
suntem fiii Învierii si avem în fata înaltarea, 
suntem candidati ai înaltarii la cer împreuna cu 
Domnul Hristos si asteptam înaltarea noastra la 
cer. Ca sa ajungem la înaltarea la cer trebuie mai 
întâi sa ne înaltam peste lumea aceasta, sa ne 
înaltam peste pacatele noastre, sa nu mai ad-
mitem în viata noastra nici un fel de lucru rau si 
atunci înaltati fiind peste pacate, înaltându-ne 
prin virtuti, putem ajunge si la înaltarea împreuna 
cu Domnul nostru Iisus Hristos. 
 

Ortodoxia nu este atât cu tragismul suferintei Mân-
tuiorului, ci este cu bucuria Învierii. Când avem 
bucuria Învierii suntem în miezul Ortodoxiei. 
 
Învierea lui Hristos este în centrul gândirii noastre. 
Mântuitorul a vrut sa punem accent mai mult pe 
Înviere. Si anume, în convorbirea cu cei doi (Luca 
si Cleopa, Luca 24) care mergeau la Emaus, le-a 
spus: "O, nepriceputilor si zabavnici cu inima a 
crede toate câte le-au spus proorocii, nu se cadea 
oare ca Hristos sa patimeasca si sa intre întru 
marirea Lui?". Deci noi ne întâlnim cu Hristos in-
trat "întru marirea Lui". Celor doi Mântuitorul le-a 
pus întrebarea: "Pentru ce sunteti tristi?". Domnul 
Hristos nu vrea sâ stam în întristare, ci vrea sa fim 
în bucurie!  
 

Jertfa Iisus, Mântuirea Lumii 
 
Când primăvara ninge cu flori înmiresmate, 
Cocorii vin la noi, din zori îndepărtate. 
Vezi fluturii plutind ca fulgii de zăpadă, 
Auzi cum păsări concertează,vesele-n livadă. 

Când holda nouă, scoate capul în câmpie 
Și mugurii răsar firavi, din corziile de vie, 
Vezi firele de iarbă crudă, din pământ mijind 
Și policrome gaze în eter roind. 
 
Cu albastre vioare și gingași ghiocei, 
Parfurm de toporași și pâlc de brebenei, 
Auzi și simfonii măiestre din susur de izvoare, 
Care au răsbit cu greu prin ger și prin ninsoare. 
 
Un peisaj mirific cuprins de primăvară. 
Copii ies din case să zburde pe afară. 
Privind la toate astea, in suflete invie 
Speranţa și nădejdea și multă bucurie. 
 
In asfel de decor apari, Iisuse, cu mila si cu vrere, 
Să mântuești Tu lumea, prin moarte si durere. 
La iad ai coborât si porţi Tu biruid, 
De moarte veșnică strămoșii măntuind. 
 
Si pe pământ cu oamenii din lume-ai  vieţuit, 
Iar printre cei de Sus, rămas-ai negrăit. 
Cu patimi, răstignire și inviere, batjocorit de  

toate, 
Ai spălat o lumea-n povorată, de grelele păcate. 
 
Ai trait cu noi ca să ne aduci iubire 
Cu dragostea îmbrăţișând zidirea 
Sfinţit-ai lemnul Crucii cu Duhul tău fierbinte 
Și ai zis "Nu știu ce fac, Tu iartă-i Tată Sfinte" 
 
Ieșit-ai viu din moarte, cum  și Scriptura zice, 
Peceţi de la Mormintu-Ţi fără să se strice. 
Din înaltul slavei Tale, un semn ne-ai dat la toţi: 
Călcând pe firea morţii, Iisuse, ai inviat din morti. 
         
Hristos A Inviat  ! 
 
Ion Anton -  Los Angeles, California, Aprilie 2014 
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