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PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2017 
† NICOLAE 

din mila lui Dumnezeu 
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii şi  

Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi 
 

Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini din sfânta noastră Mitropolie, 
pace şi bucurie sfântă de la Hristos Domnul cel Înviat, 

iar de la noi arhierească binecuvântare. 



Degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi  
şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. (Matei 28, 7).  

 
Prea Cucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi, 

Hristos a înviat! 
Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să ne vestim din nou Învierea lui Hristos, minunea ce 

a schimbat soarta omului şi a lumii, minune vestită de femeile mironosițe, de Sfinții Apostoli și de mulțimea 
celor care L-au întâlnit pe Hristos cel Înviat, până la Saul pe drumul Damascului. Se cuvine să ne oprim la 
semnificațiile acestei vestiri la capătul pelerinajului prin Postul Sf. Paști.   

După rânduială, am postit și ne-am rugat pentru ca să ne învrednicim de lumina și bucuria Învierii, 
dar și de descoperirea sensului acestui eveniment. Căutarea noastră cu post și rugăciune a atins o culme 
în zilele Săptămânii Sf. Patimi. Am cântat ”Cămara Ta Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu 
am ca să intru într-însa, luminează-mi haina sufletului meu și mă mântuiește” întrezărind bogăția acestor 
zile ale Învierii și dorind să ne îmbrăcăm cu lumina cunoștinței. Cămara Mântuitorului unde sufletul nostru 
dorește să pătrundă este mormântul în care a fost așezat după coborârea de pe Cruce, mormânt care a 
fost străbătut de lumina Învierii și a devenit prilej de vestire și de împărtășire de lumina cea veșnică a 
Împărăției cerurilor. 

Fidele ucenice ale Domnului, femeile mironosițe se află duminică dis-de-dimineață la mormânt 
pentru a împlini rânduiala iudaică a ungerii trupului celui mort. Însuşi îngerul Domnului prăvălește piatra și 
le descoperă mormântul pentru ca femeile mironosiţe să vadă minunea (Matei 28, 1-4). Și tot îngerul le 
vestește Învierea Domnului: Ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; căci S-a sculat precum a 
zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi 
şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. (Matei 28, 5-7). Femeile au luat cuvintele 
îngerului, că ”cel Răstignit nu este aici, S-a sculat din morți” și le-au dus Apostolilor. Vestirea îngerului s-a 
aflat apoi confirmată de întâlnirea cu Hristos cel Înviat a femeilor mironosițe și a Apostolilor până la a 
deveni mărturisire: ”Domnul cu adevărat a înviat și s-a arătat lui Simon.” (Luca 24, 34).  

Cine sunt cei care s-au învrednicit de această Întâlnire care a schimbat soarta omenirii? Mai întâi 
femeile mironosițe, amintite de Sf. Matei, Maria Magdalena și cealaltă Marie, în care o putem identifica pe 
mama lui Iacob și a lui Iosif. Maria Magdalena este una și aceeași persoană cu femeia păcătoasă care, 
”luând rânduială de mironosiță”, a venit la Iisus în casa lui Simon leprosul din Betania (Matei 26, 6-13), I-a 
turnat pe cap mir de mare preț, I-a spălat picioarele cu lacrimile pocăinței și le-a șters cu părul capului ei. 
Domnul a primit această ofrandă ca pe o prefigurare a morții și îngropării Sale, lăudând gestul ei. Această 
femeie este cea care s-a învrednicit prima, împreună cu ”cealaltă Marie”, să primească vestirea îngerului 
și să-l întâlnească pe Hristos cel Înviat: ”Când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a 
întâmpinat zicând: Bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui și I s-au închinat” (Matei 
28, 9). Credincioșia lor față de Învățătorul lor, îndrăzneala de a merge dis-de-dimineață la mormânt, în 
timp ce Apostolii erau ascunși de frica iudeilor și se temeau să nu împărtășească soarta profetului din 
Nazaret, au fost răsplătite prin prima întâlnire cu Hristos cel Înviat. Au urmat, după cum ne descoperă 
Sfintele Evanghelii, arătările Domnului repetate către ucenici, până la cea de pe drumul Damascului către 
Saul prigonitorul. Pornit să dea pe față ceea ce credea el a fi o ”înșelăciune” a ucenicilor și să-l descopere 
pe Hristos cel furat din mormânt (Gala Galaction), Saul îl întâlnește pe Cel pe care îl căuta, întocmai ca 
femeile mironosițe și Apostolii, pe Hristos cel Înviat care îl cheamă la vestirea minunii Învierii. Și Saul 
descoperă taina mormântului gol din care strălucește lumina Învierii lui Hristos. 

