Credința în Jertfa și în Învierea Domnului, temelia unității de credință și de neam

†MIHAIL
CU HARUL LUI DUMNEZEU EPISCOP AL EPISCOPIEI
ORTODOXE ROMANE A AUSTRALIEI SI NOII ZEELANDE
Preacucernicilor preoți și tuturor
binecredincioșilor creștini din eparhia Noastră
Har, milă și pace de la Hristos Domnul nostru, iar de
la Noi părintești binecuvântări.
“Căci Paștile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi” (I Cor.5,7).

Iubiți credincioși și credincioase,
Hristos a Înviat!
Săă rbăă toăreă ÎÎnvierii Domnului Hristos este prăznicul cel măre ăl Bisericii, ziuă ceă mult
ăsș teptătăă de toătăă făă ptură căre pierduse dupăă căă dere, bucuriă, păceă sș i lumină
primordiălăă , căâ nd omul trăă iă îân comuniune cu Dumnezeu.
Săă rbăă torim ăstăă zi ÎÎnviereă Domnului Hristos sș i pentru ăceăstă căâ ntăă m lă slujbă Învierii:
“Cu trupul adormind ca un muritor, Împărate și Doamne, a treia zi ai Înviat, pe Adam
din stricăciune ridicând și moartea pierzând; Paștile nestricăciunii, lumii de
mântuire“ (Luminânda la slujba Învierii).
Căâ nd citim Sfăâ ntă Scripturăă descoperim îân Vechiul Testăment, precum sș i îân Noul
Testăment mesăjul lui Dumnezeu referitor lă tăină ÎÎnvierii Domnului sș i ă îânvierii mortșilor.
Acest mesăj ă fost descoperit măi îântăâ i proorocilor sș i dreptșilor Legii Vechi dintre căre vom
ăminti căâ tevă profetșii. Astfel, Îov cel mult răă bdăă tor ă proorocit despre răă scumpăă răreă
neămului omenesc de căă tre Îisus Hristos Domnul, precum sș i despre îânviereă mortșilor,
zicăâ nd: “Știu că Răscumpărătorul meu este viu și că El, în ziua cea de pe urmă, va
ridica iar din pulbere această piele a mea care se destramă. Și afară din trupul meu,
voi vedea pe Dumnezeu. Pe El îl voi putea vedea și ochii mei Îl vor privi, nu ai altuia.
Și de dorul acesta măruntaiele mele tânjesc în mine” (Iov 19, 25-27).

1

Profetul Îonă, fiind inspirăt de Dumnezeu ă ilustrăt ÎÎnviereă Domnului sș i cogorăâ reă Lui lă
iăd, cu șederea în pântecele chitului (peștelui) și revenirea la viață după trei zile și
trei nopți (Iona 2, 1-11).
Referindu-se lă îânviereă trupurilor, profetul Dăniel zice: “Mulți din cei ce dorm în țărâna
pământului se vor scula, unii la viață veșnică, iar alții la ocară și rușine veșnică“
(Daniel 12,2).
ÎÎn căă rtșile Noului Testament găă sim ădevăă rul cel măre sș i preăsfăâ nt despre evenimentul
ÎÎnvierii Domnului sș i Măâ ntuitorului nostru Îisus Hristos prevestit, precum sș i despre
ÎÎnviereă Domnului, că un ăct săă văâ rsș it.
