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Iubitului nostru cler, cinului monahal sçi drepcredinciosçilor 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.
Hristos a önviat!
||...Va¨ aduc aminte, fraòilor, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aòi sçi primit-o, ôntru care sçi staòi,
prin care sçi sunteòi ma[ntuiòi< cu ce cuva[nt v-am binevestit-o - daca¨ o òineòi cu ta¨rie, afara¨ numai daca¨ n-aòi crezut
ôn zadar. Ca¨ci v-am dat, ônta[i de toate, ceea ce sçi eu am primit, ca¨ Hristos a murit pentru pa¨catele noastre dupa¨
Scripturi< sçi ca¨ a fost ôngropat sçi ca¨ a ônviat a treia zi, dupa¨ Scripturi< sçi ca¨ S-a ara¨tat lui Chefa, apoi celor
doisprezece< ôn urma¨ S-a ara¨tat deodata¨ la peste cinci sute de fraòi, dintre care cei mai mulòi tra¨iesc pa[na¨ asta¨zi,
iar unii au sçi adormit< dupa¨ aceea S-a ara¨tat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor< iar la urma tuturor, ca unui
na¨scut ônainte de vreme, mi S-a ara¨tat sçi mie...\\ (I Corinteni 15>1-8)
Iubiòi credinciosçi,
Ce bucurie nema¨rginita¨ umple inimile noastre ôn aceasta¨ zi glorioasa¨ ca[nd ne ala¨tura¨m lui Petru, celor
doisprezece, celor 500, lui Iacob, tuturor Apostolilor, lui Pavel sçi tuturor credinciosçilor cresçtini ortodocsçi care,
de-a lungul veacurilor, prin vieòile lor au adus ma¨rturie acestui adeva¨r, ca¨ Iisus Hristos, Domnul, Dumnezeul sçi
Ma[ntuitorul nostru a ônviat din moròi. Este cea mai mare dintre bucuriile noastre, pentru ca¨ El a luat firea noastra¨
omeneasca¨ cea ca¨zuta¨, a ônnoit-o sçi a ridicat-o la starea de ma¨rire de-a dreapta Tata¨lui! Din acest loc de onoare,
El da¨ posibilitatea ôntregii umanita¨òi sa¨ fie partasça¨ acestei naturi omenesçti reônnoite, ôn care vom putea tra¨i fa¨ra¨
de sfa[rsçit ôn veacul ce va sa¨ vina¨.
Sf. Ioan Teologul ne amintesçte ca¨ Hristos a murit pentru pa¨catele noastre, pentru noi! ||...daca¨ va pa¨ca¨tui
cineva, avem mijlocitor ca¨tre Tata¨l, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispa¨sçire pentru pa¨catele noastre,
dar nu numai pentru pa¨catele noastre, ci sçi pentru ale lumii ôntregi.\\ (I Ioan 2>1-2). Pentru ca¨ a ridicat pa¨catul
lumii sçi prin acesta a distrus boldul fricii de moarte, ne-a izba¨vit vieòile noastre personale sçi de aceea noi trebuie
sa¨ propova¨duim aceasta ||lumii ôntregi\\, pentru ca ôntreaga lume sa¨ poata¨ mulòumi lui Dumnezeu pentru iubirea
Sa faòa¨ de oameni. Aceasta¨ dragoste pentru ôntreaga omenire este izba¨virea de pa¨cat sçi prin aceasta distrugerea
moròii, ônsa¨ sçi darul vieòii vesçnice ôn Hristos.
Cel mai probabil, Sf. Pavel a scris aceasta¨ scrisoare ca¨tre Corinteni aproape de data Pasçtelui din anul 57 A.D.