Prea Cucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi, 
Această căutare a lui Hristos cel Înviat, această descoperire a mormântului ”gol”, dar plin de slava 

lui Hristos este sensul adânc al călătoriei prin această viață a fiecărui creștin. Fiecare ne recunoaștem în 
persoana femeii păcătoase, a Apostolilor temători și neînțelegători sau al lui Saul căutătorul de adevăr. 
Fiecare dintre aceștia au aflat răspuns la întrebări și căutări în întâlnirea cu Hristos cel ridicat din morți. Nu 
putem să credem că noi vom afla într-un alt mod răspuns frământărilor noastre decât în această întâlnire. 
De acestea ne încredințează Sf. Ioan Gură de Aur: ”Care dintre voi n-ar vrea să fie ca acelea şi să 
cuprindă picioarele lui Iisus? Puteţi şi acum, toţi câţi vreţi! Puteţi să-I cuprindeţi nu numai picioarele, ci şi 



mâinile, şi capul acela sfânt, împărtăşindu-vă, cu cuget curat, cu înfricoşătoarele taine. Nu numai aici pe 
pământ; ci Îl veţi vedea şi în ziua aceea a judecăţii, cu slava aceea nespusă” (Omilia 89 la Evanghelia de 
la Matei). Ceea ce dă sens vieții noastre este întâlnirea cu Hristos cel Înviat, în icoană, în cuvântul 
Evangheliei, în Sfânta Împărtășanie. Această întâlnire poate purta sensul schimbării noastre existențiale, 
la fel ca în cazul femeilor mironoșițe și al Apostolilor, la capătul unei căutări profunde, în urma unei 
cercetări atente a conștiinței pentru a ne identifica păcatele și neputințele și a-I cere lui Hristos vindecare și 
înțelegere. Sf. Ioan Gură de Aur ne încredințează de împlinirea acestei căutări în Împărăția cea veșnică a 
Celui Înviat. 

În zilele care urmează misiunea noastră pe pământ american se va afla reînnoită prin împlinirea 
planului de fondare a Mitropoliei românilor ortodocși din cele două Americi și a Episcopiei din Canada. Vă 
îndemn pe toți la rugăciune pentru a ne întări Dumnezeu în misiunea noastră, vă îndemn la împreună 
lucrare pentru a ne împlini responsabilitățile în creşterea şi educarea copiiilor şi tinerilor noştri, în 
călăuzirea tuturor credincioșilor pe drumul mântuirii. Vă îndemn să ne rugăm ca Dumnezeu să ne 
păzească în dreapta credinţă, vrednici mărturisitori ai Tradiţiei adevărate a Bisericii Ortodoxe. Iar în toate 
să ne punem nădejdea în Hristos cel Înviat, bucuria și lumina sufletelor noastre. 

Vă îmbrăţişez în Hristos Domnul Cel Înviat şi vă urez Sărbători fericite cu sănătate, pace și bucurii 
în viața de familie și în cea a parohiilor!  

 
Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu,  

† Mitropolit NICOLAE  
 

PASTORAL LETTER FOR THE LORD’S RESURRECTION 2017 
† NICOLAE 

by the mercies of God 
Archbishop of the Romanian Orthodox Archdiocese of the United States of America and 

Metropolitan of the Romanian Orthodox Metropolia of the Americas 
 

To the beloved clergy and Orthodox Christians of our Holy Metropolia, 
peace and holy joy from Christ the Risen Lord, and from us Hierarchical Blessings. 

Go quickly and tell His disciples: “He has risen from the dead  
and is going ahead of you into Galilee. There you will see Him” (Matthew 28:7).  

 
Very Reverend Fathers, Beloved Faithful, 

Christ is risen! 
We give glory to God that He has enabled us once again to proclaim the Resurrection of Christ, the 

miracle that changed the destiny of mankind and of the world, a miracle proclaimed by the myrrh-bearing 
women, by the Holy Apostles, and by the multitude of those who encountered the Risen Christ, all the way to 
Saul on the road to Damascus. It is fitting that we should pause and think about the meanings of this 
proclamation at the end of our pilgrimage through Great Lent.   

In keeping with tradition, we have fasted and prayed that we may become worthy of the light and joy 
of the Resurrection, but also may discover the meaning of this event. Our quest in fasting and prayer 
reached a climax during the days of Holy Passion Week. We sang, “I see your Bridal Chamber adorned, O 
Savior, and I have no wedding garment that I may enter in; enlighten the vestment of my soul and save me,” 
glimpsing the riches of those days of the Resurrection and longing to clothe ourselves in the light of 
knowledge. The Savior’s Bridal Chamber into which our soul longs to enter is the tomb in which He was laid 
after being taken down from the Cross, the tomb that glowed with the light of the Resurrection and became 
the source of proclamation and participation in the eternal light of the Kingdom of Heaven. 

The faithful women disciples of the Lord, the myrrh-bearers, found themselves early on Sunday 
morning at the tomb to fulfill the Jewish custom of anointing the body of the dead. The angel of the Lord 
himself rolled away the stone and showed them the tomb so that the myrrh-bearers could see the miracle 



(Matthew 28:1-4). And the angel also proclaimed to them the Lord’s Resurrection: “I know that you are 
looking for Jesus, who was crucified. He is not here; He has risen, just as He said. Come and see the place 
where He lay. Then go quickly and tell His disciples: ‘He has risen from the dead and is going ahead of you 
into Galilee. There you will see Him’” (Matthew 28:5-7). The women received the angel’s words, that “the 
Crucified One is not here; He has risen,” and took them to the Apostles. The angel’s proclamation was later 
confirmed by the encounter of the myrrh-bearing women and the Apostles with the Risen Christ, becoming 
the testimony: “The Lord is risen indeed and has appeared to Simon” (Luke 24:34).  

