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SCRISOARE PASTORALA LA SF. PASTI 2003
lubitului nostru cler, cinului monahal si dreptcredinciosilor crestini ai
Episcopiei noastre de Dumnezeu-pazite,
Har, Mila si Pace de la Hristos Domnul Cel Inviat, iar de la noi
parinteasca dragoste si arhieresti binecuvantari.
"Pipdifi-Md si vede(i, cd duhul nu are carne fi oase precum Md vedefi pe Mine cd am."
Luca 24:39
lubifi credinciosi,
Hristos a inviat!
Va salutam cu dragoste parinteasca pentru sarguinta cu care {ineti credinta cea adevarata, care "odata
pentru totdeauna a fost descoperita sfintilor". S, i numai prin pastrarea, ci mai ales prin trairea acestei credin{e
in Hristos eel inviat putem trece din aceasta viata trecatoare la viata vesnica. "Har voud si pacea sd se
inmul^eascd, intru cunostinfa lui Dumnez.eu si a lui lisus, Domnul nostru." (II Petru 1:2).
"Pace voud!" (Luca 24:37) este salutarea Domnului inviat catre Ucenicii adunati in lerusalim. De ce
aceasta salutare? Domnul stia ca, desi ucenicii credeau in invierea mortilor si in viata ce va sa vina, totusi,
ei se temeau de confruntarea cu cineva care a inviat acum din mor^i. Acesta era acelasi Invatator pe Care ei
II urmasera pe drumul cumplit al rastignirii si Acelasi Domn care murise pe cruce, fusese pogorat de pe ea
si ingropat !ntr-un mormant nou. Ei se temeau si de capeteniile preotilor si de fariseii care-i spusesera lui
Pilat: "Doamne, ne-am adus aminte cd amdgitorul Acela a spus, fiind incd in viafd: Dupd trei zile Md voi
scula." (Matei 27:63) si de ceea ce ei puteau sa faca urmatorilor lui Hristos.
Acum, in mijlocul lor statea lisus eel Inviat. Ce uimire si bucurie! Ce frica si apoi, curaj i-a cuprins pe
Ucenici atunci cand au vazut si pipait pe Domnul pe care-L ingropasera trei zile mai tnainte. Salutarea Lui
Hristos, "Pace voud!" rasuna peste veacuri, coborand dulce peste urechile urmasilor lui Adam si ai Evei,
indemnand omenirea sa traiasca in pace si sa-L marturiseasca asa cum a facut-o Apostolul Toma: "Domnul
meu $i Dumnez.eul meu!" (loan 20:28).
Aceasta este temelia credintei crestine: Hristos eel rastignit, inviat si Care va veni din nou. Este numita
Kerigma. Este marturisirea celor ce au trait impreuna cu Hristos, a celor care au venit dupa inaltarea Sa la
cer si a celor dintre noi care pana In aceste zile marturisesc acestea si care-si bazeaza via^a lor pe aceste fapte.
Este credinta nu numai ca lisus Hristos, Unicul Fiu Nascut al lui Dumnezeu a inviat din mor^i, dar si ca El
va invia Intreaga omenire la timpul cunoscut numai de Tatal.
Era aceasta o noua credinta? lezechiel profetise: "A?a grdieste Domnul: laid, Eu voi deschide mormintele
voastre $i vd voi scoate pe voi, poporul Meu, din mormintele voastre ..." (lezechiel 37:12-13). lezechiel a
scris aceasta cu secole inainte de venirea lui Hristos; credinta in via^a viitoare era parte integranta a credintei
iudaice in vremea mtruparii lui lisus din Nazaret. Este Implinirea dorintei omului de a trai vesnic.
