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� C A S I A N

Din darul lui Dumnezeu,
Episcop al Dunării de Jos,

Prea cucernicului cler, prea cuviosului cin monahal
şi tuturor dreptmăritorilor creştini din eparhia noastră,

har, pace, sănătate şi bucurie duhovnicească
din plinătatea praznicului Învierii Domnului,

iar de la noi arhierească binecuvântare.

Hristos a înviat!
 Adevărat a înviat!

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Iată-ne din nou reuniţi în marea familie creştină, în faţa bise-
ricii, în toate satele, comunele şi oraşele eparhiei noastre, aici,
la gurile Dunării, ca să prăznuim şi în anul acesta împreună Învie-
rea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

�Să ne apropiem, purtătorilor de lu-
mină, de Hristos, Cel ce a ieşit din mor-
mânt ca un mire; şi să prăznuim, împreună
cu cetele cele iubitoare de praznice, Paştile
lui Dumnezeu cele mântuitoare�

(Din Canonul Învierii, cântarea a 5-a)
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An de an, la Paşti, suntem copleşiţi de taina ascunsă sub piatra
mormântului în care a fost aşezat Domnul după Răstignirea pe
Cruce şi moartea Sa pentru păcatele noastre. Tăcerea, întunericul
de la miezul nopţii, dar mai ales fiorul aşteptării semnului atât
de smerit al luminii preluate de la candela de pe Sfântul Altar,
din fiecare biserică, transformă tainic, nevăzut, atmosfera
întunecată într-o explozie a luminării sufleteşti mai întâi, ca mai
apoi să se extindă la tot spaţiul exterior, care devine transparent,
primitor şi strălucitor. Cu adevărat ne regăsim, fiecare în parte şi
toţi în comuniune, mărturisitori ai realităţii Învierii Domnului,
asemenea contemporanilor acestui eveniment de acum două
milenii.

�Astăzi�- ca şi atunci - �toate s-au umplut de lumină: şi cerul,
şi pământul, şi cele de dedesubt. Deci, să prăznuiască toată
făptura Învierea lui Hristos, întru Care s-a întărit!� (din Canonul
Învierii, cântarea a 3-a).

Această realitate ne transpune în starea de trăitori ai Învierii
Domnului, ca fapt personal împărtăşit fiecăruia dintre noi, ca
dar ceresc de pregustare a vieţii veşnice, încă aici, pe pământ, de
unde, ca şi printr-o �fereastră� dumnezeiască, zărim tainic îm-
preună cu noi şi pe cei adormiţi �în nădejdea învierii şi a vieţii
de veci�. Suntem, aşadar, prin prezenţa Domnului Înviat, toţi
laolaltă, viii şi adormiţii, în aceeaşi sărbătoare a vieţii veşnice.

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Învierea Domnului nu ne împărtăşeşte doar propria biruinţă
a Celui ce a ieşit din mormânt spre a fi admirat şi respectat.
Biruitorul morţii şi al iadului, Hristos Domnul, dezleagă cu pute-
rea Sa dumnezeiască pe toţi cei ţinuţi de lanţurile stricăciunii



5

şi-i mută la starea de libertate şi de nestricăciune, care este viaţa
cea adevărată.

Aşa precum coboară Mântuitorul la iad, unde stăteau ferecaţi
toţi urmaşii lui Adam, tot astfel coboară de ziua Învierii Sale,
tainic, dar Atotputernic, în adâncul fiecărei persoane umane
dornice de eliberarea din propria �închisoare�, a fricii de a-şi
trăi adevărata menire creştinească. Coboară, mai ales, în cel pră-
buşit sub povara fricii de moarte. Da, iubiţi fraţi, suntem contem-
poranii înfricoşătoarei frici de moarte, căci nu dorim să deschi-
dem uşa propriului mormânt în care ne ascundem de Dumnezeu
aici, zilnic, mai înainte de a ne întoarce în pământul din care am
fost luaţi.

Stării noastre pline de temere faţă de suferinţă, de nesiguranţă
şi mai ales de moarte, îi răspunde astăzi Mântuitorul prin faptul
Învierii Sale din morţi, prin mutarea noastră în spaţiul firesc al
trăirii şi existenţei creştine.

Toţi cei cuprinşi de orice fel de teamă care este produsă de
păcat, boala generalizată a firii omeneşti, să ne amintim de aceeaşi
stare a celor ce au fost primii martori ai Învierii �când se lumina
de ziua întâi a săptămânii�, după cum ne relatează Sfântul
Evanghelist Matei (28, 1). Femeile purtătoare de aromate s-au
dus la mormânt şi s-a făcut cutremur mare, căci îngerul Domnului
s-a pogorât din ceruri, a prăvălit piatra mormântului şi a şezut
pe ea. �Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut
ca morţi�. În aceste împrejurări, îngerul s-a adresat femeilor:
�Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este
aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a
zăcut!� (Matei 28, 4-6).

