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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, iertare de greşeli şi bucurie deplină
din bogăţia luminatei sărbători a Paştilor,
iar de la Noi arhierească binecuvântare.

Hristos a înviat!
 Adevărat a înviat!

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Această mărturisire, pe care am făcut-o întreit, este mărturia
comună a faptului real al Învierii din morţi a Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. Împreună cu noi, creştinii, lumea se deschide şi ea
spre cer, părăsind momentan frământările, grijile şi necazurile
pământeşti, pentru a primi sufleteşte �pe Împăratul ceresc, Cel
nevăzut, înconjurat de cetele îngereşti�, Care iese biruitor din
mormânt, căci �cu moartea Sa a omorât moartea�  spre a ne
împărtăşi tuturor viaţă.
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Cuvântul pastoral este, spre deosebire de o predică ocazio-
nală, mărturisirea comună  a Învierii Domnului de către toţi cre-
dincioşii şi slujitorii Eparhiei Dunării de Jos, în comuniune cu
toată Biserica Ortodoxă din România şi din lume.

Ni se alătură la prăznuire toţi cei adormiţi; participă spiritual,
şi ei, la aceeaşi luminoasă biruinţă, căci astăzi, la Sfintele Paşti,
�cerurile după cuviinţă să se veselească şi pământul să se bucure
şi să prăznuiască toată lumea cea văzută şi cea nevăzută; că
S-a sculat Hristos, Bucuria cea veşnică� (Cântarea I, Canonul
pascal).

Adunaţi într-o singură familie a vieţii, dispare din sufletele
noastre frica morţii care ne ţine în robie şi prin care se întunecă
şi căile drepte către Domnul, către semeni şi către creaţie. Răul
se împrăştie acum, ca fumul şi se topeşte �ca ceara de la faţa
focului�. Îndoielile şi suferinţele noastre încetează şi ele, căci
urzitorii păcatului, demonii, fug de la faţa lui Dumnezeu şi de la
cei ce cu inimile şi cu sufletele luminate trăiesc, cu adevărat,
prezenţa Mântuitorului, Dătătorul vieţii veşnice.

În noi şi între noi se aşază pacea lui Dumnezeu �care co-
vârşeşte orice minte� (Filip. 4, 7), ca astfel �să mărturisească
toată limba că Domn este Iisus Hristos!� (Filip. 2, 11) şi din
plinătatea Sa, am primit �har peste har� (Ioan 1, 16). Aşadar,
astăzi primim toţi cei ce trudim aici, la gurile Dunării, darurile
pascale în frăţietate şi unitate, ca pe o Împărtăşanie mult aşteptată,
după o lungă călătorie a postului. Pacea, liniştea sufletească,
luminarea minţii prin credinţă şi bucuria vieţii, ca dar dumne-
zeiesc, se aşază în inimile noastre, iar Domnul Înviat din morţi
ne întâmpină pe toţi, precum odinioară pe sfintele mironosiţe şi
pe iubitorii Săi ucenici şi apostoli. De aceea, ne este de folos  să
primim, cu adevărat dumnezeieşte, toţi darurile  Sfintelor Paşti,
în comuniune adevărată, slujitori şi credincioşi din toate
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parohiile, mănăstirile ori capelele; din spitale, din aziluri, din
orfelinate, din armată sau din penitenciare, cu credinţă puternică
şi cu tărie mărturisitoare, ca, astfel, fiecare dintre noi să devină
un �apostol al Învierii� într-o lume prea încercată de ură, de
violenţă, de teroare şi de moarte.

