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† IOAN,
DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP AL EPISCOPIEI  

COVASNEI ŞI HARGHITEI

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini
Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi,  

părintească binecuvântare!

„Eu sunt Învierea şi Viaţa; cel care crede în Mine, chiar dacă va muri, va fi viu.” 
(Ioan 11,25)

Iubiţi fii duhovniceşti,

După ce am călătorit pe calea cea îngustă a postului cu mult dor duhovnicesc, 
am ajuns acum în pace, marele praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Acesta este cel mai sfânt dor pe care-l poate avea un muritor pe pământ- de a se 
întâlni cu Hristos Cel Înviat, Cel ce a biruit moartea - vrăjmaşul existenţei umane.

Ne este dor în această viaţă de părinţi, de copii; lucru bun este, dar se pune şi 
cuvenita întrebare: îi mai este oare azi dor de Hristos Cel Înviat omului modern?!

Iubite frate creştine, ai tu un dor sfânt? Şi care ar fi acela?
Iată ce ne spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca despre ce Şi-ar fi dorit 

Hristos înainte de Patima Sa: „ Şi a zis către Apostoli: Cu dor am dorit să mănânc 
cu voi acest Paşti , mai înainte de Patima Mea. ” (Luca 22, 15).

În cugetul lor, Apostolii n-ar fi dorit ca acesta să fie ultimul Paşti cu Hristos 
Fiul lui Dumnezeu. 

Este oare o contradicţie între dorul nostru şi cel al lui Hristos? Nu, ci doar 
cel ce primeşte lumina Învierii lui Hristos, acela ştie ce să-şi dorească în această 
viaţă pământească.

Iată, Hristos doreşte să mănânce Paştile cu Apostolii Săi. El doreşte şi acum 
să-ţi împărtăşească, de acest Paşti, şi ţie lumina Învierii Sale. 

Şi azi ne cheamă Hristos din faţa Sfintelor Altare: „Veniţi de luaţi lumina!”-
în dar.

Ceea ce a grăit îngerul Maicii Domnului la Buna Vestire- începutul mântuirii 
noastre- s-a desăvârşit astăzi prin Învierea Domnului. 

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este o lucrare dumnezeiască treimică, cu 
puterea Tatălui şi cu lucrarea Duhului Sfânt. Ea a fost însoţită şi de o îngerească slujire: 
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„Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi 
venind, a prăvălit piatra de la uşă şi şedea deasupra ei.” (Matei 28, 2).

Luând Paharul pătimirii, Hristos Domnul Şi-a împreunat voinţa Sa cu cea a 
Tatălui Ceresc: „ Părintele Meu, dacă nu este cu putinţă să treacă acest pahar, ca 
să nu-l beau, facă-se voia Ta.” (Matei 26, 42).

Hristos Domnul a pătimit ca om, iar ca Dumnezeu a înviat în slavă, aşa cum 
ne mărturiseşte Sfântul Evanghelist Ioan„ …am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-
Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.” (Ioan 1, 14).

Prin Învierea Domnului, firea omenescă s-a preaslăvit, stricăciunea s-a îm-
brăcat în nestricăciune şi moartea s-a îmbrăcat în nemurire. 

Cei ce am primit Botezul în numele Sfintei Treimi, ne murim azi moartea, 
îndreptându-ne cu dor spre Hristos Cel Înviat.

Semnificaţia zilei de Paşti a fost dintotdeauna, în credinţa strămoşilor noştri, 
ca trecere din moarte la viaţă a Domnului nostru Iisus Hristos. 

La acest praznic, Hristos ne adună în Biserica Sa, atât pe cei de azi, cât şi pe 
cei care au trecut dincolo; este un praznic al comuniunii cu toţi cei ce au crezut şi 
cred în Înviere. 

Este o pregustare a marii întâlniri de la sfârşitul veacurilor, este bucuria 
călătorului spre Cer, spre Învierea cea de obşte.

E bucurie acum în casa ta, în sufletul tău, că a înviat Hristos?! Nu fi trist, 
căci Hristos este azi gata să te mângâie şi pe tine cu mâinile Sale, care încă mai 
păstrează urmele cuielor bătute de noi pe Cruce. 

Rănile lui Hristos nu se răzbună, ele mângâie. Hristos, pe Cruce, n-a lăsat 
testament Apostolilor să-I răzbune rănile, ci să-i ierte pe cei ce I le-au făcut.

El Şi-a scris Testamentul iubirii Sale cu sângele Său- Sângele iubirii.

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Prin Învierea Sa, Hristos Domnul Se doreşte a fi El Însuşi învierea şi viaţa 
noastră. El este viaţa noastră şi a unei lumi întregi pentru care S-a jertfit pe Crucea 
de pe Golgota. 

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este adevăr de netăgăduit al dreptei 
noastre credinţe, pentru că ea este dovedită de mărturiile îngerilor, ale Maicii Dom-
nului, ale femeilor mironosiţe, ale Sfinţilor Apostoli, ale celor peste cei cincisute 
de fraţi şi ale altora pe care i-a întărit cu multe semne timp de patruzeci de zile.

Învierea lui Hristos a umplut toate de lumină, împlinindu-se ceea ce El Însuşi 
a spus: „ …Eu sunt Lumina lumii; cel care Îmi urmează Mie, nu va umbla în întu-
neric, ci va avea lumina vieţii.”(Ioan 8,12).

