
              ,, Veniti de primiti lumina! Lumina Lui Hristos, lumineaza tuturor!’’ 

                    Iubiţi credincioşi !                                                              

   Dupa o calatorie a Postului Mare, de 
aproape patruzeci de zile, pe drumul 
catre Inviere, ne apropiem  de mormantul 
Domnului Hristos, adica  de Biserica, 
spre a fi martori ai Praznicului Invierii 
Sale din morti si in Anul acesta 
binecuvantat- 2011.  
  Patimile, Moartea si Invierea Domnului, 
au fost inscrise in destinul pamantesc al 
Lui Iisus Hristos, din momentul in care 
Tatal, a hotarat trimiterea Sa pe pamant, 
in chip omenesc, la fel cu al nostru, ca sa 
ia asupra Lui pacatele noastre si sa ne 
repuna in demnitatea cea dintai, de fii 
iubiti ai Lui Dumnezeu. 
  Moartea a intrat in lume, atunci cand 
ingerul cel mai stralucitor din cer si-a dorit sa fie asemenea cu Dumnezeu, dar fara 
Dumnezeu si-a dorit puterea prin sine insusi, zicand: „sui-ma-voi deasupra norilor şi 
asemenea cu Cel Preainalt voi fi" (Is. 14,14). Aceasta a fost caderea lui si astfel diavolul a 
devenit stapanul morţii, caci el a pus inceput iesirii din legătura cu Dumnezeu, intoarcerii 
spre sine insusi, iar creatura, fiind facuta din nimic, este nimic in sine insasi. 
    Crestinismul traieste prin Moartea si Invierea Mantuitorului Hristos, prin biruinta Lui 
asupra mortii, caci biruinta Lui este si biruinta noastra. ,,Daca Hristos n-ar fi inviat, 
zadarnica ar fi fost propovaduirea noastra, zadarnica si credinta voastra ‘’(I Corinteni 
15,14).  Hristos a murit pe Cruce si a Inviat pentru noi, iar noi, murim pentru a invia si a fi 
impreuna cu Hristos. Credinciosul nu trebuie sa fuga de Cruce, ci ea ni se ofera noua ca 
o binecuvantare. Ea ne da un Mantuitor, plin de iubire (Sf. Ioan Gura de Aur). Crucea 
lucreaza opera cea mai minunata de impacare. La Cruce, Dumnezeu si omul se leaga prin 
iubire. 
  Viata unui crestin adevarat, traitor al Evangheliei, nu este decat o viata spre Inviere.      
Trebuie sa ne ridicam de la pacatele noastre, sa ne inaltam impreuna cu Hristos si sa 
devenim ceresti din pamantesti, cum suntem. Nu ar fi existat omenire fara Invierea Lui 
Hristos, fara Evanghelia Sa, fara Biserica, fara Apostoli sau fara miile de sfinti, care au 
suferit pentru credinta si au murit impreuna cu Hristos, pentru a invia impreuna cu El si 
cu intreaga crestinatate. Astfel, a luat fiinta Biserica crestina, pe dealul Golgotei, prin 
Jertfa Mantuitorului. Biserica continua lucrarea sfintitoare a Domnului Hristos, prin 
Sfintele Taine si prin slujitorii ei. 
      
  Iubiti credinciosi!                
  Asadar, Invierea Domnului da sens vietii noastre, da lumina in locul intunericului, da 
bucurie in loc de intristare. Va asteptam in Noaptea Invierii, sa primim lumina sfanta, sa o 
purtam in maini si sa o asezam in suflet, spre  bucurie si pace in casele si familiile 
noastre, sa ne intareasca pe toti in credinta, nadejde si dragoste dumnezeiasca. 
  Cu aceste ganduri, Pr. Liviu Alexandrescu, impreuna cu Consiliul Parohial si Comitetul 
Doamnelor, va imbratiseaza crestineste si va intampina la Praznicul Invierii, cu salutarea 
pascala :,,Hristos a Inviat!”si ,,Sarbatori fericite’’. 
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