Dreptmăritori creştini şi creştine,

Ce cuvinte omeneşti pot avea în ele forţa şi energia în măsură
să explice sentimentele şi trăirea creştinească a Învierii Domnului
ca fapt real, prin care, de aproape două milenii, suntem salvaţi
de moartea cea veşnică? Nu observăm, fraţilor, că vieţuitoarele
ori obiectele neînsufleţite nu au nici memoria, nici legătura sacră
cu istoria şi cu viaţa noastră? Chiar dacă ne slujesc pentru o
perioadă de timp, se uzează, dispar ori ies din folosire. Faptul
Învierii Domnului însă nu este doar o comemorare, o amintire
sau o simplă actualizare a ceea ce s-a petrecut acum două milenii,
ci chiar prezenţa Domnului vie, perceptibilă, binefăcătoare şi
ajutătoare nouă, tuturor. El iese prin piatra pecetluită, cu ostaşii
romani de faţă, neputincioşi în a-şi explica ştiinţific sau omeneşte
minunea care înseamnă îndumnezeirea trupului Său, pe care
materia nu-l mai poate reţine. Cu toate că, în timp, a mai dispărut
această încredinţare concretă a prezenţei personale a Mântui-
torului Înviat din morţi, iată-ne, în puţinătatea credinţei noastre,
gata să primim pe Cel ce ne trece şi pe noi, pe fiecare în parte,
�de la moarte la viaţă şi de pe pământ la cer�, cu toate că suntem
încă în acest trup stricăcios.

Aceasta este marea taină a legăturii directe a Domnului Înviat
cu noi, cei ce în toate bisericile, în această prea strălucită zi pas-
cală, trecem de la înţelesurile noastre limitate la înţelegerea
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faptului real al prezenţei în apropierea noastră a Izvorului vieţii
şi renaşterii noastre. El ne ajută să păşim de la starea trupească
şi stricăcioasă a firii noastre, la cea duhovnicească şi nestrică-
cioasă, după cum ne încredinţează şi cântarea bisericească, căci
�cu trupul adormind ca un muritor, Împărate şi Doamne, a treia
zi ai înviat, pe Adam din stricăciune izbăvindu-l şi moartea
stricându-o; Paştile nestricăciunii, lumii de mântuire� (Svetilna
Paştilor).

Deşi rămânem unii lângă alţii şi în aceeaşi realitate umană,
la această întâlnire sacră, plină de daruri spirituale, ne îndreptăm
spre sursa înnoirii duhovniceşti, căci prin trecerea Domnului
prin moarte la Înviere, trupurile noastre primesc, de pe acum,
arvuna purificării şi înnoirilor aidoma bobului de grâu ce se aşază
sub brazdă şi primăvara răsare plin de viaţă: �Se seamănă trup
firesc, înviază trup duhovnicesc� (I Cor. 15, 44).

Aşa cum ne învaţă Biserica noastră mamă prin trăitorii ei atât
de apropiaţi de Hristos, fraţilor şi surorilor în Domnul, Învierea
este începutul creaţiei celei noi, pentru că ne cuprinde în mod
actual în starea jertfită şi înviată a trupului Său pe noi toţi, cei
care credem nu numai prin comunitatea de natură ce o are cu
noi, ci şi  prin cuprinderea noastră personală �în El şi prin pe-
trecerea Lui în noi� (Pr. D. Stăniloae, Dogmatica, vol. II, p. 186).

În această stare suntem plini nu numai de strălucirea exteri-
oară a luminii din mâinile noastre ori de frumuseţea cântărilor, a
rugăciunilor şi a comuniunii mulţimii credincioşilor, ci suntem
real luminaţi interior, prin credinţă puternică, ca să  omorâm şi
în noi boldul morţii, care naşte frica, teama, violenţa şi răul în
lume. Este o împărtăşire reală de putere sfântă din puterea lui
Hristos Care, �cu moartea pre moarte călcând�, ne invită să-L
urmăm în aceeaşi direcţie, spre a învia şi noi, cu adevărat, prin
credinţă şi fapte bune, la o viaţă reală, eliberată de păcat. �În
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faţă, Hristos îi vede pe toţi cei ce cred în El, căci pe faţa Lui se
reflectă gândul lui Hristos la fiecare şi pe faţa fiecărui credincios
Se vede imprimat Hristos. Îl vede pe Hristos progresând în
transformarea fiecărui credincios după chipul Lui, până îl va
aduce la starea Sa de înviere. În aceasta constă comuniunea
progresivă a Tatălui cu toţi cei ce cred în Fiul Său. Astfel, unin-
du-ne cu Sine, Hristos ne uneşte cu Tatăl� (Pr. D. Stăniloae,
ibidem).