Primind lumină, El ne spune şi nouă astăzi aşa cum le-a spus ucenicilor Săi: 
„ Voi sunteţi lumina lumii…” (Matei 5, 14). Minunată cinste le dă Hristos celor ce 
cred în Învierea Lui.
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Pastorala la Sărbătoarea Învierii Domnului

Învierea Domnului dezleagă taina vieţii şi a morţii. 
Cei care sunt ai lui Hristos nu mai mor, ci trăiesc în veac; pentru ei, moar-

tea este doar un prilej de a ajunge la adevărata viaţă.
Lumina lui Hristos luminează tuturor. Ea străluceşte pe pământ astăzi pentru 

noi, cei care suntem o mare familie creştină.
Jertfa de pe Cruce nu a rămas zadarnică, iar făgăduinţa făcută de Hristos 

Sfinţilor Săi Apostoli, că va învia a treia zi, s-a împlinit.
Azi şi crucea s-a îmbrăcat în lumină; ea nu mai este semnul morţii, ci al 

biruinţei. 
Pe Cruce s-a dat cea mai cruntă bătălie din Univers, căci pe ea S-a luptat 

Hristos cu moartea şi a învins-o . Acolo, Hristos a murit moartea.
De la Învierea Domnului, noi nu mai trăim murind, ci trăim înviind.
Iubiţilor, Hristos ne-a arătat astăzi că suntem sortiţi vieţii şi nu morţii.
Hristos a venit în lume ca să ne mântuiască, mântuirea fiind un dar, datorie şi 

conlucrare cu Dumnezeu. Chipul omului mântuit ni l-a arătat Hristos prin Întru-
parea Sa, adică fără prihană- îndumnezeit. Aceasta este starea normală a omului- 
cea de mântuit- stare plină de harul lui Dumnezeu.

Omul trăieşte ca fiinţă socială în comunitate. Aceasta implică şi o corespon-
sabilitate în actul mântuirii; nu te poţi mântui singur, căci suntem fii ai Celui Prea-
înalt; când se pierde unul dintre noi, nu se pierde un individ, ci se pierde o parte 
din mine şi din tine, căci suntem toţi mădulare ale lui Hristos. ( cf. Efeseni 5, 30).

Hristos suferă pentru oricine părăseşte staulul oilor Sale: „Care om dintre voi, 
având o sută de oi şi pierzând una din ele, (…) nu se duce după cea pierdută până 
ce o găseşte? Şi găsind-o o pune pe umerii săi, bucurându-se.” (Luca 15,4-5).

Iubiţi fraţi creştini,

Învierea, după Sfântul Apostol Pavel, nu este o simplă readucere în viaţă a 
trupului vechi şi nici o creare a unui trup nou din nimic, ci „ o radicală prefacere 
a trupului muritor, printr-o lucrare creatoare săvârşită asupra trupului vechi” 
(Pr.D. Stăniloae).

Prin Înviere, Hristos ne-a dat însuşi darul ce l-am pierdut-viaţa. Viaţa este 
darul lui Dumnezeu. 

Dar al lui Dumnezeu sunt şi pruncii pe care ni i-a dat Dumnezeu; ei, încă 
de la zămislire, primesc har de la Dumnezeu. De aceea, datori suntem, ca părinţi, 
să-i încreştinăm din fragedă pruncie, ca să primească toate darurile Duhului Sfânt. 

Cei ce se însoţesc prin Sfânta Taină a Căsătoriei- soţii- unii altora sunt dar al 
lui Dumnezeu; copiii sunt darul lui Dumnezeu pentru părinţi, părinţii sunt darul 
lui Dumnezeu pentru copii. 
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Pentru copii şi pentru părinţi S-a jertfit Hristos dându-le tuturor darul vie-
ţii şi cu dor aşteptându-i la poarta Raiului pe toţi cei cărora le-a dat acest dar. 

Omul a fost de multe ori zdrobit de istorie; Hristos, însă, niciodată, căci El a 
învins cel mai mare duşman al omului- moartea. 

Cei care L-au răstignit pe Hristos au crezut că L-au trimis la moarte, însă ei 
L-au aruncat în eternitate. 

Moartea este singura clipă care nu intră în eternitate.
Nu vă lăsaţi, fraţilor, amăgiţi de cei pentru care Hristos este un produs care se 

vinde! Biserica nu-L vinde pe Hristos! El a fost vândut o singură dată-de Iuda. 
Mormântul nu este ultima speranţă, el marchează începutul unei noi vieţi. 
Trăim aici şapte zile într-o clipă şi apoi vom trăi dincolo cu Hristos a opta 

zi într-o eternitate. 
A opta zi nu mai curge, ea are numai un blând răsărit. 
Dacă azi ai primit lumină de la Hristos prin Învierea Sa, ai grijă să nu rămâi 

un felinar stins în univers. 
Dumnezeul nostru este de viaţă dătător. El nu i-a pregătit omului un muzeu 

de antropologie în univers; locul omului este în Raiul bucuriei Sale. 
Nu cenuşa este esenţa omului, ci viaţa ca dar al lui Dumnezeu.
Iubiţi fraţi şi surori, acum, la acest praznic dumnezeiesc al bucuriei, vă în-

demn să rămâneţi fii ai luminii întru bucuria Domnului nostru Iisus Hristos Cel ce 
a înviat din morţi, dăruindu-ne şi nouă viaţă întru lumina Învierii Sale.

Hristos a înviat!

Rămân al vostru, al tuturor, de tot binele voitor  
şi către Domnul un smerit rugător.

† Ioan
Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei

Dată în reşedinţa noastră Episcopală din Municipiul Miercurea Ciuc
24 aprilie 2011

„Să ne apropiem purtătorilor de lumină, de Hristos, Cel ce a ieşit din mormânt 
ca un mire; şi să prăznuim, împreună cu cetele cele iubitoare de praznice, Paş-

tile lui Dumnezeu cele mântuitoare”.
(din cântările Sfintei Învieri)


