
SCRISOARE PASTORALĂ LA SF. PAŞTI 2009 
 

+ NATHANIEL 

Din milostivirea lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Detroitului şi al  

Episcopiei Ortodoxe Române din America 
 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini ai 
Episcopiei noastre de Dumnezeu-păzite, 

Har, Milă şi Pace de la Hristos Domnul Cel Înviat, iar de la noi 
părintească dragoste şi arhiereşti binecuvântări. 

“Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se află Hristos, şezând de-a 
dreapta lui Dumnezeu; Cugetaţi cele de sus, nu cele de pe pământ; Căci voi aţi murit şi viaţa voastră 
este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu. Iar când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci 
şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru mărire.” (Coloseni 3,1-4) 

Hristos a înviat! Adevărat a înviat! 

Iubiţi credincioşi, 
 

Prin mila lui Dumnezeu, suntem binecuvântaţi să participăm la marea Sărbătoare a 
Învierii Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După ce am trecut 
vremea Marelui Post, suntem acum în mult aşteptata zi a acestei Sărbători duhovniceşti. Astăzi 
ne bucurăm în singura Sărbătoare care ridică pământul la cer şi pogoară cerul la pământ, când 
cele pământeşti şi trecătoare sunt umbrite de veşnicele realităţi cereşti. Sf. Ap. Petru ne 
aminteşte: “Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, ceruri noi şi pământ nou, în care 
locuieşte dreptatea.” (II Petru 3:13). 

 
Sărbătorirea de astăzi a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos este, deasemenea, o 

sărbătorire a viitoarei noastre învieri. Aceasta este ziua împăcării lui Dumnezeu cu omul, 
dăruită nouă prin Iisus Hristos care este din veşnicie Dumnezeu şi care S-a născut în timp şi S-
a întrupat din Sfânta Fecioară Maria. Sf. Apostol Pavel în scrisoarea sa către Efeseni scrie: 
“Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două lumi – una, adică a surpat peretele 
din mijloc al despărţiturii, …ca, întru Sine, pe cei doi să-I zidească într-un singur om nou şi să 
întemeieze pacea. Şi să-I împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un singur trup, prin 
cruce.” (Efeseni 2:14-16). După cum Hristos a luat firea omenească, tot astfel El ne-a promis 
participarea la viaţa dumnezeiască. Sf. Atanasie ne învaţă că “Dumnezeu S-a făcut om pentru 
ca omul să se îndumnezeiască.” (Despre Întrupare 54:3) 

 
Sfinţii Părinţi cred că Dumnezeu-Cuvântul S-a întrupat; aceasta înseamnă că firea 

dumnezeiască şi firea omenească sunt unite într-o singură Persoană, Domnul nostru Iisus 
Hristos. Ce înseamnă aceasta? Că omul poate să se îndumnezeiască după cum ne spune Sf. 
Apostol şi Evanghelist Ioan în prima sa epistolă: “Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi 
ce vom fi nu s-a arătat până acum. Ci ştim că atunci, când El se va arăta, vom fi asemenea 
Lui, fiindcă îl vom vedea cum este.” (I Ioan 3:2). 
 



Sf. Simeon Noul Teolog spune: “Începutul vieţii e pentru mine sfârşitul ei, şi sfârşitul ei 
e pentru mine început. De unde vin nu ştiu, unde sunt nu cunosc şi, iarăşi, unde voi ajunge n-
am ştire eu ticălosul. Mă nasc din pământ (Fac II, 7) trup din trup, stricăcios din stricăcios şi, 
muritor fiind, petrec puţin timp pe pământ în trup şi mor, iar trecând de aici, încep altă viaţă. 
Las în pământ trupul meu care are să învie şi să ducă o viaţă fără de sfârşit în veci.” (949-
1022) 

 
Către această “viaţă fără de sfârşit”, către această “viaţă diferită”, ne îndreptăm cu toţii. 

Sf. Ap. Pavel ne aminteşte în Epistola sa către Efeseni că “… atunci când Hristos care este 
viaţa noastră se va arăta, atunci şi noi ne vom arăta cu el în mărire.” Trebuie să ne aţintim 
privirile către venirea a doua a Domnului Hristos când va fi această “viaţă fără de sfârşit” şi 
omenirea va fi preamărită. Acesta e un alt motiv al sărbătoririi de astăzi: pentru că viitoarea 
noastră existenţă va fi una care va reflecta slava dumnezeiască a lui Hristos în care ne bazăm 
viaţa noastră pământească. Să ascultăm ce ne spune Sf. Ap. Pavel în Epistola sa către Evrei:  
“Ce este omul, că-l pomeneşti pe el, sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? ... cu mărire şi cu 
cinste l-ai încununat…” (Evrei 2: 6-7). 

 
Iubiţi credincioşi, 
 
În fiecare Dumnezeiască Liturghie auzim cuvintele Sf. Ap.şi Evanghelist Ioan:  “Căci 

Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16) Ce poate fi mai clar decât aceste cuvinte, că 
există o promisiune a vieţii veşnice? Dar condiţia vieţii veşnice este credinţa în Iisus Hristos. 
Astăzi suntem chemaţi să mărturisim lumii pe care Dumnezeu a creat-o, pe care o proniază şi o 
iubeşte, că “… Hristos  a înviat din morţi, fiind începătură a învierii celor adormiţi.” ( I 
Corinteni 15, 20). 

 
Haideţi să ne bucurăm şi să ne veselim în cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos 

Însuşi: “Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar de va şi muri, viu va fi.” (Ioan 
11:25); Şi ştiind şi mărturisind că Hristos “şade de-a dreapta lui Dumnezeu”, haideţi să trăim 
zilele noastre pe pământ căutând ceea ce este veşnic şi darul de a-L vedea pe Dumnezeu aşa 
cum este şi astfel să strigăm: 
 

Hristos a înviat! Adevărat a înviat! 
 

Primiţi dragostea noastră părintească şi binecuvântări arhiereşti către cei de aproape şi 
către cei de departe. 

 

 
+NATHANIEL, Arhiepiscop 

 


