
                                     INIMA CREDINȚEI CREȘTINE 

Mirabila  Sămânță a-nvins noartea prin moarte , 
Redevenind Rege, Preot, Împărat, Dumnezeu, 
Făcându-ne și nouă, prin credința în El, parte  
Să fim rodul viu al suferințelor sufletului Său. 

Prof. Dumitru
Buhai

   Mi se bucură sufletul când scriu despre miracolul Învierii ca 
despre inima credinței creștine. Simt împrimăvărarea inimii mele 
și trăiesc sentimentul că sunt un fiu al ei. În chip tainic, prin 
harul Duhului Sfânt, trăiesc și simt că viața îmi este umplută de 
fericirea venită din Cer ca dar divin, prin credința Învierii Vieții 
în Bucurie și în cântecul biruinței asupra morții și asupra răutății 
omului. Scriind, îmi simt indumnezeirea sufletului meu prin

credința ce o am, de o viață întreagă, în Învierea Fiului lui Dumnezeu. 
   Ce mult aș dori, cititorule, să simți tot așa ceva în inima ta, la acest Paște 
sărbătorit printre străini sau pe meleagul străbun românesc! 
    Paștele(gr, „pascha”) este Ziua Bucuriei creștine. În această zi, 
credincioșii de pe toate meridianele pământului sărbătoresc miracolul 
Învierii Domnului Iisus, bucurându-se de posibilitatea de a reintra în familia
lui Dumnezeu, prin pocăință și credință. El este Mântuitorul și speranța 
noastră, căci prin moartea Sa, El moartea a învins, dându-ne viața veșnică în 
dar. El este credința speranțelor noastre că va veni curând timpul să trecem 
din lumea durerii și a morții în lumea fericită, pentru eternitate , cu 
Dumnezeu.
   Învierea (gr. „anastatis”= reîntoarcerea la viață) este baza credinței noastre 
creștine. Miracolul prin care  puterea Învierii Domnului Iisus Hristos ne-a 
înviat și pe noi din păcat este inima credinței creștine. Învierea în ziua dintâi 
a săptămânii a dovedit cu putere că Iisus, Domnul, este Fiul lui Dumnezeu, 
având toată puterea în Cer și pe pământ,iar Adevărul acesta este principala 
sursă a optimismului creștinilor. În același timp, Învierea dă putere divină 
celor care se încred în valori spirituale și trăiesc cu ochii credinței ațintiți 
spre Țara cu lumini eterne. 



    Pentru înviații prin credința în cel Înviat, Paștele este substanța vieții lor. 
Ei nu cred doar rațional în Înviere, nici nu celebrează doar formal, nu se 
desfată doar intelectual-gnostic sau lirico-emoțional, prin sensurile 
metaforice ale culorilor sărbătorii sau ale melodiilor divine, ori a 
cuvântărilor sublime, ci prin Harul Duhului Sfânt, trăiesc pe pământ ca „Fii 
ai Învierii”, în sufletul cărora cu adevărat:  „Hristos a Înviat!” în chip tainic, 
dar real și a căror viață este umplută divin de prezența Sfintei Treimi. În ei 
radiază Iubirea, Bucuria, Pacea, Îndelunga răbdare, Bunătatea, Facerea de 
bine, Credincioșia, Blândețea, Înfrânarea poftelor.  
   Învierea este o victorie cosmică, în lumea spirituală, o garanție că viața nu 
se oprește la mormânt, ci continuă în eternitate. Ca să te bucuri de miracolul 
Paștelui, trebuie să crezi în Înviere, pentru a avea parte de fericirea fiilor 
luminii. Crezând, ai speranța ce mângâie și dă siguranța că viața pe aceast 
pământ este doar o școală reală de pregătire pentru examenul de trecere în 
țara unde nu se mai moare, ci-i doar Sărbătoare și Bucuria mântuirii divine-n 
Lumină.   
   Cea mai strălucită biruință din infinitul cosmosului ne-a uimit și ne-a 
fericit prin speranța și siguranța ce ne-a dat-o Înviatul din morți prin Bucuria 
mântuirii ce a răsărit ca ghioceii prevestitori ai primăverii creștine. Prin 
Înviere  s-a născut credința și biruința, au apărut creștinii, s-au ivit bisericile, 
s-au răspândit scripturile, s-au creștinat păgânii, s-a schimbat istoria, s-au 
întors oameni la Dumnezeu... S-a ivit morala creștină.  
   De Paștele acesta, Mântuitorul mai bate și la ușa sufletului tău... 
   Bucuria Învierii este Darul duhovnicesc al credinței care te scoate din 
lumea de tină și te transferă în cea de lumină divină. Această stare de 
Bucurie este o melodie venită din Cer. Nu este o autosugestie psihologică 
dată de o situație efemeră, ci este o  trecere (Paștele) de la „amar” și durere 
la vindecare, de la disperare la optimism, de la nefericire la fericire, de la
întuneric la lumina  Învierii, de la moarte la viață. Ce metamorfoze 
minunate!

„De n-ar fi plâns, n-ai duce-n ochi lumina...” De n-ar fi fost Crucea
Golgotei, n-ar fi fost Învierea! Un adevăr axiomatic ce ne leagă viața de 
pământul cu lacrimi, dar cu dorul sufletului care tânjește mereu după 
Dumnezeu..
   Fără Învierea Domnului și Mântuitorului nostru n-am avea Bucuria 
mântuirii în suflet, dar prin credință avem biruința speranței și fericirea că 
suntem „Bucuria rodului suferințelor Lui”. 
   El ne-a salvat Bucuria Paștelui!  Fie numele lui lăudat! 



   Pentru această sărbătoare a sărbătorilor, Paștele nostru,  inima credinței 
creștine, doresc fiecărui român Fericire și Bucurie cântănd împreună sfânta 
melodie pe care o fredonăm în armonie: „ Cristos a Înviat din morți!”  
   Să memorăm și o poezie: 

                                „PAȘTELE ÎN ȚARĂ” 

În dimineața de Paști, 
Cu soarele zâmbind,
Simțeai că te renaști, 
Auzind clopotele sunând:
Ding-dang!...

Peste tot te bîntâmpinau florile,
Parfumate și de toate culorile, 
Iar pomii cu frunzele verzi
Tresăreau de bucurie-n livezi. 

În livadă, cireșii falnici înnălbiți 
Cântau -în corul frunzelor fericiți. 
Soarele trimetea razele de lumină 
Ca toți creștinii să aibă fața senină. 

Paștele acela sfânt românesc , 
În dimineațacu soare-a-nvierii 
Era ceva așa de divin și ceresc, 
Că uitai că mai ețti în valea durerii! 

Oamenii veseli, bogați și săraci, 
Copii, femei, băieți, fete , bărbați, 
Cu zâmbet pe fețe, curat îmbrăcați, 
Se grăbeau s-ajungă la slujba-nvierii. 

Pădurea de oameni cu suflete vii 
Aștepta bucuria adusă-n făclii... 
Și cânta în cor „Cristos a-nviat!” 
Iar valuri umane repetau „Cu adevărat! 
CRISTOS A ÎNVIAT!
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