ÎÎncăă fiind îân timpul ăctivităă tșii Săle misionăre de propovăă duire ă Evăngheliei, Domnul
Hristos vestesș te ucenicilor ÎÎnviereă Să din mortși zicăâ nd: ”Fiul Omului trebuie să
pătimească multe și să fie defăimat de bătrâni, de arhierei și de cărturari și să fie
omorât, dar după trei zile va învia“ (Mc. 8, 31) sș i “Pe când străbăteau Galileia,
Mântuitorul a zis iarăși ucenicilor săi: Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor
Și-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Și ei s-au întristat foarte!” (Mt. 17, 22-23). Îăr
ătunci căâ nd s-ău ăpropiăt măâ ntuitoărele Pătimi, Domnul Îisus îâncredintșeăzăă lumeă îâncăă
odătăă de dumnezeireă Să sș i ăflăâ ndu-se dincolo de Îordăn, măi îântăâ i ă îânviăt pe fiică lui Îăir,
ăpoi pe fiul văă duvei. ÎÎn ăcest timp, Lăzăă r, prietenul Săă u ă murit. Atunci ă păă răă sit Îordănul
sș i ă venit îân Betăniă, unde primesș te sș tiri de lă surorile lui Lăzăă r, Mărtă sș i Măriă. Venind lă
mormăâ ntul lui Lăzăă r, ă văă rsăt lăcrimi sș i s-ă rugăt, dupăă căre îâl îânviăzăă din mortși, zicăâ nd:
“Lazăre, vino afară”, desș i eră mort de pătru zile (In.11, 1-45). Aceăstăă măre minune ă
stăâ rnit invidiă măi mărilor vremii căre ău hotăă răâ t săă îâl omoăre pe Hristos Domnul sș i pe
Lăzăă r (In.11,46-57).
Domnul, cunoscăâ nd inimile sș i cugetele lor, ă plecăt de ăcolo îândreptăâ ndu-se spre
Îerusălim, unde ă fost primit de popor cu multăă bucurie, purtăâ nd rămuri de finic îân măâ ini
sș i strigăâ nd: “Osana fiul lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului!” (Mt.21,9 ). Aceăstă se făce pentru căă inimile lor ău fost misș căte de Duhul lui
Dumnezeu pentru ă lăă udă pe Hristos. Prin rămurile de finic este îânchipuităă măi îânăinte
biruintșă Domnului Hristos ăsupră mortșii, pentru căă eră obiceiul că biruitorii îân răă zboăie
săă fie cinstitși sș i primitși cu rămuri verzi de copăci, îân procesiuni triumfăle. Măâ nzul ăsinei
îânchipuiă poporul credincios provenit dintre păă găâ ni, iăr făptul căă Hristos Domnul ă sș ezut
pe măâ nzul ăsinei, fiind proclămăt îâmpăă răt, ÎÎl ărătăă biruitor ăl îântregului păă măâ nt, unde vă
fi propovăă duităă jertfă sș i îânvăă tșăătură Să sș i unde vă fi primit cu credintșăă. El sș tiă îânsăă căă intrăă
îân cetăte, spre pătimă Să. Arhiereii sș i băă trăâ nii poporului ătșăâtșăă multșimile spre răă zbunăre sș i
căă utăâ nd prilej că săă -L omoăre, se folosesc de multșimile ădunăte săă prăă znuiăscăă Păsș tile
iudăic. Pentru ăceăstă El pleăcăă din mijlocul multșimilor sș i îân urmăă toărele zile le grăă iesș te
îân pilde. Primesș te ungereă cu mir curăt de măre pretș îân căsă lui Simon Leprosul (Mt. 26,
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6-13), sș i pentru căă urmă Păsș tile evreiesc îân Vinereă urmăă toăre, Domnul îâmplinesș te
trăditșiă, săă rbăă torind Păsș tile joi seără, îâmpreunăă cu ucenicii Săă i. Atunci le-ă dăt ultimele
porunci, le spălăă picioărele, îânvăă tșăându-Î virtuteă smereniei sș i ăpoi îâi îândeămnăă săă se
iubeăscăă unii pe ăltșii, făă răă că cinevă săă căute săă fie măi măre îântre ei. Lă ăceăstăă Cinăă ă
instituit Tăină Euhăristiei (Mt. 26, 26-29), ăpoi ă vorbit despre văâ nzăreă Să sș i despre
văâ nzăă tor.
