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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.

||Nu te teme! Eu sunt Cel dinta[i sçi Cel de pe urma¨, sçi Cel ce sunt viu. Am fost mort,
sçi, iata¨, sunt viu, ôn vecii vecilor, sçi am cheile moròii sçi ale iadului.\\

(Apocalipsa, 1>17-18)

Iubiòi credinciosçi,

Hristos a önviat! Adeva¨rat a önviat!

Iata¨ ca¨ ne-am adunat ca un singur trup sa¨ sa¨rbatorim biruinòa vieòii asupra moròii, a luminii
asupra ôntunericului, sa¨ la¨uda¨m pe ônvinga¨tor, sa¨ ne bucura¨m ômpreuna¨ cu Lumina¨torul nostru
Iisus Hristos! Ne-am adunat ômpreuna¨, tu sçi cu mine, ca sa¨ sa¨rba¨torim biruinòa Domnului asupra
pa¨catului sçi a moròii prin care noi suntem ma[ntuiòi fiecare din pa¨catele noastre sçi din moartea
vesçnica¨ ca urmare a pa¨catului. Pentru ca¨, fiind botezaòi ôn Hristos sçi prin aceasta fiind ômbra¨caòi
ôn El , am intrat ôn morma[nt ômpreuna¨ cu El acum doua¨ zile ôn Sfa[nta sçi Marea Vineri. Acum, ôn
aceasta¨ zi a ônvierii, na¨va¨lim din ôntunericul morma[ntului la lumina¨ ômpreuna¨ cu El< El este
Biruitorul sçi Ilumina¨torul sçi noi suntem ata[t premiul ca[t sçi cei iluminaòi.

Domnul Hristos a spus> ||Am fost mort, sçi iata¨, sunt viu, ôn vecii vecilor.\\ Dar Hristos este
vesçnic cu Tata¨l sçi cu Sfa[ntul Duh ôn fiinòa¨ sçi numai atunci ca[nd El ||S-a pogora[t din ceruri sçi S-
a ôntrupat de la Sfa[ntul Duh sçi din Sfa[nta Fecioara¨ Maria\\, lua[nd asupra Sa natura noastra¨
omeneasca¨ muritoare, a fost el prins sçi ra¨pit de ca¨tre moarte. El a stat sçi sta¨ dintotdeauna la dreapta
Tata¨lui. Mai mult, El a luat asupra¨-sçi natura noastra¨ omeneasca¨ sçi a ônnoit-o, a restaurat-o sçi a
ridicat-o la starea pe care a avut-o ôn Rai unde firea noastra¨ sçi ôntreaga creaòie era ôn pace cu
Ziditorul ei. ön Vinerea Mare ca[nta¨m> ||Ca¨ rudenia mea cu Adam nu e un secret pentru voi< sçi prin
ôngroparea Ta, Iubitorule de oameni, m-ai recreat dupa¨ chipul Ta¨u>\\ (Ca[ntarea önta[i a Deniei din
Sa[mba¨ta Mare). O, ca[t de nepa¨truns este ônòelepciunea lui Dumnezeu! Ceea ce a fost pierdut este
salvat de ca¨tre Cel care ne-a fa¨cut, Cel care ne-a iubit ônainte ca noi sa¨-L iubim sçi care ne-a chemat
la Da[nsul ônainte ca noi sa¨ sçtim sa¨-I rostim numele.

Asta¨zi firea noastra¨ se ônnoiesçte, natura ôn mijlocul ca¨reia tra¨im vieòile noastre cotidiene se
bucura¨, natura ôn care noi da¨m slava¨ lui Dumnezeu sçi ôn care ômbra¨òisça¨m pe fraòii nosçtri. ön timp
ce El a biruit azi moartea sçi tra¨iesçte de-a pururi, noi ônca¨ trebuie sa¨ traim vieòile noastre prin harul
Sa¨u, biruind pa¨catul, ca¨ci El ne da¨ speranòa¨ prin chemarea Sa la ma¨rirea viitoare!

Astfel, asta¨zi, prin Hristos, natura ôncredinòata¨ lui Adam care o pa¨tase, a fost restaurata¨ sçi
sfinòita¨ de ca¨tre Cel ce a luat-o asupra Sa prin pa[ntecele fecioresc a Celei ||ce este mai cinstita¨
deca[t heruvimii sçi mai ma¨rita¨ fa¨ra¨ de asema¨nare deca[t serafimii\\. ön Ca[ntarea a 9-a de la Utrenia
Sfintei sçi Marii Sa[mbete, Hristos Domnul spune Maicii Sale> ||Nu te ta[ngui pentru Mine, Maica¨,
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ca¨ci Fiul ta¨u pe care L-ai na¨scut fa¨ra¨ de sa¨ma[nòa¨ sçi pe Care ôl vezi acum ôn morma[nt, se va ridica
din moròi sçi se va sla¨vi sçi pe cei ce cu smerenie sçi cu credinòa¨ te lauda¨ pe tine, ôi voi ridica ôntru
ma¨rire ca un Dumnezeu!\\. Din nou ni se amintesçte ca¨ suntem chemaòi spre ma¨rirea viitoare prin
önvierea Sa cu trupul.