Noua comunitate din Corint fa¨cea faòa¨ cu greu presiunilor societa¨òii grecesçti pa¨ga[ne ôn mijlocul ca¨reia tra¨ia sçi
care nu era prega¨tita¨ sa¨ creada¨ ôntr-un Ma[ntuitor care fusese ra¨stignit pe cruce, dar care era proclamat acum ca
fiind din nou ôn viaòa¨. Cine mai auzise asça ceva=
Sf. Pavel reamintesçte noilor credinciosçi cu claritate> Hristos Ma[ntuitorul a fost va¨zut viu de o mulòime de
persoane dupa¨ ce mai ônainte fusese va¨zut mort pe cruce de ca¨tre cei mai mulòi dintre ei. Ei au auzit vestea ôn
orasçul Ierusalim ca¨ Ma[ntuitorul a murit pe cruce< ca¨ a fost dat jos de pe lemn ôn va¨zul soldaòilor romani sçi ôngropat
de ca¨tre ca[òiva ucenici printr-un decret al lui Pilat din Pont. (Matei 27>45-60). Aceasta credeau Corintenii, dar
aveau nevoie sa¨-sçi ônta¨reasca¨ vieòile lor ôn credinòa ôn Vestea cea Buna¨, ôn Evanghelie, chiar daca¨ o primisera¨ de
la Sf. Pavel ônsusçi, pentru ca¨ societatea ôn care tra¨iau nu era receptiva¨ la Evanghelie sçi renunòau la noua credinòa¨
ôn Domnul Hristos datorita¨ societa¨òii necredincioase din jurul lor. ||Pa¨ziòi-va¨ pe voi ônsçiva¨, ca sa¨ nu pierdeòi ceea
ce aòi lucrat, ci sa¨ primiòi plata¨ deplina¨,\\ ne ôndeamna¨ Sf. Ioan Evanghelistul (II Ioan 8).
Sf. Ioan Gura¨ de Aur ne amintesçte ca¨ Domnul nostru Iisus Hristos a murit ca om cu adeva¨rat, o moarte nu
datorita¨ pa¨catului, ci numai o moarte a trupului< iar ôngroparea sçi ônvierea au fost ale aceluiasçi trup (Omilii la
Epistola ca¨tre Corinteni a Sf. Pavel 38>4). Sf. Petru scrie> ||Binecuva[ntat fie Dumnezeu sçi Tata¨l Domnului nostru
Iisus Hristos, Care, dupa¨ mare mila Sa, prin ônvierea lui Iisus Hristos din moròi, ne-a na¨scut din nou, spre
na¨dejde vie...\\ (I Petru 1>3). Comenta[nd aceasta¨ Epistola¨, Sf. Clement Alexandrinul spune> ||Daca¨ Dumnezeu nea creeat la ônceput din materie, Tata¨l Domnului nostru ne-a recreat mai apoi ôntru o viaòa¨ mai buna¨.\\ (Comentarii).
ASÇa precum un copil are nevoie de grija sçi dragostea pa¨rinteasca¨, sçi ca[teodata¨, are nevoie de disciplina¨, tot
astfel sçi noua comunitate din Corint a avut nevoie de atenòia Sf. Ap. Pavel, asça cum sçi noi avem nevoie de ea
asta¨zi. Cuvintele Sf. Ap. Pavel ne amintesc ca¨ ||credinòa ôn orice altceva nu ne va conduce la ceva.\\ (I Corinteni
15>2). De aceea Sf. Ioan Gura¨ de Aur afirma¨ ôn omiliile sale la aceasta¨ Epistola¨> Corintenii nu aveau nevoie sa¨
ônveòe ceva nou< trebuia sa¨ li se aminteasca¨ ceea ce era deja ôn inimile lor, sa¨ fie ôndemnaòi sa¨ tra¨iasca¨ astfel.