Următorul pas este trăirea în realităţile Învierii Domnului,
adică eliberarea noastră de frica morţii şi de faptele rele ce
decurg din aceasta, cu urmări extrem de grave asupra vieţuirii
noastre astăzi, într-o lume plină de violenţă şi de moarte. Încă
aici, în trup şi între noi, în casele şi în familiile noastre, la
locul de serviciu şi în toată societatea, putem începe această
experienţă a Învierii în viaţa normală. Trebuie să fie aşa pre-
tutindeni! Numai astfel putem depăşi obstacolele atât de grele
şi de împovărătoare din viaţa de zi cu zi, convertindu-ne din
inimă la Domnul vieţii veşnice şi al Învierii, Iisus Hristos, Care
ne învaţă permanent în Biserica Sa, care este �stâlp şi temelie
a adevărului� (I Tim. 3, 15).

Învierea Domnului este şi izvorul libertăţii persoanei de a
refuza păcatele care o închid într-o carceră opacă şi care-i în-
tunecă gândirea şi îi provoacă violenţa şi stricăciunea. Astfel,
din starea despre care se spune omeneşte că nu se mai poate face
nimic pentru îmbunătăţirea noastră, ne cheamă şi ne ridică Hristos
Domnul, invitându-ne să facem şi noi pentru noi ceea ce face El
pentru noi. Libertatea şi puterea prin care ne trece El peste pragul
morţii pe care o distruge ni le oferă şi nouă, iar ca dar concret,
ne întăreşte şi ne dă chiar trupul Său înviat şi plin de slavă, prin
Sfânta Împărtăşanie care �arde spinii patimilor şi vindecă
numărul deplin al simţurilor noastre� (din Canonul Sfintei
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Împărtăşanii). Firea noastră omenească, decăzută, se ridică la
starea de duhovnicie, iar libertatea de a alege între rău şi bine
se converteşte, se luminează şi deosebeşte obiectiv stricăciunea
de nestricăciune.

Alegând pe Hristos, urcăm cu El la starea de oameni ade-
văraţi, buni şi iubitori, fraţi prin aceeaşi credinţă în nemurire şi
lucrători ai virtuţilor, ca fii autentici şi liberi ai lui Dumnezeu.
Aceştia se împărtăşesc, cu adevărat, din starea de înviere. Aceas-
ta este firea omenească vindecată, înnoită, liberă de păcat şi
gata de jertfire pentru semeni şi pentru întreaga creaţie, �că
toată făptura împreună suspină� (Romani 8, 22) din pricina
păcatului. De la oameni robiţi de patimi trecem, fraţi şi surori,
cu Hristos, în această fericită stare a Învierii Sale, ca persoane
libere, demne şi curate, gata de comuniune, de frăţietate şi de
dragoste autentică, �că dragostea acoperă mulţime de păcate�
(I Petru 4, 8). Aşa înţelegem mai bine toţi, de ce în Ortodoxie
Învierea este zugrăvită în icoane reprezentându-L pe Mântuitorul
coborând până la iad şi întinzându-i mâna Sa lui Adam, pe care-l
eliberează de chin, de întuneric, de singurătate, de moarte. Aşa
se adevereşte că absenţa lui Dumnezeu din viaţa noastră este
începutul morţii noastre lente. Cad, aşadar şi pentru noi, de
Înviere, toate zăvoarele, toate lanţurile robiei, fricii, urii, păcatului
şi morţii şi toţi ne eliberăm şi devenim semeni fraţi, gata să
începem o viaţă nouă.