Oare Apostolii L-au atins si vazut? Citim in cartea Faptele Apostolilor ca in cele 40 de zile cat a fost
impreuna cu ei, Hristos le-a spus ca ei sunt martori ai invierii (Fapte 1:3). Este atat de importanta marturia
lor personals a invierii lui Hristos? Da, aceasta reprezinta piatra de temelie si prima conditie a alegerii unui
alt Apostol in locul lui luda. "Deci trebuie ca itnul din acefti bdrbafi, care s-au adunat cu noi in timpul cat
a petrecut intre noi Domnul lisus, incepdnd de la botez.ul lui loan, pdnd in z.iua in care S-a indlfat de la noi,
sd fie impreuna cu noi manor al invierii Lui" (Fapte 1:21-22)
Aceasta este temelia credintei noastre, care este nu numai ca Dumnezeu iubeste omenirea (pentru ca a
aratat aceasta de la create, in rai si pe pamant inainte de intruparea lui Hristos; nu numai prin mila Sa pe
care o revarsa intotdeauna peste fiii sai si pentru care El este de-a pururi laudat, chiar si inainte de venirea
lui Mesia), dar si ca El a promis sa reverse darul viefii vesnice peste noi cei muritori; si ca, aceasta natura
corupta va fi transfigurata intr-una incorupta. Si ca dovada a trimis pe Unul Nascut Fiul Sau, care S-a intrupat
de bunavoie din Fecioara Maria, luand chip de om, al naturii umane cazute pentru a distruge zidul dintre noi
si Dumnezeu.
Aceasta umanitate El a ridicat-o la o noua demnitate, si la aceasta demnitate ne-a chemat pe toji.
"Dumnez.eiasca lui putere ne-a ddruit toate cele ce sunt spre via\a si spre bund cucernicie, fdcdndu-ne sd
cunoastem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa si prin puterea Sa ... Cd asa vt se va da cu bogdjie intrarea
in vesnica impdrdfie a Domnului nostru si Mdntuitorului lisus Hristos" (II Petru 1: 3, 11).
Sfantul Apostol Pavel ne invata: "Iar cand acest trup stricdcios se va imbrdca in nestricdciune si acest
trup muritor se va imbrdca in nemurire, atunci va fi cuvdntul care este scris: Moartea a fost inghifitd de
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biruin(a. Unde i{i este, moarte, biruinfa ta? Unde i\i este, moarte, boldul tdu?" (I Corinteni 15: 54-55).
"$tiind ca Hristos Care a inviat din morfi, nu mai moare. Moartea nu mai are stdpdnire asupra lui." (Romani
6: 9). Sfantul Apostol Petru afirma plin de bucurie: "Binecuvdntat fie Dumnez.eu si Tatdl Domnului nostru
lisus Hristos, care, dupd mare mila Sa, prin invierea lui lisus Hristos din morfi, ne-a ndscut din nou, spre
nddejde vie, spre mostenire nestricdcioasd si neintinatd si nevestejitd, pdstratd in ceruri pentru voi." (I Petru
1: 3-4). Tot ceea ce a fost promis trebuie asteptat a se implini, dar implinirea vine daca ceea ce este promis
este crezut si nadajduit.
Moartea a fost distrusa de lisus Hristos si aceasta s-a implinit prin moartea Sa pe cruce, devenind
fundamentul credinfei crestine. Primii credinciosi au trait impreuna cu Apostolii, auzind marturia din gura
lor. Dupa moartea lor, ucenicii lor au marturisit ceea ce au auzit de la Apostoli. Devine astfel evident ca
credinfa In Invierea lui Hristos nu a fost ceva inventat dupa moartea Apostolilor, ci a fost continuarea
marturisirii apostolice care ramane fundamentul credinfei crestine pana astazi.
Sfantul Clement Romanul marturisea la sfarsitul secolului intai dupa Hristos (96 A.D.), ca Hristos s-a
aratat viu apostolilor si ucenicilor lor dupa patimile Sale de multe ori; continuand sa li se arate vreme de 40
de zile si invafandu-i despre imparafia lui Dumnezeu. Sfantul Ignatie al Antiohiei, care a trait in aceeasi
perioada, afirma ca stia ca Hristos, dupa inviere, avea trup si credea ca Hristos are trap si acum. Precum
Apostolii care L-au vazut si pipait pe lisus eel inviat, si Sf. Ignatie afirma ca Hristos avea un trup preaslavit,
transfigurat de slava; acest trup nu era duh.
