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Hristos a înviat! Adevărat a înviat! 
 
 
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini ai Bisericii 
Ortodoxe în America: 
 
Încă o dată ne salutăm unii pe ceilalţi cu aceste cuvinte de bucurie, cuvinte care nu 
numai că exprimă esenţa sărbătorii Paştelui, dar conţin expresia credinţei şi nădejdii în 
dragostea Domnului nostru.Cuvintele Sf. Ap. Pavel: “Dacă Hristos nu a înviat, 
zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică este credinţa voastră” (I Corinteni 
15:14) sunt esenţiale credinţei noastre. Dorind să împace creaţia cu Creatorul, Unul-
Născut Fiul lui Dumnezeu a luat trup omenesc. A intrat in istoria omenească, timpul şi 
spaţiul uman, ca unul dintre noi. A venit nu ca să I se slujească, ci ca să slujească. Şi 
săvârşind aceasta, a arătat că Dumnezeu “nu este Dumnezeul morţilor, ci al viilor” 
(Matei 22:32), şi că El doreşte îndreptarea şi înnoirea poporului Său şi al întregii Sale 
creaţii cu asemenea intensitate, încât a suferit moartea pe cruce, pentru ca viaţa să 
biruiască. Prin moartea şi Învierea Sa, El ne-a condus într-un loc nou, unde nu este nici 
întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit. Aceasta este realitatea pe care noi o 
proclamăm în aceste simple, dar profunde  cuvinte, expresie a credinţei noastre: 
“Hristos a înviat! Adevărat a înviat!” 
 
Ca şi creştini ortodocşi, nu putem fi mulţumiţi dacă adresăm aceste cuvinte numai celor 
de o credinţă cu noi. Înainte de Înălţarea Sa, Hristos Cel Înviat a poruncit ca Vestea cea 
bună a Învierii Sale să fie propovăduită tuturor neamurilor, celor care continuă să fie în 
întuneric, celor care nu au nădejde. Cine dintre noi nu ştie că lumea în care trăim, 
societatea în care ne aflăm are nevoie disperată de o nouă viaţă care răsare din 
mormântul gol al lui Hristos? Sunt numeroşi aceia care văd cultura modernă ca o 
cultură a “morţii”, o cultură care pune preţ pe viaţă numai în măsura în care are un 
înţeles “productiv”, sau o “energie tinerească”. Evenimentele recente confirmă că viaţa 
este, în multe instanţe, socotită mai puţin importantă, atunci când importanţa ei în 
raport cu alţii, pare fără valoare. Decât să cădem în deznădejdea care încercă să 
găsească consolare în “moartea demnă” şi alte asemenea sentimente înşelătoare, se cade 
să împărtăşim curajos tuturor demnitatea dăruită întregii creaţii de Învierea Domnului. 
Nu este oare vorba de adevărată demnitate, exact în faptul că Dumnezeu într-atât a iubit 
lumea încât se numeşte pe Sine “Dumnezeul viilor”, în numele vieţii veşnice? Şi nu 
este oare demnitate ceea ce El dăruieşte “fiecărui om care a venit în lume” căutând şi 
nădăjduind în “viaţa ce va să vină”, în care adevărata demnitate se găseşte nu în 
întristare, suferinţă, sau suspin, ci în viaţă fără de sfârşit? 
 
Prin moartea Sa, Hristos a îndurat suprema nedreptate; prin Învierea Sa, ne ridică la 
starea de demnitate şi odată cu noi, întreaga Sa creaţie, împărtăşind cu noi bucuria 



Învierii Sale şi a biruinţei asupra morţii, aducându-ne din disperare, în bucuria vieţii 
veşnice. Fie ca noi, în cea mai sfântă perioadă a anului, nu numai să proclamăm aceasta 
între noi, chintesenţa credinţei noastre, dar şi, asemenea Apostolilor să folosim fiecare 
prilej în a propovădui pe Hristos cel Înviat şi viaţa veşnică pe care El o dăruieşte tuturor 
celor care îl urmează. 
 
 
Cu dragoste în Hristos Domnul Cel Înviat, 
 
 
+HERMAN, 
Arhiepiscop al Washingtonului 
Mitropolit a toată America şi Canada 
 


