duce]i-v\ [i vesti]i
fra]ilor Mei, ca s\ mearg\ `n

Galileea, [i acolo M\ vor vedea.”
(Matei 28, 10)
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martori v\z\tori ai prezen]ei Lui dup\ ~nviere, `ntrucât El a stat `n mijlocul lor, a
mers pe cale `mpreun\ cu ei, i-a pov\]uit s\ `mplineasc\ mesajul ce le fusese dat
`nainte de Patima Sa, i-a binecuvântat, i-a `nt\rit cu suflarea Duhului Sfânt, i-a
`mputernicit s\ propov\duiasc\ Evanghelia pretutindeni `n lume [i s\ boteze toate
neamurile `n numele Sfintei Treimi. 

Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,

Pa[tele nostru reprezint\ cea mai `nalt\ expresie a credin]ei `n minunea
dobândirii libert\]ii noastre [i a revendic\rii drepturilor pe care aceast\ libertate
ne-o confer\ – de fii ai lui Dumnezeu [i fra]i ai Mântuitorului Iisus Hristos prin
darul sfin]eniei [i al vie]ii ve[nice prin nemurire. De aceea, Pa[tele noastre sunt
`nceputul crea]iei unei noi istorii; de aceea [i noaptea ~nvierii Domnului este o
noapte de petrecere `n priveghere, `n lumina pe care am primit-o la chemarea
preo]ilor, din mijlocul u[ilor `mp\r\te[ti: „Veni]i de lua]i lumin\!”, bine[tiind c\
„Lumina lui Hristos lumineaz\ tuturor!”.

Toate momentele vie]ii [i activit\]ii Mântuitorului au o leg\tur\ direct\ cu Sfin-
tele Pa[ti. F\r\ Sfintele Pa[ti – adic\ f\r\ Crucea, Moartea [i ~nvierea Domnului –
toate momentele de c\petenie ale credin]ei noastre cre[tine r\mân f\r\ acoperire.
~nvierea [i slava ei c\l\uzesc umanitatea din c\ile `ntunecoase ale istoriei prin
lumin\, iar moartea pierde forma ei amenin]\toare [i `nfrico[\toare din via]a
omului. 

Prin ~nvierea Domnului a ap\rut o nou\ societate – de credincio[i – cu o nou\
realitate istoric\, dincolo de limitele geografice ale civiliza]iilor. A ap\rut, ceea
ce noi numim, o comunitate de credin]\ adev\rat\, care a devenit „aluatul” care
dospe[te toat\ fr\mânt\tura (Luca 13, 21; Galateni 5, 9) [i „sarea” p\mântului
(Matei 5, 13) care ajut\ ca s\ nu se degradeze lumina care c\l\uze[te spre bine,
adev\r, frumos, dreptate [i via]\.

Via]a, având `n centrul ei ~nvierea Domnului Hristos, creeaz\ o atmosfer\
optimist\, de `ncredere, cu n\dejdea de dep\[ire a sup\r\rilor [i durerilor de zi cu
zi. Un sfânt, `n fiecare zi a anului, pe ori[icine `l `ntâlnea, `l saluta cu salutarea
`ngereasc\: „Hristos a `nviat!”, iar fa]a lui iradia o bucurie serafic\. 

Prea iubi]ii mei,

Postul [i poc\in]a dinainte de Sfintele Pa[ti ne-au ajutat s\ str\batem mo-
mentele Crucii [i ale Patimilor Domnului, tr\ind `n atmosfer\ de reflec]ie pentru
r\spunderea pe care o avem de fii ai lui Dumnezeu [i ai Bisericii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, spre a gusta din Potirul veseliei [i bucuriei duhovnice[ti al
~nvierii. Toate psalmodiile [i cânt\rile Sfintelor Pa[ti sunt pline de parfumul [i
dulcea]a bucuriei sfinte, a n\dejdii [i a luminii care c\l\uze[te c\tre viitor. Chiar
[i `n cazul când unii fra]i ai no[tri trec c\tre Domnul `n vremea aceasta, facem
rug\ciuni nu cu tânguiri [i „bocete”, ci rug\ciuni cu bucuria ~nvierii – cu slujba
potrivit\ pentru aceste zile ale Sfintei ~nvieri. 
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Prin ~nviere, poarta noastr\ a devenit „poarta vie]ii”. S\pt\mâna luminat\
este „s\pt\mâna sfânt\” – „s\pt\mâna s\pt\mânilor” – `n care fiecare credincios
trebuie s\ devin\ un adev\rat m\rturisitor al ~nvierii Domnului.

Iubi]ilor,

S\ ne aducem aminte de cuvintele pe care `ngerul lui Dumnezeu le-a rostit
c\tre femeile care veniser\ la mormânt s\ ung\ trupul Domnului cu miresme, `n
ziua `ntâi a s\pt\mânii, adic\ duminica dis-de-diminea]\, pe când era `nc\ `ntu-
neric. Iisus nu este aici fiindc\ a `nviat „precum a zis; veni]i de vede]i locul unde
a z\cut. {i degrab\ mergând, spune]i ucenicilor Lui c\ S-a sculat din mor]i [i iat\
va merge `naintea voastr\ `n Galileea; acolo ~l ve]i vedea” (Matei 28, 6-7).

