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Scrisoarea pastorală de Paşti a ÎPS Ioan Robu

Învierea Domnului, 2015

Iubiți frați și surori,
Cu săptămâni în urmă am început împre-
ună Postul Mare și, așa cum a procedat 
în fiecare an, în drumul de pregătire a 
Paștelui, și de data aceasta Biserica ne-a 
propus programul pe care îl cunoaștem în 
mare cu toții. 
Ni s-a recomandat pentru această perioadă 
să sporim rugăciunea, postul și pomana; 
să medităm suferințele lui Cristos partici-
pând la Calea Crucii; să ne spovedim și să 
ne îndreptăm de cele rele, să devenim mai 
buni în fața lui Dumnezeu și a oamenilor.
Poate că programul fiecăruia dintre noi nu 
s-a putut adapta mult la toate cele propu-
se de Biserică pentru acest Post Mare, dar 
îmi place să cred că toți fiii Bisericii Ca-
tolice din Arhidieceză s-au pregătit pentru 
Sărbătoarea Paștelui, atât cât au putut, 
și acum intrăm în spiritul Tainei Învierii 
Domnului, cât de cât schimbați și gata să 
primim de la Isus cel Înviat noi puteri pen-
tru a continua acest drum al credinței, nu 
fără dificultăți, dar nici lipsiți de ajutorul 
și milostivirea lui Dumnezeu.

Apostolii au mers spre ziua cea mare a Învie-
rii așa cum au fost și cum au putut: cu lipsuri, 
cu greșeli, cu trădări; fiecare pe drumul lui. 
Dar în cele din urmă s-au găsit împreună. Tai-
na Învierii i-a adunat și i-a păstrat împreună; 
și adresându-se unii către alții au început să 
anunțe că Isus este viu; că Isus a Înviat.
Vedeți că acum, în Sărbătoarea Paștelui, noi 
facem la fel ca Apostolii. Ne adunăm la bi-
serică să vestim același adevăr: Cristos este 
viu! Cristos a înviat! Cu acest gând plecăm 
de acasă și revenim de la biserică, stând ală-
turi cu sufletul de acest mister de credință, 
așa cum am sta lângă un foc, ca să ne în-
călzim și să „visăm”, sperând la cele ce vor 
veni, chiar și după mormânt.
Am spus mister de credință, pentru că În-
vierea lui Isus este un fapt care se oferă 
credinței noastre invitându-ne să-l primim și 
să ne luminăm; tot astfel a fost Învierea și 
pentru Apostoli. Ei nu au asistat la Înviere, 
dar au aflat vestea Învierii, apoi l-au văzut 
pe Isus viu și au crezut.
Ucenicii care în seara de Paști s-au întors de 
la Emaus la Ierusalim pentru a anunța că îl 
văzuseră pe Domnul, intrând în încăperea 
unde erau împreună ceilalți discipoli, în Ce-

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1-2.16ab-17.22-23 (R.: 24)

R.: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dom-
nul,  să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
sau: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui! R.

Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
dreapta Domnului m-a înălţat.
Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi istorisi faptele Domnului. R.

Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

LECTURA A II-A
Căutaţi cele de sus unde este Cristos.
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol Paul 
către Coloseni               3,1-4

Fraţilor, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, 
căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreap-
ta lui Dumnezeu! Cugetaţi la cele de sus, şi 
nu la cele de pe pământ, căci voi aţi murit şi 
viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos 
în Dumnezeu! Când se va arăta Cristos, care 
este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta 
împreună cu el în glorie.
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* sau, la alegere:

LECTURA A II-A
Curăţaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o fră-
mântătură nouă!
Citire din Scrisoarea întâi a Sfântului Apos-
tol Paul către Corinteni         5,6b-8

Fraţilor, nu ştiţi că puţin aluat dospeşte în-
treaga frământătură? Curăţaţi aluatul cel 
vechi ca să fiţi o frământătură nouă, aşa 
cum sunteţi, fără aluat, pentru că Paştele 
nostru, Cristos, a fost jertfit! Să sărbăto-
rim, aşadar, nu cu aluatul cel vechi, nici cu 
aluatul răutăţii şi al nelegiuirii, ci cu azi-
mele sincerităţii şi ale adevărului!
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ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 
(Aleluia) Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit. 
Să sărbătorim, aşadar, în Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
El trebuia să învie din morţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru 
Isus Cristos după Sfântul Ioan     20,1-9

