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Hristos a înviat! Adevărat a înviat! 
 
 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drepcredincioşilor creştini ai Bisericii 
Ortodoxe în America 

 
 

“Aceasta este ziua Învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea! Să ne îmbrăţişăm unul pe 
altul! Să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru Înviere! 

(Stihira Paştilor) 
 
 
Iubiţi întru Hristos Domnul, 
 
În drumul nostru spre Paşti, ne apropiem unul de celălalt, căutând şi oferind iertare, 
ca primul pas esenţial pe drumul pocăinţei. Astăzi sărbătorim iertarea care ne vine 
din mormântul gol, iertarea care năruieşte zidurile vrajbei şi care ne îndeamnă să ne 
îmbrăţişăm cu prieten şi duşman la fel, pentru că aşa ne-a poruncit Cel ce ne 
cheamă să fim părtaşi firii Sale dumnezeieşti. 
 
Sărbătoarea Învierii nu este numai o comemorare a unor evenimente trecute, ci este 
un eveniment care transcede timpul şi spaţiul. Aşa fiind, participăm într-o realitate 
care este mereu prezentă, care nu “apune”, care uneşte ceea ce s-a întâmplat în 
trecut cu ceea ce se va întâmpla în viitor, într-o sărbătorire fără de sfârşit a celui mai 
perfect exemplu de dragoste descoperită omenirii. Noi stăm totodată cu femeile 
mironosiţe la intrarea în mormânt şi în acelaşi timp în mijlocul veşnicei împărăţii a 
lui Dumnezeu. Inimile noastre sunt illuminate. Ochii noştri se deschid odată cu 
Învierea Mântuitorului Cre ne îndeamnă să privim dincolo de grijile şi necazurile 
acestei lumi, către bucuriile promise în viaţa lumii ce va să vină. Invidia şi patimile 
noastre, mândria şi ura nu mai au putere pentru că suntem părtaşi ai veşnicei 
biruinţe şi vieţii noi dăruite nouă de către Hristos, veşnicul Biruitor. 
 
Aşa precum drumul nostru a început prin chemarea de a căuta şi oferi iertare, tot aşa 
şi adevărata bucurie a Sfintelor Paşti este împlinită în iertare. Mântuitorul nostru nu 
face compromisuri în această privinţă. Sf. Părinţi ne aduc aminte că, căldura focului 
dragostei lui Dumnezeu ne curăţeşte cu adevărat atunci când ne apropiem unul de 
altul în iubire. În acelaşi timp, ne tulbură când inimile noastre rămân împietrite, 
când căutăm iertare, dar nu o oferim, când refuzăm să îmbrăţişăm pe ceilalţi cu 
“sfântul sărut” al iertării, chiar şi de dragul Învierii. 
 
Trăim într-o lume plină de ură şi mânie. Ştiri şi imagini de războaie, teamă, moarte 
şi nenorociri se derulează în faţa ochilor noştri zilnic. Lumea vede agresiunea ca pe 
un semn de putere, iertarea şi împăcarea ca pe un semn de slăbiciune. Cu toate 



acestea, în mijlocul acestu haos, lumina din mormântul gol străluceşte în aceea 
care-L îmbrăţişează pe Mântuitorul Înviat, Lumina lumii pe care “întunericul nu o 
cuprinde” şi care ne îndeamnă să lăsăm lumina noastră să strălucească înaintea 
semenilor noştri. 
 
Să dea Dumnezeu să fim consideraţi vrednici de chemarea noastră, oferind tuturor 
iertarea dumnezeiască pe care Dumnezeul nostru o dăruieşte din belşug tuturor 
celor ce o acceptă şi o oferă. Fie ca bucuria veşnică a Împărăţiei Sale să fie cu noi 
acum şi aici, aşteptând împlinirea tuturor în Hristos Cel Înviat! 
 

Cu dragoste în Hristos Domnul cel Înviat, 
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