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PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2018 

 
Preacuvioși ierarhi, precucernici părinți, monahi și monahii, distinși slujitori, iubiți credincioși ai Bisericii 
Ortodoxe din America: 
 

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 
 
Vă salut în această și sfântă și luminată a Învierii Domnului, zi în care lumina lui Hristos 
a răsărit peste toată făptura umană muritoare. Lumina care ne înconjoară în biserici, în 
mănăstiri și în toată creația este mai mare decât lumina lumânărilor sau a candelabrelor, 
precum și decât lumina soarelui și a lunii. 
 
Lumina care strălucește acum este lumina biruinței covârșitoare a Domnului asupra iadului, 
asupra stricăciunii și înseși a morții. Domnul le amintise Ucenicilor că ,,tot cel ce trăiește și crede 
întru Mine, în veac nu va muri,” iar astăzi acea făgăduință se împlinește în noi, prin faptul că 
biruința lui Hristos, din care ne împărtășim pe deplin, a devenit biruința noastră. 
 
Sfântul Apostol Pavel ne amintește de acest lucru spunând: ,,Oare nu ştiţi că toţi câţi în Iisus 
Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Așadar, prin botez ne-am îngropat cu El 
în moarte, pentru ca, așa cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot astfel și noi să 
umblăm întru înnoirea vieţii; că dacă una cu El ne-am făcut prin asemănarea morţii Lui, atunci 
una vom fi și prin aceea a învierii Lui.” (Romani 6:3-5). 
 
Împărtășind bucuria Praznicului Pranicelor în comunitățile noastre, cu familiile noastre și chiar cu 
străinii, să mulțumim cu toții pentru lumina din inimile noastre, căci aceasta nu este un simplu 
răspuns emotiv, ci o experiență de viață autentică, viață care străbate prin întunericul grijilor și al 
patimilor noastre pământești. 
 
Așadar, să ne bucurăm în Domnul, mulțumindu-I pentru marea Sa biruință, și să cântăm cu glas 
tare Canonul Învierii: ,,Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, astăzi mă scol împreună 
cu Tine, înviind Tu. Răstignitu-m-am ieri, împreună cu Tine, Însuți împreună mă preaslăvește, 
Mântuitorule, întru Împărăția Ta.” 
 
Hristos a înviat! 
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