
0 INTRODUCERE LA p ASTORALA DE 
SFINTELE P ASTI DIN AcEsT AN 

in cele ce urmeaza, va vom impartasi Pastorala de Pasti a +Arhiepiscopului Valerian din anul 
' ' 

A 

1953. Cu numai opt ani mai devreme, se incheiase eel de-al Doilea Razboi Mondial. lntre timp, 
regimul comunist ateu i�i continua parcursul global, preluand puterea in Europa de Est �i in
robind milioane de persoane, inclusiv pamantul sau natal, pe care 1-a indragit nespus, Romania. 

Cuvantarea incepe printr-o referinta la ingrijorarea femeilor purtatoare de mir, ale caror ,,inimi 
erau pline de fngrijorare [ .. .] cine ne va pravali piatra [ .. .]?". Apoi continua: ,,f�i vedeau 
puterile limitate si simteau ca trebuie ca cineva mai tare sa le vina fn ajutor". 

in continuare,Arhiepiscopul mentioneaza: ,,fntamplarea [ .. .] estefoarte asemanatoare cu ceea 
ce se petrece fn zilele noastre. Creitinatatea de astazi se apropie de ziua lnvierii Domnului cu 
fngrijorari �i cu multe fntrebari". 

Preaiubitilor, in timp ce citeam aceasta pastorala, am considerat ca este de actualitate, nu numai 
' 

A 

pentru faptul ca ne reda o imagine istorica a praznuirii Invierii Domnului in contextul anului 
1953, dar mai ales pentru ca reprezinta realitatea naturii umane cazute �i vatamate apartinatoare 
fiecarei generatii ,,impovarate de grija". ,,Raspunsul la toate aceste fntrebari, iubifi cre�tini, 
trebuie cautat tot fn mare le eveniment care a Jost lnvierea Mantuitorului". 

Exact asa este. Raspunsul la ingrijorarile aparute anul acesta, ca in fiecare an, este invierea. 
A 

' 

In timp ce veti citi scrisoarea pastorala a Arhiepiscopului Valerian, rostiti o rugaciune pentru 
acest maret episcop al Episcopiei noastre in America. 

+ Nathaniel, Arhiepiscop

SCRISOAREA P ASTORALA A 
ARHIEPISCOPULUI VALERIAN 

A 

PRAZNICUL INVIERII DOMNULUI, 1953 
Iubiti credinciosi, 

' ' 

Sfanta Scriptura ne spune ca, dupa suferintele pe care Mantuitorul le-a rabdat pentru neamul 
omenesc pe Golgota, trupul Sau sfant a fost a�ezat intr-un mormant nou �i deasupra lui soldatii 
au pravalit o piatra mare, ca nimeni sa nu poata ajunge la El. A treia zi dupa aceasta punere in 
mormant, un grup de femei, care venisera cu Iisus din Galileea, pentru a-�i arata dragostea �i 
increderea in El, au pregatit miresme si s-au dus la cimitir ca sa unga cu ele trupul Domnului. 

' 
A 

Inima lor era plina de ingrijorare. Ele, care venisera cu Iisus Invatatorul �i care credeau ca El 
este cu adevarat Fiul lui Dumnezeu, fusesera martore la chinurile de pe cruce �i vazusera cum 
Dumnezeu Omul fusese rastignit �i ingropat. Uitand profetiile, femeile acestea erau pline de 
intristare. Ele se vor fi intrebat: cum a fost oare posibil ca Cel care a venit sa mantuiasca lumea 
sa se lase rastignit? Rasunau si in urechile lor cuvintele talharului care a zis, hulind impotriva 

' 
A 

Mantuitorului: ,,Nu esti Tu, oare, Mesia? Mantuieste-te pe Tine Insuti si pe noi". Dar, cu toate 
' ' 

A 
' ' 

acestea, in sufletul lor nu se topise dragostea pentru Marele Invatator �i voiau acum, eel putin, 
sa-1 ingrijeasca mormantul, ungand trupul, dupa datina, cu miresme. Dis de dimineata, in drum 
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spre cimitir, pe cand rasarea soarele, i�i ziceau intre ele: noi ne ducem acolo, dar ,,cine ne va 
pravali piatra de la usa mormantului?". 

Saracele femei! isi vedeau puterile !imitate si simteau ca trebuie ca cineva mai tare sa le 
' ' ' 

vina in ajutor. Nu �tiau cine, �i cum, insa ceva le indemna sa mearga inainte. A�a au ajuns la 
cimitir si, spre surprinderea lor, au aflat piatra rasturnata de la usa mormantului Domnului. Iar 
A 

' ' 

Ingerii le-au spus: ,,Ce cautati pe Cel viu fotre cei morti? Nu este aici, a inviat" (Luca 24,6). 
�i ingerul le-a indemnat sa mearga �i sa spuna ucenicilor ca Iisus a inviat, dar ele au fugit de 
acolo, ,,ca le cuprinsese cutremur �i uimire �i nimic nu au spus, ca se temeau". 