Who are these that were counted worthy of this Encounter that changed the destiny of mankind? 
First of all, the myrrh-bearing women mentioned by St. Matthew, Mary Magdalene and the other Mary, 
whom we can identify as the mother of James and Joses. Mary Magdalene is the same person as the sinful 
woman who, “taking it upon herself to become a myrrh-bearer,” came to Jesus in the house of Simon the 
Leper in Bethany (Matthew 26:6-13), poured costly myrrh on His head, washed His feet with her tears of 
repentance, and dried them with her hair. The Lord received this offering as a prefiguring of His death and 
burial, praising her gesture. This woman is the one who, along with “the other Mary,” became the first to 
receive the angel’s proclamation and encounter the Risen Christ: “So the women hurried away from the 
tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. ‘Greetings,’ He said. 
They came to Him, clasped His feet and worshiped Him” (Matthew 28:8-9). Their faithfulness to their 
Teacher, their courage in going early in the morning to the tomb while the Apostles were hiding for fear of 
the Jews, frightened that they might share the fate of the prophet from Nazareth, were rewarded by the first 
encounter with the Risen Christ.  

Very Reverend Fathers, Beloved Faithful, 
This search for the Risen Christ, this discovery of the tomb that is “empty,” yet full of the glory of 

Christ, is the profound meaning of every Christian’s journey through this life. We all find ourselves in the 
person of the sinful woman, of the fearful and uncomprehending Apostles, or of Saul the truth-seeker. Each 
of these found the answer to their questions and their searching in their encounter with the Christ who rose 
from the dead. We cannot believe that we will find the answer to our turmoil in any other way than in this 
encounter. St. John Chrysostom assures us of these things: “Perchance some one of you would wish to be 
like them, to hold the feet of Jesus; you can even now, and not His feet and His hands only, but even lay 
hold on that sacred head, receiving the awful mysteries with a pure conscience. But not here only, but also 
in that day you shall see Him, coming with that unspeakable glory” (Homily nr. 89 on St. Matthew’s Gospel). 
What gives meaning to our lives is our encounter with the Risen Lord, in icons, in the word of the Gospel, in 
the Holy Eucharist. This encounter can mean an existential change for us, just as in the case of the myrrh-
bearers and the Apostles, at the end of a profound search, following an attentive examination of our 
conscience for the identification of our sins and weaknesses, and crying out to Christ for healing and 
understanding. St. John Chrysostom assures us of the fulfillment of this search in the eternal Kingdom of the 
Risen One.   

In the coming days our mission on American soil will be renewed through the fulfillment of the plan to 
create a Metropolia for the Romanian Orthodox in the Americas, and a Diocese in Canada. We invite you all 
to prayer that God may strengthen us in our mission; we encourage you to work together that we may fulfill 
our responsibilities to raise and educate our children and our youth, and guide our faithful on the path of 
salvation. Let us pray that God will keep us in the true faith, worthy witnesses of the true Tradition of the 
Orthodox Church. In all these things we place our hope in the Risen Christ, the joy and light of our souls.   

I embrace you in Christ the Risen Lord and I wish you a Joyful Feast with health, peace, and joy in 
your families and parishes!  

 
Your brother in prayer to God,  

† Metropolitan NICOLAE  
Chicago, The Feast of the Lord’s Resurrection, 2017 

 
 
 
 



   
 
              BOTEZURI                       

    
 A pășit în comunitatea creștin-ortodoxă din parohia noastră: 
ANA-MARIA GABRIELA PĂTRĂU, născută la 12 noiembrie 2016, având nasi 
pe Valentin si Cecilia Preda. Tatăl ceresc să o crească mare si sănătoasă! 
 
 
 
 

 DECESE 
 
     La 14 martie 2017 s-a mutat la Domnul PETER WACHNUK, vechi si devotat 
membru al parohiei noastre, fost membru al Consiliului Parohial si dirijor al 
corului bisericii. Slujba de înmormântare a avut loc la 17 martie, la Friscolanti 
Funeral Chapel, biserica noastră si respectiv Woodland Cemetery. Dumnezeu 
Să-l aseze cu cei drepți! 
After a long life well lived at the age of 94, Peter has entered into eternal rest 
and has joined his devoted wife Elsie (2013) and his loving daughter Debbie 
(2000), on March 14, 2017. Peter was also predeceased by his parents Sandy 
and Polly Wachnuk and his ten siblings. Survived by his daughter Diannia and 
her husband Tony Shepherd. Grandpa will be missed by grandsons Mark (Gail) 
Dennis, Mike Dennis and Randy Dennis. He was great-grandpa to Allie, Katie, 
Mitch, Brandon and Megan.  
 
 
 

Consiliul Parohial, Reuniunea Doamnelor si părintele Lucian, 
urează tuturor un Paste binecuvântat! 

Hristos a înviat! 
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