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SCRISOARE PASTORALÄ LA SF. PASçTI 2008
+ NATHANIEL

Din milostivirea lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Detroitului sçi al
Episcopiei Ortodoxe Roma[ne din America

Iubitului nostru cler, cinului monahal sçi dreptcredinciosçilor cresçtini ai
Episcopiei noastre de Dumnezeu-pa¨zite,

Har, Mila¨ sçi Pace de la Hristos Domnul Cel önviat, iar de la noi
pa¨rinteasca¨ dragoste sçi arhieresçti binecuva[nta¨ri.

||önvierea lui Hristos va¨za[nd, sa¨ ne ônchina¨m Sfa[ntului Domnului Iisus, unuia Celui fa¨ra¨ de pa¨cat.
Crucii Tale ne ônchina¨m Hristoase, sçi sfa[nta¨ ônvierea Ta o la¨uda¨m sçi o ma¨rim< ca¨ Tu esçti Dumnezeul

nostru, afara¨ de Tine pe altul nu sçtim, numele Ta¨u numim. Veniòi toòi credinciosçii sa¨ ne ônchina¨m
sfintei ônvierii lui Hristos, ca¨ iata¨ a venit prin cruce bucurie la toata¨ lumea. Totdeauna binecuva[nta[nd
pe Domnul, la¨uda¨m ônvierea Lui, ca¨ ra¨stignire ra¨bda[nd pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.\\

Hristos a önviat! Adeva¨rat a önviat!

Iubiòi credinciosçi,

Imnul de mai sus este ca[ntat la fiecare Utrenie duminica, sçi este rostit de ca¨tre preot la fiecare Sfa[nta¨
sçi Dumnezeiasca¨ Liturghie. ön cadrul Utreniei este ca[ntat imediat dupa¨ citirea uneia dintre cele 11
Evanghelii ale ônvierii. Lega¨tura este evidenta¨> Fragmentul evanghelic descrie ara¨ta¨rile Ma[ntuitorului de
dupa¨ ônvierea Sa din moròi. \\Mai ônta[i S-a ara¨tat lui Petru sçi apoi celor doisprezece... mai apoi S-a ara¨tat
la mai mulòi de cinci sute dintre fraòi ôn acelasçi timp.\\ (I Cor. 15, 5-6). Acest imn ne invita¨ sa¨ la¨uda¨m, sa¨
ma¨rim sçi sa¨ ne ônchina¨m ônvierii lui Hristos, pentru ca¨ sçi noi, va¨za[nd asta¨zi ônvierea Lui, am beneficiat
vesçnic din jertfa Sa de pe cruce. Astfel, sta¨m ômpreuna¨ cu apostolii, aduca[nd ma¨rturie despre evenimentul
care \\a ca¨lcat moartea prin moarte\\ sçi a adus bucurie ôntregii lumi.

ön timpul slujbei Sfintei sçi Dumnezeiesçtii Liturghii, acest imn este rostit de ca¨tre preot atunci ca[nd cele
doua¨ pa¨ròi din Sfa[ntul Trup, marcate NIKA (biruiesçte), sunt puse ôn Sfa[ntul Potir pentru ômpa¨rta¨sçirea
credinciosçilor. ön acest timp, ne aducem aminte ca¨ ne ômpa¨rta¨sçim cu Sa[ngele sçi Trupul önviat al Domnului,
Dumnezeului sçi Ma[ntuitorului nostru Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridica¨ pa¨catele lumii.
Suntem chemaòi sa¨ ne ônchina¨m Sfintei ônvierii lui Hristos. önchinarea este permisa¨ numai ca¨tre Dumnezeu.
önchina[ndu-ne lui Hristos, ma¨rturisim ca¨ ne ônchina¨m lui ca unui Domn sçi Dumnezeu. önainte de primirea
Sfintei ômpa¨rta¨sçanii, afirma¨m> \\Cred Doamne sçi ma¨rturisesc, ca¨ Tu esçti cu adeva¨rat Hristos, Fiul Dumnezeului
Celui viu, Care ai venit ôn lume sa¨ ma[ntuiesçi pe cei pa¨ca¨tosçi, dintre care cel dinta[i sunt eu.\\

Acum trei zile, ôn Sfa[nta sçi Marea Vineri, am stat ônaintea morma[ntului lui Hristos, ca[nta[nd prohodul
la trupul sa¨u adormit, la[nga¨ trupul sa¨u care a fost\\òintuit de cuie pe cruce sçi cu suliòa ômpuns\\ (tropar la
Proscomidie). De ce oare a fost el òintuit de cuie cu ma[inile sçi picioarele pe cruce, ava[nd pe cap cununa¨
de spini sçi a fost ômpuns ôn coasta¨ cu suliòa= De ce a fost jertfit= \\De buna¨voie S-a suit cu trupul pe cruce
ca sa¨ sufere moartea sçi sa¨ ne ridice din moròi prin sla¨vita¨ ônvierea Sa.\\ (Troparul ônvierii glasul al 5-lea).