Hristos ônsusçi a amintit Ucenicilor dupa¨ ônvierea Sa> ||...Acestea sunt cuvintele pe care le-am gra¨it ca¨tre voi fiind
ônca¨ ômpreuna¨ cu voi, ca¨ trebuie sa¨ se ômplineasca¨ toate cele scrise despre Mine ôn Legea lui Moise, ôn prooroci
sçi ôn psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca sa¨ priceapa¨ Scripturile. Sçi le-a spus ca¨ asça este scris sçi asça trebuie
sa¨ pa¨timeasca¨ Hristos sçi asça sa¨ ônvieze din moròi a treia zi.\\ (Luca 24> 44-46)

Ce este ceea ce trebuie crezut exact asça cum Sf. Pavel le-a predicat Corintenilor= Ca¨ Hristos cel ra¨stignit a fost
ridicat la viaòa¨ ôn cea de-a treia zi sçi ca¨ S-a ara¨tat multora. Acum, ni se amintesçte acest eveniment, aceasta¨ moarte
sçi ônviere, care se ônta[mplasera¨ doar cu ca[teva decenii ônainte. Sf. Ap. Pavel cunosçtea personal pe mulòi dintre
martorii ônvierii lui Hristos, tot asça cum era el ônsusçi martor al ara¨ta¨rii lui Hristos ca¨tre da[nsul. Apostolul
neamurilor ôndeamna¨ Corintenii sa¨ pa¨streze ceea ce au ônva¨òat pe cale orala¨ de la el sçi ceea ce le-a scris mai ta[rziu.
ön Ortodoxie, aceste doua¨ tradiòii sunt una sçi aceeasçi> tradiòia orala¨ sçi cea scrisa¨< tradiòia, ônsemna[nd ceea ce este
ôncredinòat altora prin vorba¨ sçi prin scris. önainte ca Scripura sa¨ fie scrisa¨, Evanghelia a fost predicata¨ oral.
ön cea de-a doua Epistola¨ ca¨tre Corinteni, Sf. Pavel ôi invita¨> ||Mulòumire fie adusa¨ deci lui Dumnezeu, Celui
ce ne face pururea biruitori ôn Hristos sçi descopera¨ prin noi, ôn tot locul, mireasma cunosçtinòei Sale! Pentru ca¨
suntem lui Dumnezeu buna¨ mireasma¨ a lui Hristos ôntre cei ce se ma[ntuiesc sçi ôntre cei ce pier< Unora, adica¨,
mireasma¨ a moròii spre moarte, iar altora mireasma¨ a vieòii spre viaòa¨.\\ (2 Corinteni 2>14-16) sçi noi suntem
dintre cei care ||ômpra¨sçtie mireasma\\, bucuria cunosçtinòei de Hristos peste tot ôn societatea ôn mijlocul ca¨reia
tra¨im.
Sf. Chiril al Ierusalimului vede imparòial aceasta¨ lista¨ citata¨ de Sf. Ap. Pavel, a acelora ca¨rora Hristos le-a
apa¨rut. El spune> ||Daca¨ nu crezi ôntr-un martor, atunci crede ôn doisprezece sçi daca¨ nu crezi ôn doisprezece, atunci
crede ôn cinci sute\\. ||Apoi, spune el, este martor Iacob, ruda Domnului, primul Episcop al Ierusalimului, despre
care poòi sa¨ spui ca¨ e pa¨rtinitor, dar ce vom zice de Pavel, care a spus> Mi-a apa¨rut mie, care eram dusçmanul
Trupului Sa¨u, al celor ce credeau.\\ (Cateheze 14>22).
Iubiòi credinciosçi,
Ca sçi Corintenii, noi tra¨im ôn mijlocul unei societa¨òi necredincioase, o societate agnostica¨ sçi ateista¨. Este greu
celor care tra¨iesc asta¨zi sa¨ creada¨ ca¨ Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu ||Care a venit ôn lume sa¨ ma[ntuiasca¨
pe cei pa¨ca¨tosçi...\\ (I Timotei 1>15)< ca¨ El a murit cu trupul pe cruce pentru a omorô puterea pa¨catului care este
moartea< ca¨ acelasçi trup, na¨scut din Sfa[nta Fecioara¨ Maria, a fost luat de pe lemnul crucii care este noul copac
al vieòii, a fost prega¨tit pentru ônmorma[ntare cu miruri sçi asçezat ôntr-un morma[nt nou.
