
HRISTOS A ÎNVIAT – ADEVĂRAT A ÎNVIAT ! 

 

Cu lumânarea de Paşti în mână şi cu lumina Învierii în suflet, ne adresăm  tuturor celor adunaţi în 
faţa acestei sfinte biserici, cu salutarea pascală: HRISTOS A ÎNVIAT! Răspunsul dat acestei 
mărturisiri este cel din veac cunoscut: ADEVĂRAT A ÎNVIAT!  Sunt cuvintele ce răsună acum din 
pieptul a milioane de oameni, creştini ai Bisericii dreptmăritoare de pretutindeni. 

De ce oare creştinul este chemat să cunoască, să trăiască şi să mărturisească la atâta intensitate 
adevărul Învierii lui Hristos? De ce este atâta lume în faţa sfintelor biserici în această noapte de 
Paşti? De ce atâta lumină, atâta bucurie, atâta pace? 

Răspunsul, iubiţi credincioși, îl dă dorul omului după Dumnezeu, setea acestuia de lumină, 
năzuinţa lui după viaţa veşnică. Într-adevăr, dorul de Dumnezeu, setea de înviere, foamea de 
veșnicie sunt stări lăuntrice pe care, în mod real, numai Învierea lui Hristos le poate împlini. 

Iubiţi credincioși, 

Trebuie să recunoaştem că viaţa noastră zilnică se desfăşoară, din păcate, pentru mulți, ca şi cum 
Hristos nu s-ar fi jertfit și n-ar fi înviat pentru noi. Trăiesc ca şi cum Învierea lui Hristos nu ar avea 
nici o semnificaţie pentru ei, nici un impact asupra vieţii lor. 

Rostind însă cu putere în această noapte că HRISTOS A ÎNVIAT, că El cu ADEVĂRAT A ÎNVIAT, noi, 
creştinii, vom înțelege că mărturisim adevărul asupra Învierii lui Hristos ca răspuns deplin la 
problemele care ne frământă sufletul. Noaptea de Paşti este o chemare la deşteptare, la 
înţelegerea adevărului că Învierea lui Hristos dă putere omului să depăşească suferințele, 
greutățile și încercările în care care se află și cu care se confruntă, pentru ca să treacă de la moarte 
la viaţă, de la întuneric la lumină şi de pe pământ la cer.  

Cel pătruns de taina Învierii în fibra cea mai adâncă a sufletului său, nu poate fi nici trist, nici 
singur, nici cuprins de deznădejde, în această noapte. Toate motivele de întristare sunt acum fără 
însemnătate, față de biruinţa lui Hristos asupra morţii. Biserica ne îndeamnă în această sfântă 
noapte:”Cu bucurie unul pe altul să ne îmbrătişăm. O! Paştile izbăvire de întristare.” „Acum toate 
s-au umplut de lumină şi cerul şi pământul şi cele de dedesubt”.  

Iubiţi credincioși, 

Puterea adevărului Învierii lui Hristos este calea prin care omul primeşte răspuns la toate 
neliniştile sale existențiale. Cunoscându-L pe Hristos, dobândindu-L pe Hristos, trăind în Hristos 
și cu Hristos, omul “se umple de lumină, de bucurie, de milostivire, blândeţe şi bunătate”, după 
cuvântul Sfântului Macarie Egipteanul. 



Descoperirea sensului vieţii, odihna sufletească, bucuria curată, sunt  adevărate comori, după 
care omul tânjeşte din adâncul fiinţei sale. Ele nu pot fi găsite decât în Biserică, unde omul 
descoperă că adevărata realitate a lumii este în Hristos Cel înviat. În Biserică, omul află 
mângâierea şi îşi sporeşte nădejdea iar prin Sfânta Liturghie îşi regăseşte echilibrul şi liniştea 
lăuntrică.  

Primind astăzi şi acum din bucuria lui Hristos Cel înviat, se cuvine să răspândim şi noi, la rându-

ne, vestirea învierii Lui pretutindeni, printr-un cuvânt însufleţit, printr-un gest de mărinimie și 

de milostenie sau măcar printr-un gând bun, îndreptat către cei care nu pot lua parte împreună 

cu noi la acest Praznic  luminat şi binecuvântat.  

 

Aşadar, de Ziua Învierii, să împărtășim la tot cel întristat, atins de  deznădejde  sau însingurat, 

vestirea cea frumoasă: ”Hristos a înviat!”  

Să vestim  bolnavilor care se află în neputinţă şi pe pat de suferință, că în această zi: ”Hristos a 

înviat!” 

Părinților de acasă, de departe, care lăcrimează cu gândul şi cu dorul de noi, să le spunem, cu 

îmbărbătare şi nădejde: ”Hristos a înviat!” 

Celor lipsiţi de căldura familiei, celor încercaţi de mari greutăţi ale vieţii, să le aducem bucuria 

că: ”Hristos a înviat!” 

Tuturor celor care, muncesc, chiar și în zi de Praznic și  n-au putut fi prezenţi în biserici, în 

această noapte luminată, să le fie mângâiere salutul: ”Hristos a înviat!” 

Celor din  închisori,  celor îngenunchiaţi de asupriri, lipsiţi de libertate, dorim să le vestim de-

asemeni: ”Hristos a înviat!” 

Celor care  ne-au judecat și osândit pe nedrept, celor care ne izvorăsc neîncetat amărăciune şi 

zbucium sufletesc,  să le spunem cu frățietate şi inimă largă: ”Hristos a înviat!” 

Celor care ne urăsc, ne prigonesc şi ne batjocoresc, celor care poate ne-au uitat, să le aducem 

aminte cu cuviinţă de noi  binevestindu-le: ”Hristos a înviat!” 

 Pe cei dragi, plecaţi dintre noi, de aproape şi de departe,  care și-au aflat din veac odihna, să-i 

aducem acum aproape de suflet cu vestea : ”Hristos a înviat!” 

Unii altora, cler și popor, care ne aflăm aici, din mila Domnului, să ne dăm bineţe, într-un cuget, 

cu salutarea creştinească: ”Hristos a înviat!” - « Adevărat a înviat”. 

 

Punându-vă la inimă, fraţi şi surori, aceste înaripate gânduri, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă 

înveşmânteze viaţa în lumină, să vă dăruiască pace în suflete, să vă ocrotească familiile şi tot ce 

vă este drag.  

Bucuraţi-vă întru Domnul! Răspândiţi  lumină, bunătate și căldură sufletească în jurul vostru!  

Fiţi purtători de Înviere, arătaţi-vă fiinţe pascale!    Mărturisiţi tuturor că HRISTOS A ÎNVIAT! 2017 


