
SCRISOARE PASTORALA LA INVIEREA DOMNULUI 2016  
 

+ 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, Milă și Pace de la Dumnezeu, 

iar de la noi Părintească Dragoste și Arhierești Binecuvântări, 

 

HRISTOS A INVIAT! 

 

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morți este nucleul credinței creștine. 

Aceasta este vestea bună a Bisericii dintru început; și este aceeași și astăzi, și trebuie 

să fie până la a doua venire a Domnului. 

 

Tot ceea ce noi credem, tot ceea ce noi învățăm, orice mărturisire rostim are Învierea 

ca punct de plecare. Importanța acestei mărturisiri nu poate fi deloc subestimată. 

 

Primul martir al Bisericii, Sf. Ștefan, în rugăciunea de la uciderea sa cu pietre, a 

mărturisit zicând: "Doamne Iisuse, primește duhul meu … și Doamne, nu le socoti lor 

păcatul" (Fapte 7:59-60). Prin această simplă afirmație, el a confirmat credința sa, ca 

Hristos este cu adevărat viu chiar după moartea Sa de pe cruce, și că El are puterea de 

a ierta păcatele. 

 

Martorii acestor timpuri confirmă ceea ce era în inimile și pe buzele tuturor celor care 

îl urmau pe Hristos: faptul că El era viu și așezat pe tronul domniei Sale în ceruri; că 

El este atât Dumnezeu adevărat cât și Om desăvârșit. Aceasta este și mărturisirea Sf. 

Apostol Pavel, care a fost prezent la uciderea cu pietre a lui Sf. Ștefan, "Iisus nu a 

murit numai pentru noi - Cel care a înviat, Cel ce şi este de-a dreapta lui Dumnezeu, 

Cel ce şi mijloceşte pentru noi!" (Romani 8:34). 

 

Comunitatea Bisericii primare a continuat să mărturisească Învierea Domnului Iisus 

Hristos cu mare putere, și mare har era peste ei toți (Fapte 4:33). Se adunau 

săptămânal de ziua Învierii și se rugau și cântau cu o singură inimă și într-un singur 

gând, și se împărtășeau dintr-o pâine și un potir, ca un singur trup. 

 



Astăzi, mii de ani mai târziu, Biserica, adică comunitatea credincioșilor, încă face 

același lucru: mărturisește pe Domnul cel Înviat și se împărtășeste cu Trupul și 

Sângele Său. Ne adunăm împreună în biserici cel puțin o dată în fiecare săptămână, 

pentru a confirma credința noastră în Domnul Iisus Hristos și Învierea Sa din morți. 

Toți de fapst ar trebui să se apropie de Sfântul Altar pentru a primi Cinstitele Darurile 

date nouă, adică Sfânta Împărtășanie: viața veșnică. 

 

Uneori, ne mai răcim; și cam uităm făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a făcut. 

Viața noastră de zi cu zi este umplută cu grijile și greutățile acestei lumi și 

preocuparea pentru mâine. Dar cu adevărat, cu toții avem nevoie de sărbătorirea 

săptămânală, duminica, a Învierii Domnului; dar și mai mult avem nevoie în special 

marea prăznuire a Sfintelor Paști din fiecare an, care ne aduce aminte de puterea lui 

Dumnezeu și de făgăduința Sa de a veni din nou întru slavă. 

 

Domnul a promis pe Duhul Sfânt tuturor celor care primesc sfântul botez. Însuși 

Domnul Hristos a promis că El este cu noi până la sfârșitul veacurilor. Astfel, fiecare 

om, în fiecare epocă, poate fi sigur că mărturia ucenicilor din Biserica primara este 

aceeași și astăzi în Biserică, și că fiecare om trebuie să audă și să primească această 

"veste bună" și să trăiască prin ea. 

 

Pentru cei care au nevoie de încurajare despre această "veste bună," să ascultăm 

cuvintele Sf. Apostol Petru: "pe Care-L iubiţi fără să-L fi văzut; întru Carele crezând 

fără ca încă să-L vedeţi, bucuraţi-vă cu bucurie de negrăit şi preamărită, dobândind 

sfârşitul credinţei voastre: mântuirea sufletelor" (1 Petru 1: 8-9). 

 

Sa lăsam aceste cuvinte să fie călăuza noastră pentru aceste zile preamărite când 

prăznuim Învierea Domnului nostru. Să fie, de asemenea, o continuă aducere aminte a 

noastră, că Învierea lui Hristos este cheia spre mântuirea sufletelor noastre și a vieții 

noastre veșnice. 

 

Hristos a înviat! Adevărat a înviat! 

 

Fie ca Învierea Domnului să vă aducă toate binecuvântările cerești făgăduite și 

împlinite prin venirea Domnului nostru pe pământ. 

 

 
+ NATHANIEL 

Arhiepiscop 


