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De Sfintele Paști, toa-
te se umplu de lumină. Bi-
sericile, inimile și chipurile 
noastre strălucesc mai pu-
ternic ca oricând. Parcă și 
natura îmbracă minunate 
haine de sărbătoare. Totul 
se reînnoiește în noi și în 
jurul nostru. Și este firesc. 
Sărbătoarea Sărbătorilor, 
Sfântul Paști, ne readu-
ce la starea la care eram 
înainte de a cădea în ro-
bia păcatului prin neascul-
tare. Acum revenim la pu-
ritatea absolută și la viața 
veșnică în Împărăția Ceru-
rilor, care ne-a fost dăru-
ită, încă de la începuturi, 
de Tatăl Creator.

Redevenim fiii lui 
Dumnezeu

Până-n ziua Învie-
rii suntem copii ai păca-
tului, ai întunericului. De 
la această dată, însă, ne 
reîntoarcem la viața cea 
adevărată, izbăvită de ro-
bia păcatului, și devenim 
din nou fii ai lui Dumne-
zeu. De acum putem spu-
ne că avem certitudinea 
că vom trăi și ne vom bu-
cura de plinătatea harului 
și al adevărului lui Hristos 
Cel Înviat din morți. Învi-
erea este sărbătoarea lu-
minii, pentru că, din mor-
mântul întunecat, Hristos 
Domnul a înviat și “toate 
s-au umplut de lumină și 
Cerul și Pământul și cele 
de dedesubt…”. Prin Cru-
ce, Iisus Hristos a împă-
cat pe Dumnezeu Tatăl cu 
neamul omenesc.

Ziua care aduce 
peste noi Slava lui 
Dumnezeu 

“Când vorbim de În-
vierea lui Hristos, sufletul 
și toată simțirea se umple 
de nădejde și Dragostea 
către toată făptura. Toată 
slujba de Paști este pen-

tru credincioșii ortodocși 
un prilej fericit de a se ști, 
de a se simți și de a trăi în 
prezența Lui  Hristos Cel 
Înviat din morți. Învierea 
este îndemn la biruință 

și Bucurie. Prin Înviere îi 
este dat omului să gus-
te din Bucuria veacului 
ce va să vină, să pătrun-
dă în Împărăția Cerească, 
«Acum toate se umplu de 

lumină», Domnul va Învia 
întru Slavă pentru a răs-
cumpăra omenirea din 
osânda păcatului și din 
jugul morții celei veșnice. 
Odată cu Învierea lui Hris-
tos, – moartea – «plată a 
păcatului», devine ceva 
efemer. Viața împreună 
cu Cel Înviat fiind începu-
tul Veșniciei!”, după cum 
frumos ne mărturisește 
părintele Ioan, de la Pa-
rohia Jilava. Așa se expli-
că faptul că Sfintele Paști 
ne deschid ușile Raiului și 
aduc peste noi Slava lui 
Dumnezeu.

RELIGIE

Stăpâne Doamne,  Dum-
nezeul nostru, 

Cel ce ne-ai învrednicit 
pe noi a trece vremea cinsti-
tului şi dumnezeiescului post 
de patruzeci de zile, 

Care s-a însemnat de Ti-
ne şi s-a dat nouă prin Tine,

 Cel ce ai pus nouă pocă-
inţă pentru mântuirea sufle-
telor şi curăţirea trupurilor 
şi spre izgonirea demonilor,

Care ne-ai arătat nouă 
spre închinare chipul cinsti-
tei Tale cruci 

Și ne-ai dăruit să o să-
rutăm cu atingerea nevred-
nicelor noastre buze,

Cel ce ne-ai învrednicit 
să auzim de învierea priete-
nului Tău Lazăr 

Și de intrarea Ta în Ie-
rusalim, întâmpinat fiind de 
pruncii evreieşti care grăiau, 
strigând: 

Osană întru cei de sus,
Și să vedem mântuitoa-

rele Tale patimi 
Și să ne închinăm dum-

nezeieştii Tale răstigniri, su-
liţei, trestiei, buretelui, po-
gorârii celei de pe cruce şi în-
gropării, 

Și să ajungem la cinsti-
ta şi dumnezeiasca Ta Învie-
re. 

Pentru aceea, văzând 
ziua Învierii Tale, cu bucurie 
strigăm Ţie, Hristoase Dum-
nezeul nostru, 

Si împreună cu îngerii, cu 
arhanghelii, cu heruvimii, cu 
serafimii, cu toţi sfinţii 

Și cu preacurata Maica 
Ta, Te slăvim, lăudându-Te pe 
Tine, marele Dumnezeu 

Și Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos.

Şi acum Te rugăm, Stă-
pâne, pentru robii Tăi aceş-
tia (N), 

Care vin sub acoperă-
mântul casei Tale celei sfin-
ţite, 

Primeşte pocăinţa lor 
şi-i iartă pe dânşii, pentru în-
vierea Ta, 

De mulţimea păcate-
lor celor nenumărate, ştiu-
te şi neştiute, de voie şi fă-
ră de voie,

Curăţeşte-i ca pe des-
frânata ce plângea, 

Și ca pe Petru care se le-
pădase şi plângând cu amar 
iarăşi l-ai primit.

Primeşte smerenia şi 
mărturisirea robilor Tăi, 

Precum ai primit pe va-
meşul care cu suspin se ruga. 

Pune frica Ta în inimile lor 
ca să se teamă de Tine 

Și să Te iubească din 
toată inima lor.

Dă-le lor să păzească 
toate poruncile Tale în toate 
zilele vieţii lor, umblând după 
voia Ta,

Învredniceşte-i pe dânşii 
fără osândă să vină şi să se 
împărtăşească cu preacura-
tul Tău Trup 

Și cu cinstitul Tău Sân-
ge, ca, primindu-le cu vredni-
cie, 

Să fie părtaşi împă-
răţiei Tale, lăudându-Te şi 
 slăvindu-Te pe Tine,

Impreună cu Cel fără de 
început al Tău Părinte 

Și cu Preasfântul şi bu-
nul şi deviaţăfăcătorul Tău 
Duh, 

Acum şi pururea
Și în vecii vecilor,

Amin!

Învierea Domnului, 
sărbătoarea bucuriei, a 
luminii şi a vieţii veşnice
Învierea Domnului 
nostru Iisus Hristos 
pe care o prăznuim 
duminică, în ziua de 
2 mai, este cea mai 
mare sărbătoare 
a creștinătății, din 
toate timpurile. 
Este sărbătoarea 
luminii, a păcii și 
a vieții veșnice pe 
care ne-a dăruit-o 
Mântuitorul prin 
jertfa Sa.

Pagină realizată de  ionela ChirCu

Rugăciunea care 
ne aduce lumină 

în casă și în suflet
Duminică toate se vor umple de Lumină 
Sfântă. Să ne închinăm și să ne rugăm 
cu sufletul curat Domnului nostru Iisus 
Hristos, Cel fără de păcat. Să lăudăm și să 
slăvim Învierea Lui, cu mare  bucurie! Iată 
rugăciunea care ne aduce Lumină în casă 
și în suflet!