La fel de puternica este marturia Sfantului Policarp al Smirnei care, in jurul anului 135, fiind tn varsta de
86 de ani, a murit pentru aceasta credinfa si a marturisit asteptarea unei viefi noi sj pentru el. " Daca II
ascultam pe Dumnezeu si-I tmplinim poruncile in aceasta lume, vom mosteni lumea viitoare. Pentru ca El
ne-a fagaduit sa ne invieze din morfi." (Epistola 1: 34). La martiriul sau s-a rugat lui Dumnezeu astfel: "Ifi
multumesc Doamne, ca pot avea parte de viafa vesnica a trupului si a sufletului." (Martiriul 1: 42).
Aceleasi considerafii le face si Sfantul Clement Romanul in cea de-a doua Epistola a sa: "Nimeni sa nu
spuna ca trupul acesta nu va fi judecat sau nu va invia. Pentru ca dupa cum ati fost chemafi in trup, la fel
vefi fi chemafi pentru a fi judecafi in trup." (7: 519). O alta marturie aduce Sfantul Irineu in secolul al treilea,
care spune: "Ei vor avea trupurile lor si sufletele lor in care 1-au preamarit pe Dumnezeu." (EW 1:411). Cum
va fi acest trup? In acelasi secol Sfantul Hippolit afirma: "Trupul nu va fi la fel ca acum, ci va deveni pur
si incoruptibil. §i fiecarui trup ii va reveni sufletul sau. /W. 5.222)
Sfantul loan Gura de Aur ne aminteste ca acum suntem intr-un trup slab, si ca putem cade, dar "nimeni
sa nu planga ca a cazut din nou si din nou, pentru ca iertare a rasarit noua din mormant. Nimeni sa nu se
teama de moarte, pentru ca moartea Mantuitorului nostru lisus Hristos ne-a facut liberi. Caci el a distrus-o,
indurand-o." (Predica la Inviere)
lubifi credinciosi,
•<*•
Dupa ce am auzit cuvintele proorocilor si promisiunea Domnului Hristos, marturiile Apostolilor si ale
martirilor care si-au dat viafa pentru aceasta, sa nu mai fim sceptici precum este lumea noastra, care desi a
auzit deseori aceste minunate cuvinte, le-a ignorat, obosita fiind sa astepte restaurarea. Cei care refuza
cuvantul lui Dumnezeu, au cazut de pe drumul ce duce la mantuire, prin egoism, respingand marturiile
apostolice, iar cei care cad din ignoranja resping insasi marturia Celui care este Cel dintai sculat din morfi,
a Domnului Hristos a carui inviere o sarbatorim astazi. Uitafi-va imprejur si ridicafi pe cei cazufi dandu-le
curaj. Asa sa lumineze lumina voastra, ca alfii vazandu-o, sa preaslaveasca pe Dumnezeu din ceruri.
Omenirea a trecut prin Valea Morfii datorita caderii. Iar noi, in scurta noastra petrecere in aceasta viafa,
cunoastem premiul ce ne asteapta, vedem cununa pregatita si ne continuam cursa, fiecare individual, dar
impreuna in Biserica, Mireasa lui Hristos Cel Inviat. Sa punem lucrurile dintai intai si vom avea "pace care
este dincolo de infelegerea omeneasca". Istoria ne arata ca razboaiele nu vor inceta pana cand Hristos nu se
va intoarce, pentru ca omul a avut ocazia de a fi impreuna cu Dumnezeu si a cazut. Dar stiind ca Domnul
este autorul istoriei omenirii si ca exista o "istorie sfanta", sa ne punem nadejdea in Cel care aduce pace in
inimile noastre; si apoi, noi, prin viefile noastre, sa extindem aceasta in lumea noastra.
Sa-1 acompaniem impreuna pe Sfantul Roman Melodul in imnul de rugaciune: "Aparatorul eel mare si
Doamne, biruitorul morfii celei vesnice, ca cei ce ne-am izbavit de omorarea cea duhovniceasca, cele de
lauda aducem Tie, noi robii Tai si zidirea Ta. Cel ce ai biruinfa asupra morfii, de moartea pacatelor
slobozeste-ne pe noi, care graim: lisuse, Cel ce ai inviat din morfi, inviaza si sufletele noastre!" (Condacul
1 al Acatistului Invierii).
Hristos a inviat! Adevarat a inviat!
+ NATHANIEL
+ IRINEU
Din milostivirea lui Dumnezeu,
Din milostivirea lui Dumnezeu,
Arhiepiscop al Detroitului
Episcop al Dearborn Heights
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