Iubiti credinciosi, 
A 

' ' 

lntamplarea cu femeile din Sfanta Scriptura este foarte asemanatoare cu ceea ce se petrece 
in zilele noastre. Cre�tinatatea de astazi se apropie de ziua invierii Domnului cu ingrijorari �i 
cu multe intrebari. Frica si cutremur a cuprins si sufletele multora. Ne apropriem de Sfantul 

' 
A 

' 

Mormant �i de ziua cea mare a lnvierii cu indoieli �i cu necazuri; milioane �i milioane de oameni, 
care zac 1Il robie si mizerie, se intreaba: oare cum ne-a lasat Dumnezeu noua numai lacrimile 

' 

si suferintele si cum de rabda pe cei necredinciosi si le da putere ca sa ne asupreasca; iar de 
' ' ' ' ' 

,.. 

alta parte asupritorii, ametiti de putere �i inchinandu-se materiei, nu vad in lnvierea Domnului 
decat o superstitie veche si cred ca ei sunt indreptatiti sa stapaneasca cererile si pamantul; iar 

' , ' ,  ' 

cre�tinii cu frica de Dumnezeu fo inima, se uita la aceasta piatra uria�a care apasa pe toata 
cre�tinatatea �i se intreaba ca �i femeile: cine o va pravali, pentru ca puterea omeneasca nu 
poate face lucrul acesta? 

Raspunsul la toate aceste fotrebari, iubiti crestini, trebuie cautat tot fo marele eveniment 
A 

' ' 

care a fost Invierea Mantuitorului. Cre�tinatatea nu trebuie sa uite ca prinderea �i rastignirea 
Mantuitorului au adus indoiala �i descurajare pana �i intre Apostoli. Petru s-a lepadat, ceilalti 
s-au risipit, femeile s-au cutremurat �i se parea ca nu mai este nicio speranta �i nicio cale
salvatoare. Iata insa ca Mantuitorul, implinind Scripturile, S-a ridicat din mormantul a�a de
puternic pecetluit �i a adus invataceilor �i lumii intregi viata noua. Propovaduirea Sa nu a fost
zadarnica �i lumina lumii s-a aprins din nou.

Toate durerile, toate necazurile, toate indoielile lumii de astazi se pot vindeca ascultand cu
vintele ingerului, care a spus femeilor: ,,Nu cautati pe cei vii intre cei morti: Iisus a foviat!". 
A 

' ' 

Invierea Domnului ramane ca dovada ve�nica, pentru mici �i pentru mari, pentru slabi �i pentru 
tari, ca Dumnezeu nu poate fi nici omorat, nici luat in batjocura �i nici eliminat din afacerile 
omenesti. Nu exista piatra si nu exista paza, nu exista mormant si nu exista diplomatie care sa 

' ' ' ' 

impiedice justitia dumnezeiasca sa-�i urmeze cursul ei. Nu exista lacrima pe care El sa nu o 
�tearga, nu este lant al sclaviei pe care El sa nu-1 poata rupe �i nu este nedreptate care sa fie 
trecuta cu vederea. 

Crucea de pe Golgota a fost necesara pentru mantuirea lumii din pacatul stramo�esc, sufer
intele unei lumi chinuite au fost preluate de Fiul lui Dumnezeu si vindecate prin durerile Sale, 
ia; invierea, pe care o sarbatorim din nou, a fost necesara pentr� a ne arata ca, dupa intuneric, 
vine lumina, ca dupa suferinta, vine bucurie. 

Singura cerinta este aceea ca gandurile �i faptele noastre sa aiba ca indreptar invatatura 
Mantuitorului, asa cum ne indeamna fosusi Profetul Isaia din vechime, zicand: ,,Ascultati-ma 

' ' ' 

Pe mine si veti manca cele bune si se va desfata intru bunatati sufletul vostru: luati aminte cu 
' , , , , 

urechile voastre si urmati cailor mele. Ascultati-ma pe mine si va fi viu fotru bunatati sufletul 
' ' ' ' ' 

vostru [ ... ]. Tata marturie intru neamuri 1-am dat pe dansul Domn �i poruncitor neamurilor. 
Neamurile care nu te �tiau pe tine te vor chema �i popoarele care nu te cuno�teau, la Tine vor 
alerga [ ... ] (lsaia 55, 3-5). 
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