
                   Pastorala la Invierea Domnului Iisus Hristos -2009 
               
              ,,Veniti de luati lumina! Lumina lui Hristos lumineza tuturor!’’ 
        
        Iubiti credinciosi! 
  Invierea Domnului Nostru Iisus Hristos din morti, este cea mai mare Sarbatoare a 
crestinatatii,  fiindca face trecerea definitivă a creaţiei de la moarte la viaţă. Viata 
unui crestin adevarat, a unui crestin botezat si traitor al Evangheliei, este de fapt o 
viata în Înviere. Noi am înviat împreuna cu Domnul Hristos, traim în Înviere si 
avem în fata înaltarea.   
  ,,Ziua Invierii’’, este ziua de bucurie pentru  fiecare  crestin, caci ea aduce sens 
vietii noastre pamantesti si ceresti. Prin ea, ni se deschide din nou, usa spre 
Imparatia lui Hristos, pregustand din bucuria vesniciei care ne asteapta, umpland 
de lumina, intreaga creatie vazuta. Crestinul, capata o alta dimensiune a existentei 
sale, avand posibilitatea de a se pregati in viata aceasta, pentru a trai vesnic, 
impreuna cu Hristos Cel Inviat. Invierea lui Hristos reprezinta invierea noastra. Noi 
existăm, trăim acum, pentru a exista în viitorul pe care ni-l asigură tuturor, 
Învierea lui Hristos.  
    La nivelul vietii noastre personale duhovnicesti, niciodata nu simtim pe 
Dumnezeu mai plin de dragoste parinteasca, decat in ziua de Paste. Ce cuvant de 
incurajare pentru om, poate fi mai mare decat cuvantul Mantuitorului dupa Inviere 
si anume:,, Bucurati-va!’’ sau cum spune Sf. Ioan Gura de Aur:,,nimeni sa nu fie 
trist, caci a Inviat Hristos’’.   
 Invierea schimba sufletele din intristare in bucurie, din lacrimi in zambete, din 
saracie in bogatie, din moarte la viata. Cu cat ne apropiem de taina mortii lui 
Hristos, cu atat mai mult vedem taina Invierii Sale si a Vietii. Sfarsitul, de fapt 
inseamna inceputul!     
,, Veniti de gustati din ospatul credintei!’’ Ca in fiecare an de Inviere, Domnul 
Hristos ne invita sa cinam impreuna cu El, sa gustam din ospatul credintei, sa 
primim din darurile Invierii Sale, sa luam ,,lumina din lumina’’ si asa sa se bucure 
si ,,cerul si pamantul’’.  
   Se implinesc nouzeci si sase de ani pentru  Biserica noastra,, Buna Vestire’’, 
ridicata din dragostea ctitorilor vrednici de pomenire, ce sunt prezenti in sufletele 
noastre, in rugaciunile noastre si ne incredinteaza responsabilitatea de a o pastra.   
   Cu aceste ganduri, Preotul  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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