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Către preacucernicul cler și către cuvioșii monahi și credincioși ai Bisericii Ortodoxe în 
America: 
 
Este ziua Învierii! Să ne luminăm, popoare! Paștile! Paștile Domnului, Paștile! Că din 
moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce 
cântăm cântare de biruință. (Canonul Pascal, Oda I) 
 

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 
 
Astăzi, la această luminată Sărbătoare a sărbătorilor, să ne bucurăm cu toții ca suflete nou 
luminate, desfătându-ne în strălucirea și bucuria Învierii Domnului! Izbânda lui Hristos 
asupra stricăciunii și a morții este o victorie pentru toată lumea; nimeni nu a pierit, ci 
doar moartea și răul, căci este o victorie prin care mântuirea a devenit posibilă tuturor. 
Aducem astăzi expresia bucuriei și a entuziasmului nostru, alăturându-ne nenumăraților 
creștini ortodocși care, de mai  
bine de două milenii, în întreaga lume, au fost părtași la Paștile Domnului. 
 
Lumea de azi tânjește după împlinire și este înfometată de iubire, adevăr și dreptate. 
Avem răspunderea neprețuită de a-L proclama pe Iisus Hristos, Cel Înviat, despre Care 
creștinii din secolul al doilea au spus: 
 
Acesta este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, începutul de negrăit și sfârșitul de 
neînțeles. Acesta este Hristos! Acesta este regele! Acesta este Iisus! Acesta este 
comandantul! Acesta este Domnul! Acesta este Cel Care a înviat din morți! Acesta este 
Cel Care șade de-a dreapta Tatălui! Îl poartă într-însul și S-a născut din El! Ale Sale să-i 
fie slava și puterea veșnic. Amin! (De Paști, Sfântul Melito din Sardis) 
 
Biruința lu Hristos asupra morții și a stricăciunii este și victoria noastră, căci Sfintele 
Paști ale Domnului ne-au adus pe noi, cei muritori și pământeni, "din moarte la viață și de 
pe pământ lacer." De asemenea, El, Domnul Înviat, este Cel Care ne-a dat luptele din 
Postul Mare, acea imagine a Potecii înguste a vieții, fiindcă într-adevăr, drumul nostru nu 
se încheie cu Paștile Domnului. Mai degrabă, astăzi, începem înnoiți acea drumeție care 
în cele din urmă ne duce către propria noastră moarte și înviere la a Doua Venire a lui 
Hristos, cea minunată și preamărită. Sărbătoarea de astăzi ne pregătește pentru acel drum 
către Împărăția cea veșnică. 
 



Învierea ne deschide o cărare către pocăința plină de bucurie, astfel încât precum ucenicii 
pedrumul spre Emaus, inimile noastre să ardă în timp ce Domnul ne deschide Sfânta 
Scriptură, casă nu mai stea într-adevăr nimic în calea noastră de a-L cunoaște ca "Învierea 
și Viața." 
 
Pe măsură ce ne continuăm cărarea spre mântuire, Învierea devine o motivație și o putere 
care să ne ajute să împlinim fiecare lucru bun necesar extinderii Împărăției Sale 
pământești, adică Biserica. Fiecare dintre noi este demn de chemarea de a-și întări 
credința personală în Domnul înviat și, precum ucenicii după Înviere, să o împărtășească 
în dragoste și bucurie cu toți cei care ar accepta-o. 
 
 Se mai află încă unii, care, fie din liberă alegere, fie din cauza împrejurărilor, continuă să 
stea în întuneric, flămânzi, goi, singuri, în închisori și în disperată nevoie de dragostea și 
mila lui Hristos. După cum scria Sfântul Tikhon noii sale turme din America, "este de 
datoria noastră să împărtășim comorile noastre duhovnicești, adevărul, lumina și bucuria, 
cu aceia care nu au aceste daruri. Iar aceasta nu este numai datoria părinților spirituali și a 
misionarilor, ci și a  
mirenilor, pentru că Biserica lui Hristos, după cum cu înțelepciune a comparat-o Sfântul 
Pavel, este un trup, și fiecare membru trebuie să ia parte la viața trupului." 
 
Rugăciunea mea astăzi, la Sărbătoarea sărbătorilor, este ca această Zi cea mai Sfântă 
dintre toate, acest Triumf cel mai mare dintre toate să ne dea tuturor putere să 
îmbrățișăm, să continuăm și să extindem misiunea Domnului. Și să ne dea bărbăția și 
tăria necesare ca să încurajăm lumea cu mesajul de dragoste și mântuire și să proclamăm 
tuturor: 
 

Hristos a înviat! 
 
Cu binecuvântarile mele păstorești și cu dragoste întru Domnul Înviat, 
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