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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.
||Ca¨ va sa¨ fie ônvierea moròilor> sçi a drepòilor sçi a nedrepòilor.\\
(Faptele Apostolilor, 24>15)
Iubiòi credinciosçi,
Hristos a önviat! Adeva¨rat a önviat!
||Nu va¨ ônspa¨ima[ntaòi! Ca¨utaòi pe Iisus Nazarineanul, Cel ra¨stignit= A ônviat! Nu este aici. Iata¨ locul
unde L-au pus. Dar mergeòi sçi spuneòi ucenicilor Lui sçi lui Petru ca¨ va merge ôn Galileea, mai ônainte de
voi< acolo ôl veòi vedea dupa¨ cum v-a spus.\\ (Marcu 16>6-7)
Acestea sunt cuvintele adresate celor trei femei de acel ||ta[na¨r ômbra¨cat ôn vesçma[nt alb\\ care a stat la
intrarea morma[ntului gol, al Domnului nostru Iisus Hristos, atunci ca[nd au ajuns acolo ca sa¨ unga¨ pentru
ultima data¨ trupul Sa¨u cel ra¨stignit. öncepa[nd de atunci, credinciosçii au schimbat ôntre ei acest uimitor sçi
unic anunò> Hristos a önviat! Adeva¨rat a önviat! Din Sfa[nta Evanghelie de la Sfa[ntul Apostol sçi Evanghelist
Matei, noi sçtim ca¨ apostolii L-au ônta[lnit pe Iisus ôn Galileea unde Le-a vorbit, sçi a ra¨mas cu ei 40 de zile.
La ôna¨lòarea Sa la ceruri, El le-a spus lor, sçi prin ei, sçi noua¨>||... iata¨ Eu cu voi sunt ôn toate zilele, pa[na¨
la sfa[rsçitul veacului.\\ (Matei 28>20)
Ca sçi cresçtini, noi credem sçi afirma¨m ca¨ Iisus ||S-a ôna¨lòat la ceruri sçi sçade de-a dreapta Tata¨lui\\
(Crezul), unde, mijlocesçte pentru noi. Sfa[ntul Ignatie, Episcopul Antiohiei (aprox. öntre 35-107) care a fost
ucenic al Sfa[ntului Ioan Evanghelistul, ôn drum ca¨tre propriul sa¨u martiriu la Roma, sub domnia ômpa¨ratului
Traian, a scris un numa¨r de epistole ôn care subliniaza¨ despre credinòa sa ôn ônvierea lui Iisus sçi a toata¨
omenirea. ||Eu ôl sçtiu ôn trup sçi dupa¨ ônviere sçi cred ca¨ este. Ca[nd a venit la Petru sçi la cei dimpreuna¨
cu el, le-a zis> ™™Luaòi, pipa¨iòi-ma¨ sçi vedeòi, ca¨ nu sunt demon fa¨ra¨ de trup££. Sçi ôndata¨ s-au atins de El
sçi au crezut, unindu-se stra[ns sçi cu trupul sçi cu duhul Lui. De asta au dispreòuit moartea sçi au fost ga¨siòi
mai presus de moarte. Dupa¨ ônviere a ma[ncat ômpreuna¨ cu ei sçi a ba¨ut cu ei, ca unul ôn trup, desçi
duhovnicesçte era unit cu Tata¨l.\\ (Ignatie ca¨tre Smirneni 3>1-3)
Asta¨zi, sa¨rba¨torim aceasta¨ Duminica¨ a Duminicilor, acest mare ||praznic al praznicelor sçi sa¨rba¨toare
a sa¨rba¨torilor ôntru care la¨uda¨m pe Hristos ôn veci\\ (Canonul Pascal) ca fiind ônviere a vieòii sçi nimicire
a moròii! Sfa[ntul Ignatie de asemeni, ne reamintesçte de motivul pentru care cresçtinii nu òin ziua Sa[mbetei
evreiesçti, ci òin ziua Domnului (Duminica)> ôn pomenirea ônvierii Sale din moròi sçi a vieòii celei noi, care
a izvora[t din Iisus, prin moartea Sa.