Lă sfăâ rsș it merge îân muntele măă slinilor cu ucenicii pentru rugăă ciune. Acolo este prins sș i
legăt, ăpoi este dus de căă tre soldătșii romăni lă ărhiereul Ană, socrul lui Căiăfă, unde erău
ădunătși totși cei căre cugetău îâmpotrivă Domnului Îisus. Dupăă prescriptșiile Legii, îân
noăpteă ăceeă ei trebuiău săă măă năâ nce Păsș tile, ăsș ă cum ă făă cut Măâ ntuitorul cu ucenicii Săă i.
Pentru ă-L ucide pe Hristos, ău ămăâ năt Păsș tile, îâncăă lcăâ nd Legeă. Lă ivireă zorilor L-ău dus
lă ărhiereul Căiăfă, iăr ăcestă dupăă ce ăduce mărtori mincinosș i, îâl trimite lă Pilăt. ÎÎn
pretoriu, Pilăt sș tiind sș i îântșelegăâ nd căă este nevinovăt, îânceărcăă săă ÎÎl elibereze, dăr de frică
poporului mănipulăt de fărisei sș i căă rturării iudeilor, ÎÎl condămnăă lă moărte pe cruce.
Domnul Hristos primesș te Pătimile, ocăă rile nedrepte, băă tăă ile, cruceă sș i moărteă de ocărăă
pentru ă răă scumpăă ră neămul omenesc de păă căt. ÎÎsși dăă viătșă îân măâ inile Tătăă lui ceresc,
ridicăâ nd sș i sfintșind prin jertfăă , fireă omeneăscăă ăsumătăă lă năsș tere din Sfăâ ntă Fecioărăă
Măriă.
Îosif din Arimăteeă, unul dintre ucenicii Săă i, ă cerut trupul mort ă lui Îisus, pe căre L-ă
coborăâ t cu evlăvie de pe Cruce. Ungăâ ndu-L dupăă trăditșie cu prepărăt de smirnăă sș i ăloe, L-ă
îânfăă sș urăt îân giulgiu curăt, ăpoi L-ă ăsș ezăt îân mormîânt (Mt. 27,57-60).
Prin Pătimile Săle, Hristos Domnul ne-ă ărăă tăt căă scopul vietșii Săle stăă îân ăscultăreă
desăă văâ rsș ităă fătșăă de Tătăă l, îân smerenie sș i evlăvie. Totodătăă , Pătimile ău condus spre
momentul proslăă virii Săle, îântrucăâ t momentul suprem ăl revelătșiei dumnezeirii Săle, este
ÎÎnviereă Să din mormăâ nt, căci “Dumnezeu L-a Înviat dezlegând durerile morții,
întrucât nu era cu putință ca El să fie ținut de ea”( Fapte 2, 24 ).
A treiă zi ă ÎÎnviăt, căă ci îângerul Domnului ă binevestit femeilor mironositșe căre veniserăă
de dimineătșăă lă mormăâ nt: „Nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu
este aici căci S-a sculat precum a zis”(Mt. 28, 5-6).
După Învierea Domnului Hristos, apostolii cred în divinitatea Sa, întrucât merg în Galileea:
”Și văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră.” (Mt. 28,17), îântșelegăâ nd plenăr sș i
definitiv cine este Domnul Îisus Hristos sș i căre vă fi slujireă lor, îân vedereă continuăă rii
misiunii ăpostolice lă căre ău fost chemătși.
Acolo: “apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer și
pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.“ (Mt.28, 18-19).
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Lă scurt timp ă ăvut loc îântemeiereă Bisericii, căâ nd ăpostolul Petru ărătăă poporului îân ziuă
Cincizecimii, căre ă fost misiuneă Domnului Îisus Hristos pe păă măâ nt, cum ă fost
îânvăă tșăătură Să, precum sș i sfăâ rsș itul pe căre L-ă ăvut, pentru căă Dumnezeu: “Pe Acest Iisus
pe Care voi L-ați răstignit, L-a făcut Domn și Hristos“ (Fapte 2, 36). Astfel, Hristos
Domnul devine “piatra din capul unghiului“(Fapte 4, 11) ă Bisericii, pe căre ăpostolii ău
zidit-o dupăă Cincizecime, prin putereă Duhului Sfăâ nt.
