SCRISOARE PASTORLĂ LA INVIEREA DOMNULUI 2015
+ NATHANIEL
Din Mila lui Dumnezeu și Voia Poporului
Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe Române din America și Canada
Biserica Ortodoxă în America
Iubitului nostru cler, monahilor și binecredincioșilor creștini ai de Dumnezeu-păzitei noastre Episcopii,
Har, Mila și Pace de la Dumnezeu, iar de la noi părintească dragoste și arhierești binecuvântări,
HRISTOS A INVIAT!
„Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase; astăzi mă ridic împreună cu Tine, Cel ce ai înviat.
Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine; Însuţi împreună mă preamăreşte, Mântuitorule,
întru împărăţia Ta“ (Canonul Invierii, 3)
Iubiti Credincioși,
In această zi de mare sărbătoare de bucurie, inimile noastre sunt cuprinse de bunătatea lui Dumnezeu și de
nemărginita Sa dragoste pentru noi. Această sfântă zi, cea mai mare dintre sărbători, ne amintește tuturor de
marea și părinteasca lucrare a purtării de grijă, cea neîncetată, pe care Creatorul a toate, Dumnezeu cel
Adevărat, a rânduit-o din vecie pentru întreaga omenire.
Ceea ce a fost creat “bun” dintru început, a fost mai apoi corupt, și atât omul cât și întreaga creație au
suferit din această cădere. Duhul lui Dumnezeu care umbla peste fața întregului pământ, nu a părăsit
nicioadată lumea aceasta facută din dragoste, ci a continuat să o protejeze, să o călăuzească și să o
reînoiască. Prin prooroci și oameni sfinți, realitatea dragostei lui Dumnezeu și a griji Sale a rămas tot
timpul vie. Prin graiurile oamenilor și ale îngerilor, s-a manifestat veșnic această dependența a omenirii față
de Unul, Singurul și Adevăratul Dumnezeu.
La plinirea vremii, această dragoste și purtare de grijă a lui Dumnezeu, s-a manifestat visibil prin venirea în
lume a Impăratului împăraților, și Domnul domnilor. S-a născut ca prunc din femeie și a viețuit pe pământ
printre cei muritori, și a aprins în suflete flacăra veșnică, cea adevărată și unică, prin care omul își găsește
negreșit singura cale prin întunericul și necunocutul zilelor pe acest pământ.
Acest, Iisus din Nazaret, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, este cel pe care astăzi îl sărbătorim.
Cântările noastre bisericești ne vorbesc despre biruința binelui asupra răului, a vieții asupra morții, a
adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului și a nădejdei asupra disperării. Hristos este
deasupra acestor lucruri. El este veșnica noastră bucurie. Si cum, oare, trebuie înțeles acest lucru? Domnul
nostru Iisus Hristos este răspunsul oricărei nedumeriri care răsare în adâncul inimii omului.
In timpul lucrării Sale pământești, Domnul a vindecat mulți bolnavi și suferinzi, a înviat din morți și scos
din întunericul pierzării multe suflete. Bucurându-se de aceasta, mulțimea s-a apropiat de El și nu numai că
au ascultat cuvintele Sale vindecătoare de orice neputiință dar au luat aminte despre vestea împăcării
omnului cu Dumnezeu prin iertarea păcatelor. Acesta este motivul care și astăzi ne face inima să salte de
bucurie; păcatele ne-au fost iertate și fărădelegile noastre au fost șterse.

Pătimind pe cruce, când ucenicii Săi stăteau ascunși de teamă, iar cei fărădelege îl prigoneau și îl scuipau,
puterea Cel Atotputernic a șters păcatul întregii omeniri pentru totdeauna, prin coasta străpunsă a Mielului
și Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos, din care a curs sânge și apă.
Cinstitul și de viață dătătorul Său trup fiind pus în mormânt a cutremurat pământul și a oprit totul în loc.
Tăcerea a pătruns inimile ucenicilor Săi, linistea a cuprins fața întregului pămânat, dar totuși nădejdea se
ivea din întuneric. In acea liniște cutremurătoare, Hristos Inviat apare Mariei, lui Petru, lui Ioan și celorlalți
și aprinde flacăra învierii și a bucuriei în inimile lor. Aceasta s-a răspândit ca un fulger prin vestirea lor, din
inima în inima și din suflet în suflet, ce erau îndurate, dar care cu nădejde acum pot mărturisi: “A înviat
Domnul, dăruind sufletelor noastre mare milă!”
Această lumină, această flacără, care iese din mormântul lui Hristos în această noapte și este împărțită
tuturor, luând unul de la altul, luminând nu doar lumânarea de ceară din mâna noastră, dar și candela
sufletului nostru, este adevărul care a creat lumea, care a inspirat omenirea în lupta sa cu răul.
Există astăzi mulți care doresc să facă creștinismul una dintre multele religii. Alții se luptă cu putere, dar în
zadar, să șteargă vestea aceasta a nădejdei și a vieții veșnice. Dând jos icoanele din locașurile de cult,
aceștia cred că pot să-l reducă la tăcere pe Dumnezeu. Iar alții încearcă să amestece mesajul unic al
creștinismului în “atât-cuprinzătoarea” societate bazată pe invențiile și ritualurile omenești pentru a șterge
ceea ce ei cred că desparte oamenii între ei.
Puțin însă știu aceștia, că ceea ce desparte oamenii unii de alții este păcatul. Iar cei care doresc să reducă
tăcerii pe Cuvântul lui Dumnezeu, sunt omeni morți duhovnicește. Oare care dintre filozofiile lumii acestia
nu este vanitate?
Iubiți credincioși,
Să alergăm la Hristos cel Inviat în această zi și să cădem la picioarele Sale îmbrățișându-le. Să spunem
“fraților” și celor ce ne urăsc pe noi. Să îngenunchem înaintea duhovnicului și să ne slobozim sufletul de
păcate primind iertare. Să luăm curaj în inimile noastre pentru că Hristos este cu noi și putera celui
potrivnic nu mai are izbândă.
Hristos a Inviat! Și tot pământul s-a cutremurat.
Hristos a Inviat! Și omenirea saltă de bucurie, lăcrimând.
Hristos a Inviat! Si viață veșnică se vestește tuturor.
Să nu ascundem ceea ce Domnul ne-a îndemnat să mărturisim pentru a nu fi judecați ca fiind nepăsători de
vestea aceasta bună. Să ne bucurăm în tăria care ne-a fost dată pentru a vesti tuturor Vestea cea Bună:
Hristos A Inviat! Și împreună cu El întreg neamul omenesc!
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