Prea iubiţi fraţi creştini,

Am stăruit anul acesta, în cuvântul de Sfintele Paşti, asupra
acestui înţeles personal, adică pentru fiecare din noi în parte, cu
gândul la noi toţi care suferim mult, pretutindeni în lume, de
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egoism, de ură, de nesinceritate, de ignoranţă, de indiferenţă faţă
de semenii aflaţi în suferinţă şi, iată, chiar de teroarea morţii.
Toate vocile responsabile din lume se înalţă spre a fi auzite, ca
un strigăt de alarmă, pentru a se reveni la normalizarea relaţiilor
dintre oameni, ca fraţi, şi nu ca adversari. Dar răul îşi continuă
�slujba� sa distrugătoare în toată libertatea.

Este nevoie de glasul, de puterea şi de ajutorul Celui ce poate
să schimbe omul cu adevărat! Este momentul să-L ascultăm pe
Cel ce ne iubeşte cu adevărat, chemându-ne să-L urmăm şi să-L
primim ca model adevărat, de urmat în viaţă. El este Domnul
vieţii, Hristos, Care ne împărtăşeşte armele spirituale ale sme-
reniei şi dragostei Sale, spre a distruge răul din noi, din gândirea
şi din inimile noastre. Astfel, vom reînvia la normalitate, la viaţă.
Se spune în prezent că se cultivă tot mai des în oameni �sămânţa�
morţii. Hristos şi Biserica Sa, mai ales acum, de Înviere, ne chea-
mă să cultivăm sămânţa vieţii, care poartă în ea toată iubirea
lui Dumnezeu faţă de umanitate, �căci Dumnezeu aşa a iubit
lumea, încât pe Fiul Său, Cel Unul-Născut, L-a dat, ca tot cel ce
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică� (Ioan 3, 16).

Să credem cu tărie în această ofertă a Domnului, a Bisericii
Sale, spre a împrăştia din noi şi dintre noi tot întunericul şi toată
umbra morţii, salutându-ne, mai ales acum, de Sfintele Paşti, cu
mărturia vieţii veşnice: Hristos a înviat!, Adevărat a înviat!

Învierea Domnului să ne fie ajutor şi înnoire umană, imbold
de înfrumuseţare a întregii creaţii. De aceea, El S-a arătat înviat
nu la mormânt, ci într-o frumoasă grădină, spre a prefigura raiul
încă aici, pe pământ. Iată de ce Paştile nu înseamnă doar o mani-
festare a tradiţiei, atât de bogată şi de frumoasă, a hainei noi, a
mesei îmbelşugate ori a casei curăţate. Toate acestea capătă sens
doar aunci când sunt puse în lumina prezenţei Mântuitorului
Care ne invită să participăm întâi la întâlnirea cu El, prin împăr-



10

tăşirea cu Prea Curatele Sale Taine, la Sfânta Liturghie, la agapa
dragostei şi apoi la toate celelalte bucurii în viaţa socială.

În acest duh şi cu această împuternicire de la Hristos Domnul,
vă rugăm să mergeţi, întăriţi în credinţă, spre lume, ca nişte
�apostoli� ai învierii la viaţa cea adevărată şi să nu-i uitaţi pe
copiii nimănui, pe bătrâni, pe întemniţaţi, pe săraci şi pe toţi
cei fără de sprijin. Să le oferim tuturor, din ofranda bucuriei, a
păcii, a libertăţii duhovniceşti şi a vieţii liniştite, o fărâmă, ca
recunoştinţă că noi am primit tot Trupul Domnului Înviat!

Mai înainte de toate însă, să ne iertăm sincer, să primim de la
Domnul modelul iertării Sale necondiţionate!

Să ne iubim unii pe alţii, precum Domnul ne iubeşte pe toţi!
Să ne îmbrăţişăm creştineşte şi aşa să refacem comuniunea

dragostei din toate sufletele creştine, din toate bisericile şi ca-
pelele, din toate localităţile - oraşe şi sate - de pe întinsul Eparhiei
Dunării de Jos.

Să mărturisim din inimă:

Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!

Al vostru de tot binele doritor
şi către Hristos cel Înviat din morţi rugător,

� Casian,
Episcopul Dunării de Jos