Sunt unii care, sçi azi ca sçi de-a lungul secolelor, au ôncercat sa¨ explice evaziv despre ônvierea lui Iisus
Hristos, ca fiind un eveniment pur sçi simplu imaginat de urmasçii de mai ta[rziu ai Domnului. önsa¨, la baza
cresçtinismului sta¨ credinòa ôn ônvierea Domnului Iisus. Acel ||ta[na¨r ômbra¨cat ôn alb\\, ôngerul Domnului de
la morma[nt, dar sçi apostolii sçi toòi discipolii, au ma¨rturisit ceea ce au va¨zut. Ei au transmis ônva¨òa¨tura
generaòiilor urma¨toare care, la ra[ndul lor au facut la fel.
önvierea lui Hristos din morma[nt, va fi ônva¨òata¨ fa¨ra¨ ôncetare ôn vecii vecilor.
Sa¨ analiza¨m asçadar experienòa tra¨ita¨ de Fariseul Saul, Sfa[ntul Pavel de mai ta[rziu, acelasçi care s-a ôntors
din a persecuta discipolii lui Iisus, ôn cel mai mare apostol al lui Hristos pentru neamuri. Sfa[ntul Pavel a
ma¨rturisit ônaintea guvernatorului roman Felix> ||Ca¨ va sa¨ fie ônvierea moròilor> sçi a drepòilor sçi a
nedrepòilor\\ (Fapte 24>15). Saul¶Pavel a fost acuzat ca¨ este ||ca o ciuma¨ sçi urzitor de ra¨zvra¨tiri printre
toòi iudeii din lume...\\ (Fapte 24>5), acuzaòie la care el a ra¨spuns> ||Sçi-òi ma¨rturisesc aceasta, ca¨ asça ma¨
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ônchin Dumnezeului pa¨rinòilor mei, ...ava[nd na¨dejde ôn Dumnezeu, pe care sçi acesçtia ônsçisçi o asçteapta¨, ca¨
va sa¨ fie ônvierea moròilor> sçi a drepòilor sçi a nedrepòilor.\\ (Fapte 24>14-15) El a continuat sa¨ repete
guvernatorului, ceea ce a spus sçi ôn faòa sinedriului> ||Deca[t numai pentru acest singur cuva[nt pe care lam strigat sta[nd ôntre ei, ca¨ pentru ônvierea moròilor sunt eu asta¨zi judecat de voi.\\ (Fapte 24>21)
Mai ta[rziu, ôn faòa lui Festus, alt guvernator, Pavel spunea> ||De ce se socotesçte la voi lucru de necrezut
ca¨ Dumnezeu ônviaza¨ pe cei moròi=\\ (Fapte 26>8). Dupa¨ ce el sçi-a descris propria lui convertire de a crede
ôn Iisus Hristos pe drumul Damascului, Pavel a spus> ||...am stat pa[na¨ ôn ziua aceasta, ma¨rturisind la mic
sçi la mare, fa¨ra¨ sa¨ spun nimic deca[t ceea ce sçi proorocii sçi Moise au spus ca¨ va sa¨ fie> ca¨ Hristos avea
sa¨ pa¨timeasca¨ sçi sa¨ fie cel dinta[i ônviat din moròi sçi sa¨ vesteasca¨ lumina sçi poporului sçi neamurilor.\\
(Fapte 26>22-23). Regele Agripa care era prezent, a spus ca¨tre Pavel> ||Cu puòin de nu ma¨ ôndupleci sa¨ ma¨
fac sçi eu cresçtin!\\ (Fapte 24>28). Mulòumim Milostivului Dumnezeu ca¨ suntem botezaòi ôn Hristos sçi, ca
sçi cresçtini, pa¨stra¨m tare credinòa apostolilor, sçi da¨ruim aceeasçi ônchinare pe care sçi pa¨rinòii nosçtri au da¨ruito lui Dumnezeu.