Iată realitatea! Mormântul este gol! Domnul Înviat este,
pentru vecii vecilor, printre noi, viu şi dătător de viaţă, gata să
prăvălească piatra grea de pe uşa sufletelor şi a trupurilor noas-
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tre, chemându-ne, ca şi pe Femeile purtătoare de aromate, la
înlocuirea fricii cu bucuria.

�Iar plecând ele în grabă de la mormânt - ne relatează în
continuare Evanghelia - cu frică şi cu bucurie mare au alergat
să vestească ucenicilor Lui. Dar când mergeau ele să vestească
ucenicilor, iată, Iisus le-a întâmpinat zicând: Bucuraţi-vă! Iar
ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat.
Atunci, Iisus le-a zis: Nu vă temeţi! Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor
Mei, ca să meargă în Galileea şi acolo Mă vor vedea� (Matei
28, 8-10).

De prea puţine ori ne împărtăşim şi noi, în realitate, la Învierea
Domnului, din darul vederii Sale, atât de aproape de fiecare dintre
noi! Ne copleşesc, poate, temerile noastre şi rămânem adesea
prăbuşiţi în suferinţe, iar pe alţii ne răpesc chiar bucuriile tre-
cătoare şi nu avem răgazul gustării din bogăţia unei prezenţe
reale a Domnului vieţii veşnice.

Oricât de apăsătoare ne-ar părea îndatoririle pentru existenţă
şi oricât de mult ne-am strădui să ne achităm de ele, nu vom
reuşi întru totul, căci, precum ne-a arătat Domnul, �duhul este
osârduitor, dar trupul neputincios� (Matei 26, 41). Ne stau pildă
în atare stare chiar şi cele două surori, Marta şi Maria, adesea
vizitate în casa lor de către Domnul. Cu toate că-L cunoşteau
amândouă pe Mântuitorul, doar Maria �partea cea bună şi-a
ales, care nu se va lua de la ea� (Luca 10, 42).

Marta, însă, grijulie să nu lase nimic neîmplinit din cele gos-
podăreşti, cu atât mai mult că erau adresate Oaspetelui dumne-
zeiesc, nu s-a bucurat de aprecierea Sa, căci �un singur lucru�
îi mai trebuia - disponibilitatea de a le împlini şi pe cele spirituale,
după cum le-a realizat pe cele gospodăreşti. Într-un astfel de
echilibru atât de necesar pentru suflet şi pentru trup se înfăţişează
numai cei ce pornesc de la ascultarea de Hristos şi de poruncile
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Sale, pe care le transpun apoi în lucrare, în viaţă, după cum ne
învaţă Domnul. Astfel, în Evanghelia Sa, ne-a transmis poruncile
menite să ne salveze de apăsarea grijilor zilei, căci �au nu este
sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?�
(Matei 6, 25).

Perspectivei sumbre a zilei de mâine, atunci când Îl excludem
pe Dumnezeu din viaţa noastră, îi deschide El uşa speranţei,
invitându-ne să căutăm �mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi
dreptatea Lui şi toate acestea (din lume, s.n.) se vor adăuga
vouă� (Matei 6, 33).

Dar pentru cei mai mulţi dintre noi, grija de multe se transfor-
mă, pe neobservate, în teama zilei de azi şi a celei de mâine!
Acestei atitudini generalizate în contemporaneitate, de la cei mici
la cei vârstnici, îi răspunde, prin Învierea Sa, Hristos Domnul
când ne invită şi pe cei din ceasul întâi, ca şi pe cei din ceasul al
unsprezecelea, să intrăm din starea de teamă în bucuria mân-
tuitoare.

La această bucurie veşnică ne invită şi Sfântul Ioan Gură de
Aur, în cuvântul său pascal: �Intraţi toţi în bucuria Domnului
nostru: şi cei dintâi, şi cei de-al doilea, luaţi plata. Bogaţii şi
săracii împreună, bucuraţi-vă! Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi,
cinstiţi ziua! Cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă
astăzi! Masa este plină, ospătaţi-vă toţi!... Gustaţi toţi din ospăţul
credinţei; împărtăşiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii! Să nu se
plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat Împărăţia cea de obşte.
Nimeni să nu se plângă pentru păcate, că din mormânt a răsărit
iertare. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi
moartea Mântuitorului; a stins-o pe ea Cel ce a fost ţinut de ea.
Prădat-a iadul Cel ce S-a pogorât în iad; umplutu-l-a de
amărăciune, fiindcă a gustat din Trupul Lui (...) Înviat-a Hristos
şi viaţa stăpâneşte. Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în



8

groapă; că Hristos, sculându-Se din morţi, începătură celor
adormiţi S-a făcut�.