Noi vom muri= Cu siguranòa¨, cu toòii vom muri. Hristos a murit, dar El a önviat asça precum spusese mai
ônainte< sçi prin ônvierea Sa din moròi, a ca¨lcat moartea, aceeasçi moarte care ne va cuprinde sçi pe noi! Noi
vom muri= Da, vom muri, dar chiar daca¨ vom muri, nu vom ra¨ma[ne ôn aceasta¨ stare permanent, ci
temporar. Atunci ca[nd Domnul se va ôntoarce \\sa¨ judece vii sçi moròii\\, va avea loc \\ônvierea moròilor sçi
viaòa veacului ce va sa¨ vie\\ ôn care nu va mai fi moarte!

Sf. Atanasie cel Mare spune> \\Chiar sçi pe cruce fiind, El nu s-a ascuns pe Sine< ci mai degraba¨ a fa¨cut
ôntreaga creaòie martora¨ a prezenòei Fa¨ca¨torului ei. Apoi, ara¨ta[ndu-Se cu adeva¨rat mort, nu a ônga¨duit ca
templul trupului Sa¨u sa¨ zaca¨ mult, ci ôn a treia zi l-a önviat fa¨ra¨ schimbare sçi fa¨ra¨ strica¨ciune, fa¨ga¨duinòa¨
sçi preò al biruinòei Sale.\\ (Despre ôntrupare, C. V, 26).

Sf. Atanasie continua¨, explica[nd ca¨ \\o dovada¨ foarte puternica¨ a acestei distrugeri a moròii sçi a biruinòei
prin cruce este data¨ de faptul ca¨ toòi ucenicii Ma[ntuitorului au dispreòuit moartea...\\ (Ibid 27). \\Moartea
este legata¨ de ma[ini sçi de picioare< toòi cei care sunt ôn Hristos trec peste ea, sçi ca martori ai lui Hristos,
o iau ôn ra[s, zica[nd> \\Unde este moarte biruinòa ta= Unde este moarte boldul ta¨u=\\ (I Cor. 15, 1-2).
(Ibidem). De aceea, asta¨zi, la morma[ntul gol, noi, ucenicii lui Hristos, dispreòuim sçi dera[dem moartea,
pentru ca¨ asta¨zi noi suntem martori ai puterii lui Hristos asupra moròii.
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Mai mult, ca ucenici ai lui Hristos, trebuie sa¨ ne bucura¨m ôn aceasta¨ zi! Trebuie de asemenea, sa¨
ca[nta¨rim cu grija¨ daca¨ credem cu adeva¨rat ca¨ Hristos a önviat din moròi sçi ca¨ moartea nu mai are sta¨pa[nire
asupra noastra¨! De aceea, este bine sçi folositor pentru noi sa¨ ne amintim ôndemnul Sf. Apostol Pavel ca¨tre
credinciosçii din Corint> \\Fraòilor, vreau sa¨ va¨ aduc aminte de Evanghelia pe care v-am propova¨duit-o voua¨,
Evanghelia pe care voi aòi primit-o sçi ôn care sunteòi ma[ntuiòi. Pentru ca¨ Evanghelia va¨ va ma[ntui numai
daca¨ credeòi cu adeva¨rat cele propova¨duite voua¨ sçi ôntru care aòi fost botezaòi – credinòa ôn altceva nu va¨
va ma[ntui. (I Cor 15< 1-2). \\Iar daca¨ se propova¨duiesçte ca¨ Hristos a önviat din moròi, cum pot unii dintre
voi sa¨ spuna¨ ca¨ nu este ônviere a moròilor= Daca¨ nu este ônviere a moròilor, nici Hristos nu a önviat. Sçi daca¨
Hristos n-a önviat, zadarnica¨ este atunci propova¨duirea noastra¨, zadarnica¨ sçi credinòa voastra¨. Ne afla¨m
ônca¨ sçi martori mincinosçi ai lui Dumnezeu, pentru ca¨ am ma¨rturisit ômpotriva lui Dumnezeu ca¨ a önviat
pe Hristos, pe care nu L-a önviat, daca¨ deci moròii nu ônviaza¨. Ca¨ci daca¨ moròii nu ônviaza¨, nici Hristos
n-a önviat. Iar daca¨ Hristos n-a önviat, zadarnica¨ este credinòa voastra¨, sunteòi ônca¨ ôn pa¨catele voastre.\\
(I Cor. 15, 12-17).