Iubiòi credinciosçi, acea secòiune a Sfintei Scripturi pe care noi o numim Vechiul Testament, ne ma¨rturisesçte
despre marea lucrare pe care Dumnezeu a fa¨cut-o cu poporul Sa¨u cel ales sçi ||promisiunea pe care El a
fa¨cut-o lui Avraam sçi urmasçilor lui pentru totdeauna\\. Conòine de asemeni expuneri ale profeòilor sçi
sfinòilor de Dumnezeu inspiraòi, ôn a ca¨rora ônòelepciune, vorbele lor sunt miezul promisiunii Ma[ntuitorului
ce va sa¨ vina¨, Emanuel (Dumnezeu este cu noi). Acest Ma[ntuitor sau Mesia, a binevoit a se nasçte din
Fecioara¨ sçi, pentru ma[ntuirea omenirii, a suferit moarte fa¨ra¨ strica¨ciune. Prin moartea sçi ônvierea Sa,
aduca[nd ônviere tuturor. Despre aceasta¨ suferinòa¨, slujitorul lui Dumnezeu, marele prooroc Isaia, spunea
foarte clar> ||Dar El a luat asupra¨-sçi durerile noastre sçi cu suferinòele noastre S-a ômpova¨rat... Dar El
fusese stra¨puns pentru pa¨catele noastre sçi zdrobit pentru fa¨ra¨delegile noastre. El a fost pedepsit pentru
ma[ntuirea noastra¨ sçi prin ra¨nile Lui, noi toòi ne-am vindecat\\ sçi mai mult, ...Domnul a fa¨cut sa¨ cada¨
asupra Lui fa¨ra¨delegile noastre ale tuturor.\\ (Isaia 53>4-5-6)
Sa¨ ne amintim ceea ce alt de Dumnezeu inspirat, Proorocul Iezechiel a spus ôn profeòie despre oasele
uscate ômpra¨sçtiate pe ca[mp> ||Asça gra¨iesçte Domnul Dumnezeu, oaselor acestora> Iata¨ Eu voi face sa¨ intre
ôn voi duh sçi veòi ônvia.... Deci am proorocit eu cum mi se poruncise, sçi a intrat ôn ei duhul sçi au ônviat
sçi mulòime multa¨ foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor.\\ (Ez. 37>5-10) Din aceste doua¨ texte ale
Vechiului Testament, ônòelegem ca¨ sçi ônainte de venirea lui Iisus Hristos, exista credinòa ôn ônvierea din
moròi.
ön epistola ônta[ia ca¨tre Tesaloniceni (Tesalonicul de azi), Sfa[ntul Pavel reamintesçte neamurilor convertite
care s-au ôntors la credinòa cea adeva¨rata¨ ôn Dumnezeul Cel Viu> ||...v-aòi ôntors la Dumnezeu, de la idoli,
ca sa¨ slujiòi Dumnezeului celui viu sçi adeva¨rat. Sçi sa¨ asçteptaòi pe Fiul Sa¨u din ceruri, pe Care L-a ônviat
din moròi, pe Iisus, Cel ce ne izba¨vesçte de ma[nia cea viitoare\\ (I Tes 9>10). Prin cuva[ntul
||Cel Viu\\, profetul vrea sa¨ spuna¨ ca¨, de la ônchinarea la piatra¨, lut sçi metal, s-au ôntors la credinòa ôn
Creatorul nematerial, Cel pe care Iona ôl descria marinarilor care l-au aruncat peste bord, ca pe Dumnezeul
cerului ||Cel care a fa¨cut marea sçi uscatul\\ (Iona 1>9). Iubiòi credinciosçi, sçi noi trebuie sa¨ ne pa¨zim sçi sa¨
nu ne facem idoli din preocupa¨rile materiale, prin secularizare sçi hedonism, idoli care sa¨ ônlocuiasca¨ pe
adeva¨ratul sçi Dumnezeul Cel Viu al pa¨rinòilor nosçtri.
Aceasta¨ epistola¨ ca¨tre Tesaloniceni, a fost scrisa¨ prin anul Domnului 49, aproximativ zece ani dupa¨
ra¨stignire sçi ônviere. Deci, vedem ca¨ asta este ceea ce Biserica a crezut din ônceput< ca¨ Iisus este viu sçi se
va ôntoarce pe pa¨ma[nt. Dar sa¨ nu ca¨dem ôntr-o eroare ga[ndind ca¨ generaòia noastra¨ cere un ||mesaj
modern\\, o Evanghelie diferita¨. Aceasta poate fi gresçeala ga[ndirii ca¨ generaòia noastra¨ nu are nevoie de
ma[ntuirea prin Iisus Hristos, pentru ca¨ noi, azi, suntem mai desçtepòi, sau am fa¨cut nu sçtiu ce ||progrese\\
faòa¨ de generaòia anterioara¨. Natura umana¨ este va¨ta¨mata¨ de la ca¨derea lui Adam, sçi noi toòi suntem urmasçii
lui Adam. Din acest punct de vedere, nu este nici un progres al omenirii de-a lungul anilor. Tot na¨scutul
are nevoie de mila lui Dumnezeu pentru a ônfra[nge sla¨biciunea omeneasca¨. Nu exista¨ o ameliorare
colectiva¨ a umanita¨òii. Fiecare generaòie, fiecare persoana¨ trebuie sa¨ ra¨spunda¨ aceleiasçi chema¨ri la viaòa¨
sau la moarte. Pentru aceasta, fiind na¨scuòi ôn carne, trebuie sa¨ fim na¨scuòi sçi ôn Duh, prin Sfa[ntul Botez,
sçi sa¨ tra¨im o noua¨ viaòa¨ ôn Hristos, na¨dejdea noastra¨.
