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INVIEREA: SOARELE VIETII SI VESNICIA CREDINTEI IN DUMNEZEU

Bucurati-va, romani!...

Mantuitorul nostru a-nviat!

Este adevarat, crestini,

Cristos e viu cu-adevarat!

Traiasca Invierea,

Credinta si iubirea,

Speranta, fericirea!

Tresalte toata firea,

In Imnul din inimi Inaltat:

Cristos din morti a Inviat!

Rev. Dumitru Buhai

Iubesc sarbatoarea de Pasti, caci imi aminteste ca un mormant a

devenit Rai, cand a fost data la o parte piatra grea de la intrarea lui

si s-a produs Invierea: dar minunat pentru sufletele-n durere ce

plang. S-a produs miracolul Invierii, pentru mantuirea noastra. Avem motive de bucurie!...

Ne trebuie schimbarea mintii, ca sa intelegem Invierea, caci doar pe calea credintei ne da ea, in dar,

mantuirea si fericirea, ii vedem frumusetea si devenim fiinte mai puternice si mai optimiste. Invierea ne reda

speranta sufletului si ne leaga – pentru vecie – de eternitatea lui Dumnezeu...

Cristos a Inviat! Ce cuvinte calde si sfinte! Imi simt sufletul tresaltand de bucurie si ascult o cantare

ingereasca de cate ori aud acest salut minunat crestinesc venit de la cei ce cu credinta-l rostesc!...

Il vad Inviat pe Mantuitorul – si in aceasta primavara – in firisoarele verzi si plapande de iarba, in florile de

toate culorile din gradina, in frunzele pomilor din livada, cu zambetul tot in lumina, reinviati la viata ce le-o

da clorofila, in razele de soare ce cu rabdare si bucurie ne mangaie ochii si obrajii, dandu-ne sarutarea

bucuriei ca iarasi avem o sfanta si binecuvantata sarbatoare: E Ziua Invierii!...

„Isus e Viu; si Viu va fi in veci.

Triumfator S-a ridicat din glie!

Isus cel Viu nu poate fi ascuns.

Bucura-te azi si canta crestine!...

Isus e Viu: Tu ai Mantuitor!

Isus a biruit prin Inviere moartea,

De dragul nostr-al tuturor".

Praznicul praznicelor, sarbatoarea sarbatorilor o avem la Pastele nostru crestinesc, cand cu mic si mare

simtim bucuria ca Fiul lui Dumnezeu este Mantuitorul nostru viu pentru vesnicie si avem motive sa fim

optimisti si sa purtam in sufletele noastre credinta ca a triumfat binele asupra raului si viata asupra mortii.

Patimile, moartea, rastignirea si Invierea Domnului Isus sunt fapte si momente insirate in corola planului lui

Dumnezeu de revenire, prin pocainta si credinta, la starea de mantuit a omului, ce da dreptul acestuia sa

patrunda in lumea Vietii absolute, scaldata in vesnicia bucuriei si fericirii divine, in familia lui Dumnezeu.

Prin Invierea Sa, Mantuitorul ne-a daruit si noua Invierea. Ce bucurie si fericire!...

Isus a fost ca un brad verde si frumos ivit dintr-o stanca,

Inaltandu-Si statura cereasca si sfanta spre soare si cer,
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Stralucind ca si o apa curata din lacu-n liniste-adanca

Ce-asteapta-n sfanta tacere o miscare-n viata de mister...

El a fost ca o gradina aflata-n divinul parfum de flori

Si ca un munte maiestos ce se-nalta frumos inspre nori,

Ca si zapada imaculata si sfanta ce-acopera, iarna, glia,

Cu albul curat al inocentei ce-o are Cel Inviat si vesnicia!

Isus Domnul S-a lasat schingiuit, condamnat si rastignit, de dragul nostru. „Fiindca atat de mult a iubit

Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El, sa nu piara, ci sa aiba viata

vesnica"(In. 3:16).

Fara Inviere n-ar fi fost infranta moartea; si viata ar fi fost doar o frantura de timp cu goana noastra nebuna

dupa desertaciunile de pe pamant... Si totul ar fi fost doar un vis, o speranta desarta in ceva ce nu s-ar fi

prelungit in eternitate; si n-ar fi existat „lumea cealalta" si am fi disparut, morti in ale noastre pacate... De

n-ar fi inviat Mantuitorul, n-am fi inteles de ce ne-a lasat o speranta si noua, cand a declarat cu autoritatea

lui Divina: „Eu sunt Invierea si Viata. Cine crede in Mine, chiar daca ar fi murit, va trai" (In.11:25). De n-ar fi

fost Invierea si infrangerea mortii, nu s-ar fi deschis portile Imparatiei lui Dumnezeu pentru oricine are

credinta salvatoare in Cel Inviat din morti..., dar – cu bucuria mantuirii in mine – declar, din tot sufletul meu,

adevarul etern si minunat ce ne aduce speranta vietii eterne: CRISTOS A INVIAT DIN MORTI!... cu moartea

pe moarte calcand si celor din morminte viata daruidu-le...