Sf. Clement, episcopul Romei, a scris ôn primul veac> ||Aceasta sa¨ sçtiòi> ôn ce aòi fost ma[ntuiòi,
ôn ce veòi vedea din nou, daca¨ nu ôn acest trup= De aceea trebuie sa¨ pa¨zim trupul ca pe Templul
lui Dumnezeu. Pentru ca¨ dupa¨ cum aòi fost chemaòi ôn trup, tot astfel veòi ônvia ôn trup. Daca¨
Ma[ntuitorul, Domnul Care ne-a salvat, Care desçi a fost duh la ônceput, a luat trup sçi ne-a chemat,
ôn acelasçi chip vom primi ra¨splata ôn acest trup. Haideòi deci, sa¨ ne iubim unul pe cela¨lalt, ca
astfel sa¨ putem intra cu toòii ôn ômpa¨ra¨òia lui Dumnezeu.\\ (2 Clement 9>1-6) Vedem aici, asçadar
chemarea de a sluji unul altuia ca pe o condiòie la intrarea ôn ômpa¨ra¨òia cerurilor.

El, Domnul Hristos, spune ca¨ El este ônceputul sçi Sfa[rsçitul sçi ca¨ are cheile moròii sçi ale iadului.
Cu siguranòa¨, noi dorim sa¨ tra¨im ôn prezenòa Sa acum, ôn prezenòa Celui Care are aceasta¨ putere
sçi care ne invita¨ sa¨ fim pa¨rtasçi ômpreuna¨ cu El ai acestei vieòi vesçnice. Cu siguranòa¨, El va lua
cheile ômpa¨ra¨òiei vieòii celei noi sçi ne va conduce ôna¨untru, pentru ca¨ el nu ne cheama¨ la Sine sçi
pe urma¨ ôsçi retrage invitaòia! Vieòile noastre sunt un continuu ra¨spuns adresat invitaòiei Sale!

Un alt Pa¨rinte Apostolic, Ignatie al Antiohiei, care a fost martirizat la Roma ôn anul 107 dupa¨
Hristos, ma¨rturisesçte> ||Pentru ca¨ sçtiu sçi cred ca¨ dupa¨ ônviere, El (Hristos) a fost ôn trup. Sçi ca[nd
a venit la cei care erau ômpreuna¨ cu Petru, le-a zis>™™Iata¨, pipa¨iòi-Ma¨ sçi vedeòi, ca¨ duhul nu are
carne sçi oase, precum Ma¨ vedeòi pe Mine ca¨ am.££ Sçi ei L-au atins sçi au crezut, fiind ômpreuna¨
cu el ata[t ôn trup ca[t sçi cu duhul. Apostolii nu s-au mai temut de moarte sçi au fost deasupra moròii.
Dupa¨ ônvierea Sa, El a ma[ncat ômpreuna¨ cu ei sçi a ba¨ut ca unul ce avea trup, chiar daca¨ spiritual
era unit cu Tata¨l.\\ (Epistola ca¨tre Smirneni 2<1) Credinòa aceasta absoluta¨ ca¨ Hristos a önviat cu
trupul a fost cea care i-a dat putere Sf. Ignatie sa¨ ôndure moartea muceniceasca¨. Aceasta este cu
adeva¨rat credinòa¨ apostolica¨.

Iubiòi credinciosçi ôn Domnul cel önviat,
önvierea lui Hristos singura¨ da¨ sens acestei vieòi limitate a fieca¨ruia dintre noi ce suntem na¨scuòi

ôn aceasta¨ lume. Chemarea Sa de a nu ne teme ne conduce prin nopòile ôntunecate. Proclamaòia
Sa ca¨ El este ônceputul sçi sfa[rsçitul creaòiei este cea care face sa¨ ra¨sara¨ din noi ra¨spuns nesfa[rsçit
de credinòa¨, na¨dejde sçi dragoste. Afirmaòia Sa ca¨ ôn ma[inile Sale sunt cheile vieòii ne misçca¨ sa¨ ôl
iubim necondiòionat sçi pe aproapele nostru asça cum ne-a poruncit. ||Sçi iara¨sçi va veni sa¨ judece viii
sçi moròii.\\

Haideòi sa¨ continua¨m sa¨ sa¨rba¨torim önvierea Celui ce este ||önceputul sçi Sfa[rsçitul\\, nu numai
asta¨zi, ci sçi ôn toate zilele vieòii noastre, sçi sa¨ facem ôn asça fel ônca[t vieòile noastre sa¨ fie adeva¨rate
reflecòii ale adeva¨rului sçi na¨dejdii ôn Cel care òine cheile ômpa¨ra¨òiei.

Hristos a önviat! Adeva¨rat a önviat!

+ NATHANIEL

Din milostivirea lui Dumnezeu,

Arhiepiscop de Detroit sçi al Episcopiei Ortodoxe Roma[ne din America