Avem viaòa celor care au tra¨it ônaintea noastra¨, spre ôncurajare. Ei sçi-au recunoscut limitele umane,
accepta[nd mila lui Dumnezeu sa¨ le dirijeze vieòile ôn speranòa vieòii vesçnice sçi binecuva[ntate ce va sa¨ fie.
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Ei au tra¨it adeva¨rul profound al ônvierii din moròi. Sçi noi, trebuie sa¨ ne tra¨im vieòile noastre, bazate pe
credinòa ôn Iisus Hristos, ôn ônviere sçi judecata de apoi sçi sa¨ le transmitem mai departe copiilor nosçtri, prin
exemplul nostru.
ön timpul slujbei de ônmorma[ntare òinute la ca¨pa¨ta[iul orica¨rui cresçtin ortodox, clerici sau credinciosçi,
sunt ca[ntate urma¨toarele cuvinte ale Sfa[ntului Pavel ca¨tre Tesaloniceni> ||Fraòilor, despre cei ce au
adormit, nu voim sa¨ fiòi ôn nesçtiinòa¨, ca sa¨ nu va¨ ôntristaòi, ca ceilalòi, care nu au na¨dejde. Pentru ca¨ de
credem ca¨ Iisus a murit sçi a ônviat, tot asça (credem) ca¨ Dumnezeu, pe cei adormiòi ôntru Iisus, ôi va aduce
ômpreuna¨ cu El.\\ (I Tes. 4>13-14) Oare nu este aceasta cea mai confortabila¨ declaraòie de auzit= Aceste
cuvinte de mare speranòa¨ sçi de ôncredere ôn Dumnezeu, ar trebui sa¨ ne ôndrepte viaòa. Cu siguranòa¨ ca¨ noi,
cresçtinii ortodocsçi, avem aceasta¨ speranòa¨, care se va ômplini, asça cum Dumnezeu ônsusçi ne-a promis< dar,
noi trebuie sa¨ tra¨im aceasta¨ speranòa¨, ora¨ de ora¨, zi de zi sçi an de an fa¨ra¨ sa¨ oscila¨m.
Aici este un preò al ônvierii, dupa¨ cum ne avertizeaza¨ Sfa[ntul Pavel> ||Nu va¨ ama¨giòi> Dumnezeu nu Se
lasa¨ batjocorit< ca¨ci ce va sema¨na omul, aceea va sçi secera. Cel ce seama¨na¨ ôn trupul sa¨u ônsusçi
strica¨ciune, din trup va secera strica¨ciune< iar cel ce seama¨na¨ ôn Duhul, din Duh va secera viaòa vesçnica¨.
Sa¨ nu ônceta¨m de a face binele, ca¨ci vom secera la timpul sa¨u, daca¨ nu ne vom lenevi. Deci dar pa[na¨ avem
vreme, sa¨ facem binele ca¨tre toòi, dar mai ales ca¨tre cei de o credinòa¨ cu noi.\\ (Gal. 6>7-10)
Tra¨im ôn aceasta¨ era¨, dar, suntem ôncurajaòi sa¨ ne reamintim de cuvintele ||Ca[t pentru noi, cetatea
noastra¨ este ôn ceruri, de unde sçi asçtepta¨m Ma[ntuitor, pe Domnul Iisus Hristos, care va schimba la
ônfa¨òisçare trupul smereniei noastre ca sa¨ fie asemenea trupului slavei Sale, lucra[nd cu puterea ce are de
a-sçi supune Siesçi toate.\\ (Filip. 3>20-21) Aici sunt bazele declaraòiei din Crez, ca¨ noi asçtepta¨m din nou
pe Domnul sa¨ vina¨ din ceruri sa¨ ne schimbe sçi sa¨ ne dea ||... mosçtenire nestrica¨cioasa¨ sçi neôntinata¨ sçi
nevestejita¨, pa¨strata¨ ôn ceruri pentru voi.\\ (I Petru 1>4)
Continuitatea ônva¨òa¨turilor apostolilor, a fost asigurata¨ prin proprii lor discipoli. La scurt timp dupa¨ ce
Sfa[ntul Pavel a scris epistolele lui, Sfa[ntul Clement discipolul Sfa[ntului Petru, Papa Romei de mai ta[rziu
(+99), martir de asemenea sub conducerea ômpa¨ratului Traian, spunea> ||...cei care au fost desa¨va[rsçiòi ôn
dragoste, potrivit harului lui Dumnezeu, au loc ôntre binecredinciosçii care se vor ara¨ta la venirea
ômpa¨ra¨òiei lui Hristos. Ca¨ scris este> ™™Intraòi ôn ca¨ma¨ri pentru foarte puòina¨ vreme, pa[na¨ va trece urgia
sçi ma[nia Mea< sçi-Mi voi aduce aminte de o zi buna¨ sçi va¨ voi scula din mormintele voastre££\\ (I Clement
50>3-4). Astfel, sçtim ca¨ prin apostoli sçi discipolii lor, Biserica ôntotdeauna a ônva¨òat sçi crede ôn adeva¨rata
ônviere a Domnului Hristos din moròi.
