PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2006
† NICOLAE
din mila lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada
Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini,
pace şi bucurie sfântă de la Hristos Domnul,
iar de la noi arhierească binecuvântare.
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi Credincioşi,
Hristos a înviat!
De 2000 de ani ne salutăm în această dimineaţă sfântă cu aceste cuvinte care vestesc
o mare minune, biruinţa vieţii asupra morţii, biruinţa luminii lui Dumnezeu asupra puterilor
întunericului. Şi din acest salut luăm şi noi puterea să mărturisim, împreună cu apostolii şi cu
femeile mironosiţe, că, dacă Hristos a înviat şi noi vom învia. Şi acesta este fundamentul
învăţăturii creştine.
Sf. Apostol Pavel vesteşte corintenilor că acesta este conţinutul Evangheliei
propovăduite de el şi de ceilalţi Apostoli: Vă aduc aminte, fraţilor, Evanghelia pe care v-am
binevestit-o, pe care aţi şi primit-o, întru care şi staţi, prin care şi sunteţi mântuiţi; cu ce
cuvânt v-am binevestit-o - dacă o ţineţi cu tărie, afară numai dacă n-aţi crezut în zadar - căci
v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre
după Scripturi; şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi. (1 Cor. 15, 1-4).
Această Evanghelie nu este rodul unor păreri sau a unor învăţături născocite de mintea
umană, ci este rezultatul întâlnirii omului cu Hristos cel Înviat, este mărturia acestei întâlniri
verificate în mai multe rânduri. Căci, ne spune Sf. Pavel, Hristos s-a arătat lui Chefa şi
celorlalţi apostoli, apoi la peste cinci sute de fraţi, apoi lui Iacov şi din nou apostolilor şi în
cele din urmă lui însuşi, ca celui mai mic dintre apostoli (1 Cor. 15, 5-9). Şi această arătare a
Domnului Înviat este descrisă în cartea Faptele Apostolilor cap. 22, 6-8: pe când mergeam eu
şi mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată o lumină puternică din cer m-a învăluit
ca un fulger. Şi am căzut la pământ şi am auzit un glas, zicându-mi: Saule, Saule, de ce Mă
prigoneşti? Iar eu am răspuns: Cine eşti, Doamne? Zis-a către mine: Eu sunt Iisus
Nazarineanul, pe Care tu Îl prigoneşti. Iar mai departe în acelaşi capitol ni se prezintă
rezultatul acestei întâlniri prin cuvintele dreptului Anania: Dumnezeul părinţilor noştri te-a
ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pe Cel Drept şi să auzi glas din
gura Lui; că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut şi
auzit. (Fapte 22, 14-15).
Aceasta este alegerea Sf. Pavel ca binevestitor al Evangheliei Învierii lui Hristos. Dar
acesta este şi modelul alegerii fiecăruia dintre noi ca şi martor şi mărturisitor al Învierii lui
Hristos. Căci fiecare ne aflăm pe drumul acestei vieţi ca şi Pavel Apostolul pe drumul
Damascului, căutându-ne un rost şi o împlinire. Pavel se rătăcise şi îl căuta pe Hristos cel
mort şi ascuns de apostoli. L-a întâlnit pe Hristos cel viu, cel Înviat, cel ce a biruit moartea. În
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mod asemănător ne rătăcim şi noi de multe ori neştiind cum să-l aflăm pe Dumnezeu şi cum
să îi împlinim voia. Este El, Biruitorul morţii şi Dătătorul vieţii care ne caută, ne află, ni se
descoperă ca o lumină. Este lumina creaţiei pe care o descoperim ca lucrare a lui Dumnezeu,
dar este şi lumina ce ni se dăruieşte fiecăruia şi care ne călăuzeşte în această viaţă. Iar această
descoperire se referă, ca şi în cazul lui Sf. Pavel, la o alegere de a fi martori ai Învierii: ai
învierii noastre la o altă viaţă, aceea a dragostei lui Dumnezeu, ca urmare a jertfei supreme pe
Cruce şi a Învierii lui Hristos.
Această mare minune a Învierii lui Hristos este aşadar şi începutul învierii noastre. Sf.
Pavel adresează cuvinte de mustrare corintenilor care se îndoiau de învierea morţilor: Dacă
se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este înviere a
morţilor? Dacă nu este înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă Hristos n-a înviat,
zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră. (1 Cor 15,
12-14) Credinţa noastră are ca temelie Învierea lui Hristos şi este împlinită prin credinţa în
propria noastră înviere. Hristos este numit începătură (a învierii) celor adormiţi (1 Cor. 15,
20) şi întâiul născut din morţi (Col. 1,18). Prin Înviere, Hristos ne-a deschis nouă calea spre
înviere: Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor (1
Cor. 15, 21). Ceea ce înseamnă că nu este suficient să mărturisim credinţa în Învierea lui
Hristos ca pe un fapt istoric, ci să afirmăm şi să trăim credinţa în propria noastră înviere.
Această credinţă ne poate schimba viaţa, această credinţă face trecerea de la istorie, care este
uneori impersonală, la experienţa personală a vieţii celei adevărate. Căci a crede că vom
învia, aşa cum Hristos a înviat, nu înseamnă numai nădejdea într-un eveniment viitor de la
sfârşitul veacurilor, când toţi vom învia la cea de-a doua venire a lui Hristos, ci înseamnă o
înviere încă din această viaţă pământească, o deşteptare a noastră la viaţa comuniunii cu
Dumnezeu.
În această sfântă zi vă doresc tuturor să descoperiţi sensul credinţei în învierea noastră
zidită pe credinţa în Învierea lui Hristos. Să primim cu toţii această descoperire, să ne
bucurăm de lumina Învierii, să iertăm toate pentru această bunăvestire.
Îl rog pe Dumnezeu să ne facă pe toţi părtaşi bucuriei Sf. Apostol Pavel care l-a
întâlnit pe Domnul Înviat pe drumul Damascului şi ne arate vrednici vestitori ai acestei
minuni. În acelaşi timp doresc să vă invit pe toţi să fiţi părtaţi la o mare bucurie a
Arhiepiscopiei noastre, anume hirotonia P.Cuv. Arhim. Ioan Casian Tunaru întru Episcop
Vicar, în cadrul Congresului Arhiepiscopiei noastre de la Chicago din 29 iunie – 2 iulie 2006.
Avem mare nădăjde că acest eveniment va fi un pas important în strădaniile noastre de a
organiza Arhiepiscopia şi parohiile noastre de pe continentul american.
Vă îmbrăţişez frăţeşte în Hristos Domnul Cel Înviat şi vă urez tuturor Sărbători
fericite!
Hristos a înviat!
Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu,
† NICOLAE
Chicago, Praznicul Învierii Domnului, 2006