Frați creștini,
Sfăâ ntul Îoăn Dămăschinul ne îânvătșăă că ”Prin Înviere Hristos Domnul a scos din firea
noastră stricăciunea și moartea. Chiar dacă El a mâncat după Înviere, n-a făcut-o din
trebuință, ci ca să învedereze adevărul învierii.” (Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, 4,
1, trad. Rom., p. 235).
Apoi, trupul Domnului a devenit luminos și plin de slavă, așa cum s-a arătat o clipă
pe muntele Taborului. Dumnezeirea Lui s-a arătat în El în toată strălucirea, ca pe
Tabor, deși oamenii nu o puteau vedea pentru că nu se coborâse încă Duhul Sfânt
peste ei” (Învățătura de Credință creștină ortodoxă, ed. Institutului Biblic și de
Misiune Ortodoxă, București, 2015, pg. 135). Biserică noăstrăă propovăă duiesș te
îânvăă tșăătură Domnului din Noul Testăment, ărăă tăâ nd căă măâ ntuireă este legătăă de persoana
sș i opera Să sș i constăă îân ăducereă credinciosului lă o viătșăă nouăă , îân comuniune cu
Dumnezeu prin Îisus cel ÎÎnviăt, pentru că ”Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele,
ci ca să le mântuiască” ( Lc. 9, 55).
Sfăâ ntul Grigorie de Năziănz vorbesș te despre un răport de reciprocităte îântre Dumnezeu sș i
om, îân făptele Domnului Hristos. Pentru ăceăstă căâ ntăă m lă ăcest măre prăznic ÎÎmpăă răă tesc:
“Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu Tine,
Cel ce ai înviat. Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine, însuți împreună mă
preamărește, Mântuitorule, întru împărăția Ta.“
Domnul Hristos cel Înviat îi pregătește pe apostoli timp de patruzeci de zile, pentru misiune,
iar tema slujirii și predicii lor va fi Împărăția lui Dumnezeu (Fapte 19, 8). Condusș i de
Duhul Sfăâ nt, ăcesș tiă propovăă duiesc pe Hristos cel ÎÎnviăt sș i ÎÎnăă ltșăt lă ceruri. Totodătăă ,
Biserică ă preluăt îânvăă tșăătură cresș tinăă sș i misiuneă primităă de lă Domnul Îisus,
propovăă duind sș i îânvăă tșăând căă moărteă nu este o pierdere ă persoănei sș i personălităă tșii
omului, ci este o trecere îân vesș nicie, spre o existentșăă unicăă cu Dumnezeu. Astfel, tot omul
vă îânviă, cu un trup duhovnicesc, prezentăâ ndu-se că o ”făptură nouă” (II Cor. 5, 17). ÎÎn
ăcest sens, Sfăâ ntul Apostol Păvel spune: “Așa este și învierea morților: se seamănă
(trupul) întru stricăciune, înviază întru nestricăciune; Se seamănă întru necinste,
înviază întru slavă, se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; Se seamănă
trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc.”
(I Cor. 15, 42-44)
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Dreptmăritori creștini,
Domnul cel ÎÎnviăt din mortși ă făă găă duit ăpostolilor căă vă veni iărăă sș i. Acest ădevăă r ă măi
fost descoperit ăpostolilor pe căâ nd Hristos cel ÎÎnviăt se îânăă ltșă lă cer; descoperireă ă fost
făă cutăă de căă tre “doi bărbați, care au stat lângă ei, îmbrăcați în haine albe”, căre ău sș i
zis căă tre ucenici : ”Acest Iisus, Care S-a Înălțat la cer..., astfel va și veni, precum L-ați
văzut mergând la cer” (Fapte 1, 11).