Am v\zut pe Domnul, i-am auzit glasul, am vorbit cu El, i-am cuprins picioa-
rele [i ne-am `nchinat Lui. Acestea au fost ve[tile pe care femeile mironosi]e, la
`ntoarcerea lor de la mormântul sfânt, le-au transmis Sfin]ilor Apostoli cu sfial\
[i bucurie. 

~n sfânta zi a ~nvierii, Domnul nostru Iisus Hristos S-a ar\tat celor doi ucenici
care mergeau spre Emaus. P\trun[i de bucurie, ei s-au `ntors `ndat\ la Ierusalim [i
au istorisit Apostolilor c\, `n adev\r, Iisus „a `nviat [i S-a ar\tat lui Simon Petru”
(Luca 24, 34).

Iat\ c\ `n timp ce spuneau ei, unii altora, despre cele `ntâmplate cu fiecare,
„Iisus a ap\rut `n mijlocul lor [i le-a zis Pace vou\!” Dar, `n loc s\ fie cuprin[i de
bucurie, Apostolii s-au `nsp\imântat de apari]ia Domnului, p\rându-li-se c\ v\d
un „duh”. A fost necesar ca Mântuitorul s\ le arate mâinile [i picioarele Sale
str\punse de cuie [i s\ m\nânce `n fa]a lor pentru a-i `ncredin]a c\ este El. A[adar,
„v\zând c\ este Domnul, s-au bucurat ucenicii”.

Dup\ opt zile Sfin]ii Apostolii erau iar\[i aduna]i laolalt\. De data aceasta era
[i Sfântul Toma `mpreun\ cu ei. Ne`ncrederea lui Toma `n cuvântul celorlal]i
Apostoli care m\rturiseau c\ au v\zut pe Iisus, L-a determinat pe Mântuitorul s\-i
spun\: „Adu degetul t\u `ncoace [i vezi mâinile Mele [i adu mâna ta [i o pune pe
coasta Mea [i nu fi necredincios, ci credincios. A r\spuns Toma [i I-a zis: Domnul
meu [i Dumnezeul meu!” (Ioan 20, 27-28).

Ultima umbr\ de ne`ncredere din sufletele ucenicilor s-a risipit atunci când
Toma a m\rturisit c\ Iisus este Dumnezeu; din clipa aceea, misiunea lor de
Apostoli s-a contopit cu misiunea de martori [i vestitori ai ~nvierii. De aceea, la a
treia ar\tare a Mântuitorului `n fa]a Apostolilor, lâng\ Marea Tiberiadei, nici
unul dintre ucenici „nu cuteza s\-L `ntrebe: Cine e[ti Tu?, [tiind c\ este Domnul”
(Ioan 21, 12).

Ucenicii [tiau c\ Iisus a `nviat. Convingerea lor se formase deplin [i definitiv;
~l v\zuser\ viu dup\ r\stignire, cu proprii lor ochi, ~i auziser\ glasul cu propriile
lor urechi, ~i pip\iser\ trupul cu propriile lor mâini, mâncaser\ `mpreun\ cu El.
Desigur, martori ai ~nvierii Domnului sunt, `n primul rând, to]i cei care l-au v\zut
viu dup\ moarte. Sunt `ns\ martori ai ~nvierii [i cei ce nu L-au v\zut, dar au
primit m\rturia celor ce L-au v\zut. La ace[tia se referea Domnul atunci când a
zis: „Ferici]i cei ce n-au v\zut [i au crezut” (Ioan 20, 29) `n „Hristos, Cel ce a
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murit [i mai ales Cel ce a `nviat, Care [i este de-a dreapta lui Dumnezeu, Care
mijloce[te pentru noi” (Romani 8, 34). O tradi]ie pioas\ spune c\ ultimele
cuvinte ale Sfântului Apostol Toma, `nainte de moarte, au fost: „Hristos a `nviat!”.

Iubi]i fii duhovnice[ti,

Anul acesta, la 2 iulie, se `mplinesc 500 de ani de la trecerea la cele ve[nice a
Binecredinciosului Voievod {tefan cel Mare [i Sfânt. Cu acest prilej a fost pro-
clamat Anul omagial {tefan cel Mare [i Sfânt. Pentru a s\rb\tori activitatea
marelui voievod vor avea loc manifest\ri biserice[ti [i culturale care vor culmina
cu sfin]irea picturii biserice[ti de la Borze[ti din satul s\u natal (1 iulie) [i cu
serbarea de la Putna unde se afl\ morm=ntul s\u (2 iulie).

Cu astfel de gânduri [i `ndemnuri v\ `mbr\]i[ez `n iubirea mea p\rinteasc\ [i
rog pe Hristos Domnul ce ne-a d\ruit nou\ via]\ ve[nic\ prin ~nvierea Sa, s\ v\
dea tuturor s\n\tate deplin\, pace [i bel[ug `n s\vâr[irea faptelor bune. 

Al vostru p\rinte [i p\stor duhovnicesc, de tot binele voitor [i pururea c\tre
Domnul fierbinte rug\tor. V\ `mbr\]i[ez  cu salutarea sfânt\: „Hristos a `nviat!”.


