
Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă 
după vechiul Calendar în Italia

PASTORALA
la 

Învierea Domnului

să trăim împreună cu ei clipele de fericire şi de mare trăire 
duhovnicească de acest mărit praznic al Învierii Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos din anul mântuirii 2013.

Aşadar lumina sfântă a Învierii Domnului să vă aducă în 
inimi pace, bucurii duhovniceşti şi noi împliniri în viaţa 
cotidiană.

Hristos a Înviat !

Al vostru binevoitor şi pururea către Domnul rugător
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Iubitului cler, fraţilor arhierei, cinului monahal şi iubiţilor cre
dincioşi ai Bisericii noastre, har şi pace de la Dumnezeu şi de la 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos cel înviat din morţi, iar de la 
smerenia noastră arhiereşti binecuvântări.

IUBIŢII MEI FII SUFLETEŞTI,

Plină de îmbelşugate roade duhovniceşti, mare şi neasemuită 
este Taina Învierii Domnului pentru sufletele noastre. Aşadar, 
„Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm Sfintei Învieri a lui Hristos, 
căci, iată, a venit prin Cruce bucurie la toată lumea”. Să ne 
apropiem, în această mărită sărbătoare a Paştilor, de Sfânta Biserică 
„cu inimile curăţite de orice cuget rău” (Evrei X, 22), pentru ca din 
comoara învăţăturilor sfinte să aflăm calea pe care se cuvine să 
mergem în toate zilele vieţii noastre spre a ne învrednici de darul 
cel nepreţuit al vieţii veşnice pe care îl aduce, în fiecare an, Învierea 
lui Hristos tuturor celor ce cred şi mărturisesc Prea Sfântul Său 
Nume. Rugăm pe Dumnezeu să ne dea nouă, „duhul înţelepciunii 
şi al descoperirii spre cunoştinţa Lui şi să ne lumineze ochii inimii, 
ca să pricepem astfel şi să umblăm cu vrednicie, cu toată smerenia 
şi blândeţea, cu îndelungată răbdare, îngăduindune unii pe alţii 
în iubire, şi silindune să păstrăm unirea duhului, întru legătura 
păcii” (Efeseni IV, 13).

Întradevăr, dragostea, unirea şi pacea sunt căile care duc pe 
toţi oamenii la fericire, iar pentru noi, creştinii, ele sunt ferestrele 
sufletului prin care pătrund în cugete şi în inimi lumina şi bucuria 
Învierii, sunt poruncile pe care Hristos cel Înviat ni lea lăsat spre 
împlinire, ca pe cel mai scump şi mai sfânt testament al Său.

Dragostea este cea dintâi poruncă a Legii creştine: „Dumnezeu 
este dragoste” (I Ioan IV, 8), iar Mântuitorul însuşi a spus lămurit, 

fără putinţă de răstălmăcire: „Întru aceasta va cunoaşte lumea că 
sunteţi ucenici ai Mei, de veţi avea dragoste unii către alţii” (Ioan 
XIII, 35).

IUBIŢI CREDINCIOŞI ŞI CREDINCIOASE,

Unirea dintre oameni este iarăşi o poruncă sfântă a Bisericii 
noastre, fiindcă toţi oamenii sunt fii ai aceluiaşi Dumnezeu, iar 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sa jertfit pentru întreaga lume şi a 
deschis porţile Raiului pentru toţi.

Datori suntem şi noi să păstrăm această legătură binecuvântată 
a unirii frăţeşti, după cuvintele Sfintei Scripturi: „Să gândim la 
fel, având aceeaşi iubire, acelaşi suflet, aceeaşi cugetare” (Filipeni 
II, 2) ca „să nu fie între noi dezbinări, ci să fim uniţi în duh şi 
cugete” (I. Corinteni I, 10).

Pacea este piatra de temelie a credinţei noastre, pentru că 
însuşi „Hristos este pacea noastră” (Efeseni II, 14).

După mărita Sa Înviere din morţi, cele dintâi cuvinte pe care 
lea rostit către oameni au fost: „Pace vouă!” (Luca XXIV, 36), 
pecetluind astfel Testamentul pe care la lăsat urmaşilor Săi când 
a zis: „Pacea Mea dau vouă, pacea Mea las vouă...” (Ioan XIV, 
27). Pentru aceasta, Biserica Ortodoxă ne aminteşte neîncetat, 
prin graiul Sfintei Scripturi, nestrămutata îndatorire pe care o 
avem, de a urma calea păcii, pe care numai cei nedrepţi nu o 
cunosc; de a căuta pacea cu toată lumea.

Dragostea, unirea şi pacea sunt virtuţile care trebuie să stea 
pururea de veghe în sufletele noastre, ca să putem primi darurile 
Învierii lui Hristos şi bucuria cea negrăită a Paştilor, a acestei 
luminate zile „pe care a făcuto Domnul, ca să ne bucurăm şi să 
ne veselim întrînsa”.

Trăim departe de ţară şi de cei dragi nouă, dar biserica ne 
leagă pe unii de alţii şi ne face să ne unim gândurile şi forţele 
noastre spirituale şi să i aducem pe cei de acasă alături de noi şi 
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