Invierea din morti a Fiului lui Dumnezeu este o realitate dovedita si marturisita de cei ce au trait

evenimentele – din acea prima Zi a saptamanii ce a ramas "Sarbatoare a sarbatorilor crestine" – si au

devenit martorii care au primit Marea Insarcinare de la Cel ce este Viu pentru vesnicia vesniciilor:

„Duceti-va in toata lumea si propovaduiti Evanghelia („vestea buna") la orice faptura. Cine va crede si se va

boteza va fi mantuit, dar cine nu va crede va fi osandit"(Marcu 16:15-16).

Relatarea diminetii Invierii facuta de cronicarii lui Dumnezeu in cele patru carti, din marea biblioteca divina,

numita Scriptura (Biblia) – la paginile 960-961, 984, 1023-1024, 1053- 1054) – cu talent scriitoricesc si

constiinta misiunii, inspirata de Duhul Sfant, cu descrierea veridica a evenimentelor si a personajelor

prezentate, imi umple mintea cu raze de lumina cereasca si adevaruri dumnezeiesti, imi intareste credinta si

ma face sa am sufletul plin de o bucurie sfanta permanenta, simtind ca traiesc cu un scop unic: sa-L

preamaresc pe Dumnezeu: Tatal meu, care m-a facut sa inteleg mareata Inviere, pe care o traiesc,

purtand-o in sufletul meu, o sarbatoresc in bucuria mantuirii mele si o marturisesc prin viu grai; si prin

scris, indemnandu-te, cititorule (cititoare) a gandurilor mele, din acest eseu – si pe tine – sa crezi,

preamarindu-l pe Dumnezeu pentru realitatea Invierii Mantuitorului si sa canti, plin de fericire – de Pasti si

totdeauna – „Cristos a Inviat cu adevarat, si in sufletul meu!"

Vino cu mine, cititorule, sa vizitam locul Invierii si sa ne umplem sufletele de sentimente sfinte de multumire

catre Dumnezeu pentru sfanta sarbatoare din primavara renasterii la viata. Sa ne bucuram de sarbatoarea

Sfintelor Pasti (gr.„pascha", „Anastasia"= Invierea)!

„La sfarsitul zilei Sabatului, cand incepea sa se lumineze inspre ziua dintai a saptamanii (duminica – s.n.),

Maria Magdalena si cealalta Marie au venit sa vada mormantul. Si iata ca s-a facut un mare cutremur de

pamant, caci un inger al Domnului s-a pogorat din Cer, a venit si a pravalit piatra de la usa mormantului si a

sezut pe ea. Infatisarea lui era ca fulgerul si imbracamintea lui Alba ca Zapada. Strajerii au tremurat de frica

lui si au ramas ca niste morti, dar ingerul a luat cuvantul si a zis femeilor: <<Nu va temeti, caci stiu ca voi

cautati pe Isus, care a fost rastignit. Nu este aici. A Inviat, dupa cum zisese. Veniti de vedeti locul unde

zacea Domnul si duceti-va repede de spuneti ucenicilor Lui ca a inviat dintre cei morti. Iata ca El merge

inaintea voastra in Galilea. Acolo Il veti vedea. Iata ca v-am spus lucrul acesta...

Ele au plecat repede de la mormant, cu frica si cu mare bucurie; si au alergat sa dea de veste ucenicilor Lui,

dar iata ca le-a intampinat Isus si le-a zis: << Bucurati-va!>> Ele s-au apropiat sa-I cuprinda picioarele si

s-au inchinat. Atunci Isus le-a zis: << Nu va temeti. Duceti-va de spuneti fratilor Mei sa mearga in Galilea.

Acolo Ma vor vedea>>"(Mt. 28: 1-7, pg.960-961).

Pastele este ziua victoriei asupra mortii si sarbatoarea bucuriei. In aceasta zi, crestinii (credinciosii ce

traiesc dupa modelul vietii si invataturilor Domnului Isus Cristos) de pe toate meridianele pamantului

sarbatoresc miracolul Invierii Domnului Isus. Ei au prilejul sa se bucure la acest unic praznic al Invierii din
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morti a Celui care – prin moartea Sa pentru pacatele noastre – ne-a adus mantuirea si posibilitatea de a

reintra in familia lui Dumnezeu, prin pocainta si credinta.

Va urma
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