Pa[na¨ acum societatea nu vrea sa¨ considere ca¨> Hristos a önviat, ca¨ S-a ara¨tat altora, ca¨ timp de patruzeci de
zile a deschis minòile Ucenicilor Sa¨i pentru a ônòelege Scripturile scrise ônainte de venirea Sa sçi i-a iluminat ca
sa¨ ônòeleaga¨ cum El le-a ômplinit< sçi ca¨, S-a ôna¨lòat la ceruri ôn prezenòa Apostolilor Sa¨i. Toate aceste evenimente,
societatea de asta¨zi, nu vrea sa¨ le accepte. Nu vrea sa¨ le accepte, pentru ca¨ ar ônsemna transformarea unei inimi
de piatra¨, ôntr-una din carne sçi umilinòa¨, plina¨ de dragoste pentru Dumnezeu sçi pentru aproapele. Ar insemna
credinòa ôn iubirea lui Dumnezeu faòa¨ de omeni, o iubire de neônchipuit pentru cei ale ca¨ror inimi nu sunt deschise
ca¨tre ||Singurul Iubitor de oameni.\\
Sf. Ioan Gura¨ de Aur, marele predicator, ne ôncurajeaza¨ astfel> ||Trebuie sa¨ tra¨im pentru Hristos, nu numai
pentru ca¨ ôi aparòinem, nu numai pentru ca¨ El a murit pentru noi, sçi nu numai pentru ca¨ a ônviat pentru noi. Trebuie
sa¨ tra¨im pentru El, pentru ca¨ am fost transformaòi. Acum avem o viaòa¨ noua¨. (Omilii la Epistola ca¨tre Corinteni
a Sf. Ap. Pavel 11>4)
Ca sçi Corintenii, care cunosçteau ônva¨òa¨tura Evangheliei, a Vesçtii celei Bune, sçi noi avem nevoie sa¨ ne
reamintim de ea, sa¨ fim ônta¨riòi ôn ea sçi sa¨ tra¨im vieòile noastre ôn ea, asça precum Sf. Ioan Gura¨ de Aur ne ôndeamna¨
(Omilii la Epistola ca¨tre Corinteni a Sf. Ap. Pavel 38>2). Sf. Chiril al Ierusalimului ôn Catehezele sale, explica¨
care este aceasta¨ viaòa¨ noua¨> ||Acum viaòa care este cu adeva¨rat viaòa¨ este Dumnezeu Tata¨l, izvorul vieòii, care
revarsa¨ darurile Sale cele ceresçti peste toate fa¨pturile Sale prin Fiul sçi ôn Sfa[ntul Duh< sçi binecuva[nta¨rile vieòii
vesçnice sunt cu credinciosçie promise chiar sçi noua¨ oamenilor, prin dragostea Sa faòa¨ de noi. Nu trebuie sa¨ fie nici
o ôndoiala¨ asupra acestei posibilita¨òi. Noi trebuie sa¨ credem, pentru ca¨ minòile noastre trebuie sa¨ fie concentrate
asupra puterii Sale, nu asupra sla¨biciunii noastre. Pentru ca¨ orice este cu putinòa¨ la Dumnezeu, sçi pentru ca¨ viaòa
vesçnica¨ este nu numai posibila¨, dar sçi òinta vieòii noastre..., iar Pavel spune> |sçi asça vom fi de-a pururea cu
Domnul...\ ceea ce ônseamna¨ viaòa vesçnica¨\\ (Cateheze 18>29).
De aceea, ôndemnul Sf. Ap. Pavel ca¨tre Corinteni este de cea mai mare importanòa¨ pentru noi> ||sa¨ credem ôn
ceea ce ni s-a predicat...\\, sçi sa¨ citim ceea ce este ôn ||acordanòa¨ cu Scripturile\\, adica¨, ôn acord cu ceea ce s-a
predicat sçi s-a scris, ca¨ Hristos a önviat, ca¨ Hristos S-a öna¨lòat, ca¨ Hristos tra¨iesçte sçi va veni din nou. Atunci, sçi
noi vom ônvia, ne vom ôna¨lòa sçi vom continua existenòa noastra¨ ôn viaòa ce va sa¨ vie.
Hristos a önviat! Adeva¨rat a önviat!
Cu dragoste fra¨òeasca¨ sçi binecuva[nta¨ri arhieresçti ca¨tre cei de aproape sçi ca¨tre cei de departe,
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