Iubiòi credinciosçi,
Sçi noi suntem ucenici sçi martori ai lui Hristos< sçi noi trebuie \\sa¨ ca¨lca¨m moartea\\, pentru ca¨ prin crucea

lui Hristos, moartea nu mai are putere asupra oamenilor. Sa¨ ierte Dumnezeu pe cei dintre noi care vorbesc
sçi se poarta¨ de parca¨ nu ar exista ônvierea moròilor sçi judecata viilor sçi a moròilor! Dupa¨ cum spune Sf.
Apostol Pavel, noi suntem martori ai credinòei noastre ca¨ Hristos a murit, a fost ôngropat sçi a önviat din
moròi sçi se va ôntoarce pe pa¨ma[nt pentru a ônfiinòa ômpa¨ra¨òia Sa care nu va avea sfa[rsçit. A crede ôn Hristos
ônseamna¨ a fi cresçtin, iar a fi cresçtin ônseamna¨ sa¨ ma¨rturisim ca¨ Hristos a murit sçi a önviat sçi a fost va¨zut
de ucenicii sa¨i timp de 40 de zile, care apoi au ma¨rturisit lumii ôntregi ônvierea Lui.

Afirma[nd ca¨ suntem cresçtini, haideòi sa¨ auzim invitaòia Sf. Grigorie de Nazians de a ne oferi lui Hristos>
||Haideòi sa¨ ne oferim pe noi ônsçine, cea mai preòioasa¨ sçi mai potrivita¨ comoara¨ lui Dumnezeu< haideòi sa¨
da¨m ônapoi Chipului ceea ce este fa¨cut dupa¨ chip< Haideòi sa¨ recunoasçtem demnitatea noastra¨< haideòi sa¨
cinstim arhetipul nostru< haideòi sa¨ cunoasçtem puterea tainei sçi pentru ce a murit Hristos. Haideòi sa¨
devenim ca Hristos, ôntruca[t sçi Hristos a devenit ca noi. Haideòi sa¨ devenim dumnezei de dragul Sa¨u,
ôntruca[t El de dragul nostru a devenit om... Haideòi sa¨ da¨m totul, sa¨ oferim totul, Celui care s-a dat pe Sine
preò de ra¨scumpa¨rare sçi ômpa¨care pentru noi.\\ (Cuva[nta¨ri I, IV, V).

Asçtepta[nd a doua venire a Domnului önviat, Sa[ntul Grigorie ne cheama¨ ||sa¨ devenim ca Hristos\\, ceea
ce ônseamna¨ ca¨ ôntreaga noastra¨ existenòa¨, viaòa noastra¨ zilnica¨, ga[ndurile noastre, cuvintele noastre,
faptele noastre, trebuie sa¨ fie astfel ônca[t sa¨ preama¨reasca¨ sçi sa¨ laude pe Hristos, pentru ca¨ El ne-a
ra¨scumpa¨rat din pierzania vesçnica¨ sçi ne-a binecuva[ntat cu viaòa nesfa[rsçita¨ ôn ômpa¨ra¨òia Sa. Haideòi sa¨ ne
aducem aminte ca¨ atunci ca[nd am fost botezaòi ôn Hristos, ôn Hristos am fost ônchinaòi< am devenit persoane
noi ôn ca¨utarea ômpa¨ra¨òiei noi. ||Ca[òi ôn Hristos v-aòi botezat, ôn Hristos v-aòi sçi ômbra¨cat. Aliluia!\\

Ultimele cuvinte ale imnului reflecta¨ acest ga[nd al Sfa[ntului Grigorie> ||Totdeauna binecuva[nta[nd pe
Domnul, la¨uda¨m ônvierea Lui, ca¨ ra¨stignire ra¨bda[nd pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.\\

Iubiòi credinciosçi,
Urma¨tori loiali ai lui Hristos, ôn aceasta¨ zi de Sa¨rba¨toare a Sa¨rba¨torilor sçi Praznic al Praznicelor,

ôncheiem Scrisoarea noastra¨ Pastorala¨ adresata¨ voua¨ cu aceste cuvinte ale Sfa[ntului Ioan Teologul> ||... a
venit Iisus sçi a stat ôn mijlocul lor sçi le-a zis> Pace voua¨! Sçi zica[nd aceasta le-a ara¨tat ma[inile sçi coasta sa.
Deci s-au bucurat ucenicii, va¨za[nd pe Domnul. Sçi Iisus le-a zis iara¨sçi> Pace voua¨!...\\ (Ioan 20<19-21).
||Pentru ca¨ M-ai va¨zut, ai crezut= Fericiòi cei ce n-au va¨zut sçi au crezut!\\ (Ioan 20, 29). Asta¨zi, ||va¨za[nd
ônvierea lui Hristos\\, noi sçi lumea ômpreuna¨ cu noi se umple de bucurie, pentru ca¨ pa¨catele noastre au fost
iertate sçi viaòa¨ vesçnica¨ s-a reva¨rsat peste ôntreaga omenire.

Hristos a önviat! Adeva¨rat a önviat!

Primiòi dragostea noastra¨ pa¨rinteasca¨ sçi binecuva[nta¨ri arhieresçti ca¨tre cei de aproape sçi ca¨tre cei de
departe.

+NATHANIEL