În prima zi a săptămânii, dis-de-diminea-
ţă, pe când mai era încă întuneric, Maria 
Magdalena a venit la mormânt şi a văzut că 
piatra fusese luată de la mormânt. Atunci, a 
alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt 
discipol, pe care îl iubea Isus, şi le-a spus: 
„L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu 
ştim unde l-au pus”. 
Au ieşit atunci Petru şi celălalt discipol şi au 
venit la mormânt. Alergau amândoi împreu-
nă, dar celălalt discipol a alergat mai repede 
decât Petru şi a ajuns primul la mormânt. 
Aplecându-se, a văzut giulgiurile aşezate, 
dar nu a intrat. Atunci a venit şi Simon Pe-
tru, care îl urma, şi a intrat în mormânt. El a 
văzut giulgiurile aşezate, dar ştergarul, care 
fusese pe capul lui, nu era aşezat împreună 
cu giulgiurile, ci împăturit aparte, într-un loc. 
Atunci a intrat şi celălalt discipol care sosise 
primul la mormânt. A văzut şi a crezut; pen-
tru că încă nu cunoşteau Scriptura: că el tre-
buia să învie din morţi.
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nacol, încă înainte ca ei să apuce să spună 
ceva, au fost întâmpinați de un cor de voci 
care strigau: „Domnul a înviat într-adevăr 
și s-a arătat lui Simon” (Lc 24,34).
Cuvintele Evangheliilor care ne vorbesc des-
pre Învierea lui Isus ne descoperă credința 
de nezdruncinat a Apostolilor în faptul Învi-
erii și transmiterea acestui adevăr către toate 
generațiile și către toate marginile pământului.
Iată ce ne spune Sfântul Apostol Petru des-
pre Isus: „Pe el l-au omorât atârnându-l pe 
lemn. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia 
zi și a îngăduit să se arate nu întregului po-
por, ci nouă, martorilor aleși mai înainte de 
Dumnezeu, care am mâncat și am băut cu el 
după ce a înviat din morți, și ne-a poruncit 
să predicăm poporului și să dăm mărturie 
că el a fost pus de Dumnezeu judecător al 
celor vii și al celor morți” (Fap 10, 39-42).
Prin anii 56-58, Apostolul Paul scria: „V-am 
transmis, în primul rând, ceea ce am primit 
și eu: Cristos a murit pentru păcatele noastre, 
după Scripturi, a fost înmormântat și a învi-
at a treia zi, după Scripturi. Și i s-a arătat lui 
Chefa, apoi celor doisprezece, după aceea s-a 
arătat la peste cinci sute de frați dintr-o dată, 
dintre care cei mai mulți au rămas până acum, 
iar unii dintre ei au murit. După aceea i s-a 
arătat lui Iacob și apoi tuturor apostolilor. Ce-
lui din urmă dintre toți, ca unuia născut îna-
inte de vreme, mi s-a arătat și mie” (1Cor 15, 
1-8). Acesta este nucleul central de învățătură 
și de credință pe care l-am primit prin Evan-
ghelii și prin mărturia Apostolilor: Domnul a 
înviat și s-a arătat viu! La aceasta se adaugă 
un nou element: mormântul gol, care pentru 
Sfântul Ioan va deveni o dovadă aproape fi-
zică a Învierii lui Isus (In 20,3-10). Pentru 
Evanghelii, însă, aparițiile lui Isus înviat sunt 
decisive în ceea ce privește credința Aposto-