Că semn ăl Legăă măâ ntului Nou, Biserică îâmplinesș te poruncă pe căre ă dăt-o Domnul lă Cină
de Tăinăă , că săă ăducem Jertfa Euharistică îân numele Lui, pentru ă răă măâ ne îân comuniune
cu El. Dupăă Sfăâ ntul Nicolăe Căbăsilă jertfă euhăristicăă ăre douăă ăspecte: unul de
mulțumire (pentru darurile revărsate asupra noastră) și altul de mijlocire, de cerere
(pentru iertarea greșelilor și pentru dobândirea binecuvântărilor dumnezeiești în viața
noastră). (N. Cabasila, Explicarea dumnezeieștii Liturghii LXII, 2-3; X, 4 9-10).
Asș ădăr, săă multșumim Domnului căre S-ă jertfit pentru viătșă sș i pentru măâ ntuireă noăstrăă
sș i săă ÎÎl rugăă m săă ne lumineze căleă spre ÎÎmpăă răă tșiă Tătăă lui ceresc, săă ne îânvredniceăscăă săă
răă măâ nem cu El îân comuniune prin Sfintele Tăine ăle Bisericii noăstre, îân speciăl prin
Tăină ÎÎmpăă rtăă sș ăniei. ÎÎn ăcelăsș i timp săă îântăă rim comuniuneă îântre noi. Măi ăles prin iertăre
sș i ăpoi prin păceă pe căre suntem dători săă o căă utăă m sș i săă o ăducem îân mijlocul nostru.
Anul îân căre ne ăflăă m - 2018, căâ nd săă rbăă torim o sutăă de ăni de lă unireă romăâ nilor din
toăte provinciile romăâ nesș ti istorice sș i proclămăreă Romăâ niei că Stăt liber sș i independent,
săă fie un ăn ăl recunosș tintșei fătșăă de Dumnezeu sș i ăl rugăă ciunii smerite. ÎÎn semn de omăgiu
ădus jertfei tuturor romăâ nilor căre ău contribuit lă unităteă nătșionălăă , Sfăâ ntul Sinod ăl
Bisericii Ortodoxe Romăâ ne, lă propunereă Preăfericitului Păă rinte Pătriărh Dăniel, ă
proclămăt ănul 2018 că: “Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul
comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”.
Avem multși mărtiri sș i eroi romăâ ni, îânăintăsș i ăi nosș tri, căre ău privit cu credintșăă sș i năă dejde
lă jertfă Măâ ntuitorului, ău măă rturisit cu curăj Evăngheliă, ău ăpăă răt Biserică sș i ău cultivăt
prin jertfăă , dărul libertăă tșii, ăl unităă tșii de credintșăă sș i de neăm. ÎÎn orice loc ne-ăm ăflă, îân
Romăâ niă său îân ăfără grănitșelor ei, măi îântăâ i săă îânăă ltșăăm rugăă ciuni de multșumire pentru
toăte binecuvăâ ntăă rile sș i dărurile primite de lă Dumnezeu sș i săă ne ăducem sș i noi, cei de
ăstăă zi, jertfă drăgostei noăstre pentru ă păă stră credintșă cresș tinăă dreăptăă sș i ădevăă rătăă sș i
unităteă neămului nostru romăâ nesc.
Aceste bucurii, ăle ÎÎnvierii Domnului sș i ăle dărurilor unităă tșii de credintșăă sș i de neăm,
primite de lă Dumnezeu, săă ne lumineze căleă sș i de ăici îânăinte, iăr lumină Domnului cel
ÎÎnviăt din mortși săă ne făcăă măi buni, măi credinciosș i, măi iertăă tori sș i măi unitși îântre noi.
Domnul Hristos săă reverse peste fiecăre îân părte sș i peste îântreg neămul romăâ nesc, belsș ug
de hăr sș i de bucurii.
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Îăr din părteă noăstrăă , primitși urăă ri de săă năă tăte trupeăscăă sș i sufleteăscăă , bucurie, păce,
îâmpliniri multe, îâmpreunăă cu sălutul păscăl:
Hristos a Înviat!
Al vostru către Domnul rugător,

†MIHAIL
Episcopul Românilor Ortodocși din Australia și Noua Zeelandă
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