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Comunitatea Monastică
PREASFANTATREIME
Mănăstire Catolică de Rit Bizantin, de Drept Eparhial

ˆ

Dragă frate, dragă soră în Hristos,

Te rog să primești de la mica noastră 
Mănăstire închinată Preasfintei 

Treimi, din tărâmul Girocului din 
Banat, această Scrisoare ce dorește să fie 
purtătoarea bucuriei Sfintelor Paști. Ea 
vine însoțită de strigătul ce răsună din 
gurile tuturor credincioșilor: 

Hristos a înviat!
Ea este o urare.
Este o salutare.
Este o mărturisire de credință.

Da! Este o urare plină de bucurie 
pentru că îți spune ceea ce Dumnezeu 
dorește pentru tine. Ți-o dăruiesc cu aceeași 
simplitate cu care am primit-o și eu: este 
urarea care de două mii de ani, generație 
după generație, credincioșii creștini și-o 
transmit cu puterea speranței unei lumi 
mai bune.

Sfântul și Marele Praznic al Învierii 
Domnului Nostru Isus Hristos

Anul de Grație MMXX

„ Du-te la fraţii mei şi spune-le: Mă urc la 
Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul 

Meu şi Dumnezeul vostru “
(In 20, 17)

Este o salutare plină de bucurie, așa cum ne amintește Maria din Nazaret, 
când Arhanghelul Gabriel a venit să-i spună: „Domnul este cu tine!“ pentru ca 
Ea să fie părtașa dorinței lui Dumnezeu, adică să devină Mama lui Hristos și a 
Familiei Sale, Biserica.

Este o mărturisire de credință: este vestirea cea dintâi propovăduită de 
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Apostoli și a primelor comunități creștine. „Domnul a înviat într-adevăr şi s-a 
arătat lui Simon “ ne zice Evanghelia sfântului Luca (24, 34).

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!
Isus ne-a promis prezența Sa; a promis că va sta alături de noi: „Iată, Eu sunt 

cu voi în toate zilele, până la sfârșitul timpurilor “ (Mt 28, 20).
În aceste zile grele suntem provocați să ne punem întrebări dure... care cer 

răspunsuri la fel de dure. Nu am pretenția să-ți dau soluții, doresc numai să-ți 
amintesc că este normal și că trebuie să-ți pui astfel de întrebări. Știi de ce? Pentru 
că este profund uman! Isus însuși a făcut-o! Și a făcut-o într-o manieră specifică 
Lui: S-A FĂCUT OM, îmbrățișând trăirea noastră umană, munca, bucuriile și 
speranțele, eșecul și suferința noastră. El, CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, a 
dorit să fie OM ca să ne reveleze felul în care Dumnezeu vorbește despre sine și 
despre noi, învățându-ne totodată cum să-i vorbim noi lui Dumnezeu (și despre 
Dumnezeu). 

Aici în România, în cadrul sfintei Liturghii, spunem că Dumnezeu este 
IUBITOR DE OAMENI, adică PRIETEN. Substantivul „prieten“ are strânsă 
legătură cu cuvântul „Iubire“ (latinii ziceau Ab amando ductum est amicitiae no-
men...). Prietenul fiind astfel părtașul sentimentelor tale mai profunde și cel care 
te cunoaște cel mai bine. 

„Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a 
dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“ (cf In 3, 16).

„Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa 
pentru prietenii săi “ (In 15, 13).

Sărbătoarea Sfintelor Paști tocmai aceasta este: Isus ne dăruiește Viața Lui. 
Viața Dumnezeului făcut om, care merge dincolo de perdeaua timpului și a isto-
riei.
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Monah fiind, zilnic deschid Sfânta Carte, cuvântul lui Dumnezeu. Caut, 
cu ajutorul harului dumnezeiesc, să-L însușesc, să devină parte din mine. 
Biblia păstrează cuvintele Celui ce este prin excelență „Iubitor de oameni, 
Prieten“, iar când le citim, descoperim că ele sunt adresate mie și ție. Mă rog 
pentru tine și pentru întreaga Familie a lui Dumnezeu, care este Biserica. Mă 
rog pentru toți oamenii.

Îmi permit acum să-ți spun o mică taină: nădăjduiesc să nu te plictisesc 
prea tare. Cuvântul „viață“ în limbajul biblic (ce este la ani lumină departe de 
felul nostru de a gândi... înrădăcinat fiind în cultura iudaică și, mai general, în 
Orientul Mijlociu) este foarte strâns legat de hrană, de actul de a mânca. Pen-
tru un evreu din vremea lui Isus a spune „eu mănânc“ însemna „eu trăiesc“.

Isus i-a învățat pe discipolii Săi să vorbească și să înfăptuiască după Inima 
Sa (aici vorbim despre lucruri între PRIETENI) și le-a zis: „Acest soi de de-
moni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post “ (Mc 9, 29).

Da, rugăciunea, adică dialogul cu Dumnezeu, rostită cu cuvintele lui 
Dumnezeu, ce devin cuvintele mele/tale/noastre, împreună cu postul, adică 
„dăruind viața“, sunt modul de a acționa a lui Isus în Biserică, în Familia Sa.

Acesta este sensul postului creștin, mai ales când îl facem — cu puterea 
lui Isus — pentru a cere har pentru o altă persoană. Eu postesc, adică „eu îți 
dăruiesc din viața mea“ pentru ca tu să fii viu, să fii sănătos, să fii sfânt.

Hristos a înfăptuit aceasta până la totala manifestare a Iubirii: a dăruit 
toată Viața Lui pentru ca tu, eu, noi să trăim Adevărata Viață, cea care nu mai 
apune...

Aceasta este Taina Pascală! 
Aceasta am primit-o în dar, aceasta ți-o dăruiesc!

În clipa de acum mă gândesc la toți cei care „dăruiesc din viața lor“ ca să 
redea sănătate si alinare celor care suferă din cauza pandemiei. Doresc să le 
spun tuturor din inimă: MULȚUMESC! 

Și vreau să încep cu Tine și să îți spun: în Isus Hristos, în Cuvântul care 
s-a făcut Euharistie, te însoțesc, îți stau alături și mă rog pentru tine, mă rog 
— împreună cu confrații mei — pentru toți. 

În numele celor trei frați ai mei, pr. Isaac și frații Anastasie și Ieremia, îți 
cer să te rogi pentru noi.

Paște Fericit!
Te salut și te binecuvântez!

Al tău în Hristos, 
Atanasie - Abate