lilor. Iată, deci, pe scurt, ce ne spune Noul 
Testament. După moarte, Isus s-a făcut vizi-
bil și din punct de vedere trupesc, mai multor 
martori, care l-au recunoscut ca fiind același 
cu cel care trăia și activa printre ei înainte de 
moarte. Este vorba de o experiență concretă, 
corporală: l-au văzut pe Cel Înviat cu ochii 
lor, l-au ascultat cu urechile lor, au mâncat 
împreună, iar unii, ca Toma, l-au atins. Erau 
întâlniri personale așa cum erau înainte de 
răstignire și moarte; martorii aveau certitudi-
nea că EL este viu, că a înviat. 
Această credință ne-a fost transmisă și 
nouă; îi suntem recunoscători lui Dum-
nezeu că am fost luminați și încălziți 
sufletește de această mare Taină a Învierii. 
Lumina Învierii lui Isus ne descoperă că 
și noi vom învia. Moartea nu va avea ul-
timul cuvânt. Cu învierea lui Isus am fost 
introduși în marele ocean al vieții care va 
fi pentru fiecare dintre noi, fără apus. Isus 
a murit și a înviat. Vom muri și noi și vom 
învia! În viața aceasta îl întâlnim pe Isus 
prin credință, prin Cuvântul Sfânt și prin 
Sacramente. Credința în Înviere ne spune 
că după moarte îl vom întâlni și-l vom ve-
dea așa cum este: Fiul lui Dumnezeu, Uni-
cul Răscumpărător. 
Lumina și căldura Sărbătorii Învierii lui 
Isus străluminează așadar gândul morții, 
pregătindu-ne pentru ultima seară pămân-
tească și pentru trecerea în veșnicie. Ro-
dul postului, al rugăciunilor și al faptelor 
de generozitate, rodul meditării Învierii lui 
Isus să ne pregătească și să ne plămădeas-
că astfel viața încât să spunem în fiecare 
zi și prin cuvintele și prin faptele noastre, 
această mărturisire de credință: Moartea 
Ta o vestim Doamne și Învierea ta o măr-
turisim până când vei veni!

Deseori va reveni la lecturile Sfinte-
lor Liturghii din acest timp de Paști, 
ca și în toți anii, tema Învierii Dom-
nului. Să nu uităm că în ea stă pusă 
sămânța învierii noastre.
Să ne bucurăm, așadar, de Sărbătoa-
rea Învierii Domnului și, inspirându-
ne de la ospățul euharistic – Sfânta 
Liturghie -, să așezăm ospăț sufletesc 
în inimile noastre, stând față în față 
cu Cel care acum ne călăuzește, ne 
hrănește și ne alină setea interioară 
dându-ni-se întreg și pururi viu; și la 
acest ospăț să-i spunem că în ciuda 
păcatelor noastre îl iubim mai presus 
de toate și că îndrăznim să îngânăm ca uce-
nicii din Emaus: Rămâi cu noi, Doamne!
Iubiți frați și surori din Arhidieceză, mă bu-
cur nespus că și Sărbătoarea Paștelui ne adu-
nă pe toți pe la bisericile de care aparținem, 
pentru a ne întări credința și pentru a trans-
mite și generațiilor care vor veni aceeași 
convingere, aceeași certitudine că Isus Cris-
tos a înviat spre învierea noastră. Suntem 
prin aceasta asemenea Bisericii de la înce-
put, care în unitate a sărbătorit și a vestit 
același adevăr, nu arareori cu prețul vieții; 
suntem asemenea acelora care peste veacuri 
s-au născut, au crescut și au murit în lumi-
na aceluiași adevăr al Învierii promițător de 
înviere. Suntem și noi chemați să știm, prin 
Învierea lui Isus, că, după ce ne vom fi dus 
crucea și vom muri, vom continua drumul 
lui Isus: drumul învierii.
Cristos a Înviat! Adevărat a înviat!
Tuturor vă doresc Sărbători fericite! Dum-
nezeu să vă binecuvânteze!

 + Ioan ROBU
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

LECTURA I
Am mâncat şi am băut cu el după ce a în-
viat din morţi.
Citire din Faptele Apostolilor    10,34a.37-43

În zilele acelea, Petru, deschizându-şi gura, a 
spus: „Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iu-
deea, începând din Galileea, după botezul pe 
care l-a predicat Ioan: cum l-a uns Dumnezeu 
pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu pute-
re. Acesta a trecut făcând bine şi vindecându-i 
pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru 
că Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori 
la tot ce a făcut în ţinutul iudeilor şi în Ierusa-
lim. Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pe 
acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi a îngă-
duit să se arate  nu întregului popor, ci nouă, 
martorilor aleşi mai înainte de Dumnezeu, 
care am mâncat şi am băut cu el după ce a 
înviat din morţi, şi ne-a poruncit să predicăm 
poporului şi să dăm mărturie că el a fost pus 
de Dumnezeu judecător al celor vii şi al celor 
morţi. Toţi profeţii dau mărturie despre el că 
oricine crede în el primeşte iertarea păcatelor 
prin numele lui”.
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