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PASCHA 2014 

Hristos a înviat! Adevărat a înviat! 

 

Evanghelia citită la Sfânta Liturghie pascală, Ioan 1:1-14, elucidează credința noastră că Iisus Hristos este Fiul 

lui Dumnezeu întrupat, prin Care s-a înființat toată lumea. El devine om ca să izbăvească creația Lui din robia 

păcatului și a morții. Citirea se încheie cu cuvintele, “şi noi văzutu-I-am slava ca pe slava Unuia-Născut din 

Tatăl, plin de har şi de adevăr.” 

 

Dumnezeu nu este o idee de argumentat. El nu poate nici a fi exprimat nici a fi înțeles în mod desăvârșit de 

mintea omenească. El este cunoscut în inimă. Această cunoaștere este identificată în capitolul 17 al Evangheliei 

după Sf. Ioan ca esența vieții veșnice (Ioan 17:3). Nu este nimic altceva decât întâlnirea lăuntrică, personală cu 

dumnezeirea. 

 

Într-unul din imnele noastre pascale cântăm: “Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului 

Iisus.” Numai cei ce au “văzut” Învierea Domnului nostru cu ochii inimii pot să se închine Domnului Iisus în 

Duh și adevăr, împărtășindu-se deplin cu preschimbătorul Lui har. Învierea este reală, dar ca să trăim realitatea 

ei noi trebuie să o descoperim, să o “vedem,” in propria noastră viață.  

 

Slujbele de Paști, precum și cele ale Săptămânii Mari care ne conduc spre sărbătoarea pascală, ne oferă 

posibilitatea de a deveni martori ai lucrării mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Când ne deschidem 

inimile și mințile, stăm cu adevărat cu sfinții și apostolii, luând parte la evenimentele vieții lui Hristos care au 

adus viață nouă lumii.   

 

Trebuie să luăm ceea ce primim în slujbele liturgice și să purtăm cu noi această experiență formativă în lume. 

Harul lui Hristos Cel înviat ne poate ridica din propriile nădejdi și atitudini moarte, din moartea păcatului spre o 

viață nouă, spre o viață de slavă și pace, nădejde și bucurie. La rândul ei, această viață nouă radiază din inima 

omului și luminează asupra celor dimprejurul nostru.  

 

Mă rog ca sărbătoarea voastră pascală din acest an să vă umple viața cu lumina care nu poate fi copleșită de 

întuneric. Întâlnirea voastră cu Domnul Cel înviat să vă facă slujitori ai aceste prezențe de viață dătătoare în 

viețile altora.  

 

Cu iubire în Domnul Cel înviat, 

 

 

 

+Alexander 

Episcop de Toledo 