Iată, pe scurt, calea de urmat de fiecare dintre noi spre a-L
întâlni pe Hristos, ca şi Femeile Mironosiţe, în această dimineaţă
pascală, cu condiţia să ieşim din noi înşine şi să ne întoarcem de
pe cărările rătăcitoare şi fără direcţie salvatoare şi să-L auzim
proclamându-ne şi nouă: �Nu vă temeţi!� (Matei 28, 5) nici de
prea multe griji lumeşti şi, mai ales, de moarte.

În singurătate, în izolare, în egoism, în starea de păcătuire,
trăim doar frica şi disperarea. În apropierea de Domnul şi în
împlinirea poruncilor Lui descoperim lumina tainică, asemenea
celei din candela Sfântului Altar, adusă de preot prin lumânare,
în întuneric, şi oferită fiecăruia dintre noi.

Cu lumina speranţei aprinsă de Mântuitorul în sufletele
noastre ieşim şi noi ca şi dintr-un mormânt cu piatra sa apăsătoare
şi ne vedem eliberaţi şi uşuraţi, mai ales, dacă ne-am străduit,
după putere, să urmăm �calea Postului� ca să vedem, iată, şi
Sfânta Înviere.

Vedem şi simţim, în acelaşi timp, minunea vindecării noastre
de teama grijilor omeneşti, ca şi de cea de moarte. Astfel, îi vedem
luminaţi şi pe semenii noştri, purtători de lumină şi nu de griji,
şi nu de teamă, şi nu de moarte: �Unde îţi este, moarte, biruinţa
ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?� (I Cor. 15, 55). Este şi
reacţia noastră, dacă ne-am unit cu Hristos �Lumina lumii� şi
�Lumina vieţii� (Ioan 8, 12) celei veşnice.

Iubiţi fraţi creştini,

Efectul văzut al izbăvirii de teama grijilor lumeşti, ca şi de
moarte, este atitudinea noastră faţă de noi înşine şi faţă de semenii



9

noştri. Cel izbăvit de teamă devine martorul iubirii din iubirea
lui Dumnezeu pentru lume. �Şi celor câţi L-au primit, care cred
în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu�
(Ioan 1, 12). �Şi din plinătatea Lui, noi toţi am luat şi har peste
har� (Ioan 1, 16). Numai astfel, trăind personal şi însuşindu-ne
roadele Învierii Domnului, aşezăm în locul temerii iubirea,
precum ne învaţă Sfântul Antonie cel Mare: �Eu nu mă mai tem
de Dumnezeu, pentru că-L iubesc pe El!�

Aşadar, fraţilor, veniţi astăzi cu toţii, de aproape şi de departe,
şi intraţi în iubirea şi în bucuria Domnului, spre a le duce tuturor
celor ce le lipsesc astfel de daruri pascale.

Precum Mironosiţele, la început temătoare, apoi pline de
bucurie, au fost trimise de Hristos cel Înviat din morţi să vestească
ucenicilor şi ei, la rândul lor, lumii, tot astfel, rugăm pe iubiţii
noştri păstori din toate comunităţile parohiale, din mănăstiri şi
din capele, să facă aşijderea.

Am primit lumina, s-o oferim şi celor ce n-au putut sau n-au
ştiut s-o găsească.

Am primit eliberarea de teamă, s-o oferim tuturor celor ce
au atâta trebuinţă de uşurare şi de pace sufletească.

Am primit bucuria, să o ducem pretutindeni şi s-o aprindem
ca şi pe o lumină din propria lumină primită de la Hristos.

Am primit iertarea de la Hristos, prin Spovedanie la preot,
s-o oferim fără întârziere, acum, tuturor celor împovăraţi, căci
astăzi nimeni nu trebuie să se teamă de păcat.

Am primit frăţietatea chiar şi cu cei ce ne urăsc, s-o oferim,
fără teamă, din acest moment, ca totdeauna să învie cu adevărat
şi în noi şi între noi viaţa cea adevărată.

Am primit mângâierea Trupului şi Sângelui Mântuitorului,
�spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci (...), spre vindecarea
numărului deplin al celor cinci simţuri ale noastre� (rugăciuni
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la Canonul Sfintei Împărtăşanii), ca �Hristos să ia chip în noi�
(Gal. 4, 19). Să ne grăbim să oferim cele ce lipsesc în casa
văduvei, a orfanului, a săracului, a bătrânului părăsit, a bolnavului
şi a deţinutului, a tuturor celor însinguraţi. Cu ei, cu toţi laolaltă,
să ieşim din �mormântul� fricii de păcat, al fricii de moarte şi,
mai ales, din cel al fricii de semenii noştri şi să ne bucurăm unii
de alţii, să ne îmbrăţişăm, să ne iertăm şi aşa să strigăm, din
convingerea inimilor noastre:

Hristos a înviat!
 Adevărat a înviat!

Al vostru de tot binele doritor
şi către Domnul rugător,

� Casian,
Episcopul Dunării de Jos