Urma¨torii lui Iisus Hristos au murit ma¨rturisind credinòa lor ôn ônviere. La fel au murit toòi Apostolii,
cu excepòia lui Ioan Evanghelistul. Dupa¨ perioada apostolica¨ au fost o mulòime de mucenici de-a lungul
timpului, incluza[nd chiar zilele noastre. Patronul primului nostru ierarh Episcopul Policarp Morusçca, a fost
Sfa[ntul Policarp, Episcopul Smirnei (aprox. öntre 69-155), discipol al Sfa[ntului Ioan Evanghelistul sçi mare
mucenic, sub ômpa¨ratul Marcus Aurelius. ön epistola ca¨tre Filipeni, el ôndemna> ||Daca¨ ôi vom pla¨cea (lui
Iisus) ôn veacul de acum, vom primi sçi pe cel ce va sa¨ fie, precum ne-a fa¨ga¨duit, ca¨ ne va scula din moròi<
iar daca¨ vom vieòui ôn chip vrednic de El sçi vom crede, vom sçi ômpa¨ra¨òi ômpreuna¨ cu El.\\ (Filipeni 5>2)
ön ruga¨ciunea ||Antifonului al Treilea\\ de la Dumnezeiasca Liturghie, ne ruga¨m asça> ||...da[ndu-ne noua¨,
ôn veacul de acum, cunosçtinòa adeva¨rului Ta¨u sçi, ôn cel ce va sa¨ fie, viaòa¨ vesçnica¨ da¨ruindu-ne.\\ Desçi noi
va¨ putem prezenta tot mai mulòi ma¨rturisitori ai adeva¨rului, nu este nevoie sa¨ mergem mai departe. Va¨
ôndemna¨m sa¨ citiòi vieòile sfinòilor, minunatele, marile sçi ôn acelasçi timp, smeritele ônva¨òa¨turi ale Bisericii.
Ceea ce am prezentat ôn Scrisoarea noastra¨ Pastorala¨ este suficient, credem, sa¨ punem ôn misçcare sçi sa¨
ônta¨rim speranòa noastra¨, sa¨ ne ôndrepta¨m viaòa noastra¨ sçi sa¨ ômpa¨rta¨sçim cu ceilalòi motivul pentru bucuria
noastra¨ de a sa¨rba¨tori Ziua Pascala¨.
ön aceasta¨ mare zi a sa¨rba¨torii Cresçtine, sa¨ striga¨m ômpreuna¨ Sfintei Treimi> ||öòi aduc mulòumiri...ca¨
fac sçi eu parte...din ônvierea sçi viaòa vesçnica¨ a sufletului sçi a trupului\\ (Martiriul lui Policarp 1>42), pentru
ca¨ noi ca sçi Cresçtini, sçtim> ||Ca¨ va sa¨ fie ônvierea moròilor> sçi a drepòilor sçi a nedrepòilor,\\ (Fapte 24>15).
Astfel, mare este bucuria de a ne saluta ôntre noi, ||Hristos a önviat! Adeva¨rat a önviat!\\
+ NATHANIEL
Din milostivirea lui Dumnezeu,
Arhiepiscop de Detroit sçi al Episcopiei Ortodoxe Roma[ne din America
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