Aştept Învierea ca şi tine

Salutul pascal
~ mãrturisire şi rugãciune ~

Aştept Învierea ca şi tine, postind alături de părinţii mei, mergând la
denii, mergând la biserică în noaptea de Înviere să luăm lumină,
apoi ciocnind ouă roşii şi gustând din bucatele sfinţite, rostind
salutul “Hristos a înviat!” timp de 40 de zile, până la Înălţarea
Domnului.
Gabriela Laza, clasa a VI-a
Pentru mine Paştile este una din sărbătorile mele preferate, când
ne aducem aminte ce înseamnă cu adevărat credinţa, iertarea,
răbdarea, încrederea şi iubirea. Pregătirile pentru Paşti încep prin
curăţirea sufletului, mergând la biserică, rugându-ne şi primindu-l
pe Dumnezeu în sufletele noastre prin spovedanie şi împărtăşanie.
Andreea Bocăneţ, clasa a VII-a
Aştept mult Paştile pentru a mă spovedi şi a mă împărtăşi, pentru a
merge la biserică la denii, pentru a înroşi ouăle şi a face pască. Vom
merge la biserică în seara de Înviere cu un coş mare de bunătăţi. Îmi
place când înconjurăm biserica cu lumânările aprinse, apoi mergem
să aprindem lumânări la mormintele celor adormiţi.
Diana Elena Boghean, clasa a VII-a
În Săptămâna Patimilor mergem la denii, iar în Vinerea Mare cântăm
Prohodul Domnului. Pentru mine Sărbătoarea Învierii este una dintre
cele mai frumoase din an, când împreună cu familia ne bucurăm de
clipe frumoase, de masa de Paşti cu bucatele sfinţite la Biserică.
Ştefan Lucian Ruşti, clasa a VIII-a
Aşa cum natura reînvie cu toate frumuseţile lăsate de Dumnezeu
pe pământ, aşa şi în sufletele noastre trebuie să reînvie iertarea,
iubirea, bunătatea. Dumnezeu a sădit în fiecare dintre noi
seminţele iubirii şi ale bunătăţii. Sfintele Sărbători de Paşti ne oferă
prilejul de a deveni mai buni, mai iubitori.
Ilie Sebastian Hostiuc, clasa a IV-a
Eu aştept cu mare nerăbdare Învierea Domnului. Dumnezeu ne-a
iubit atât de mult încât îşi trimite propriul Fiu ca să se jertfească pe
Cruce pentru noi. Această sărbătoare este foarte importantă
pentru Biserica noastră. Îmi place să particip la Slujba Învierii, să
iau lumină împreună cu familia mea.
Diana Elena Chihai, clasa a VIII-a
Aştept cu mare bucurie această sărbătoare pentru că este una din
cele mai frumoase sărbători. Învierea Domnului îmi aduce linişte,
pace şi multă fericire. Îmi place să ajut la vopsirea ouălor, la făcutul
păştii şi să iau lumină sfântă de la biserică. Ne străduim să păstrăm
în suflet bucuria Învierii.
Ioana Viviana Croitor, clasa a VII-a
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„Hristos a înviat!” este salutul pascal care, an de an, veacuri de veacuri,
începând din ziua Învierii şi până la cea a Înălţării Domnului la cer, înlocuieşte
toate formele existente de salut ale creştinilor. Însă nu poate fi limitat doar la o
simplă formulă sau gest de simpatie, consideraţie, respect sau politeţe. Acest
salut de suflet îşi are originea în mărturisirea îngerilor, a femeilor mironosiţe şi a
apostolilor, unii către alţii, în urma arătărilor Mântuitorului de după Învierea Sa.
Confirmarea prin răspunsul „Adevărat a înviat!” se regăseşte în Sfânta Scriptură
atunci când ucenicii din Ierusalim au adeverit lui Luca şi lui Cleopa Învierea
Domnului. Salutul pascal implică astfel o formă de mărturisire a credinţei în
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.
Învierea Domnului este evenimentul central, toate celelalte fiind în zadar
pentru noi, dacă acesta nu ar fi avut loc, pentru că Învierea lui Hristos certifică
învierea noastră. Acest aspect este evidenţiat de Sfântul Apostol Pavel într-una
dintre scrierile sale: „Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci
propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră. […] Hristos a înviat din
morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi.” ( I Corinteni 15, 14-20).
Afirmând prin salutul nostru că Hristos a înviat, mărturisim deci credinţa
noastră în Învierea Domnului dar şi în viaţa veşnică, pentru că sufletul este
nemuritor.
Mărturisirea Învierii lui Hristos este mărturisirea învierii noastre, dar scopul
acesteia este cel al comuniunii cu Dumnezeu, refăcută prin întruparea,
răstignirea şi învierea lui Hristos. Salutându-ne astfel dăm
slavă lui Dumnezeu pentru iubirea Sa faţă de noi,
arătată nouă prin refacerea acestei comuniuni.
Salutul pascal implică însă şi afirmarea dorinţei
de comuniune cu celălalt, a dorinţei de
împreună împărtăşire a bucuriei învierii
Domnului şi a preamăririi lui Dumnezeu.
Salutul pascal devine astfel
propovăduire, învăţătură pentru ceilalţi,
dar şi o formă de rugăciune spontană.
Sfântul Serafim de Sarov obişnuia în tot
timpul anului să folosească salutul
pascal şi îşi întâmpina semenii cu
cuvintele: „Bucuria mea, Hristos a
înviat!” Urmând exemplul acestui sfânt,
să mărturisim oricând şi oricui credinţa
noastră în Învierea lui Hristos.
Prof. Irina Curalariu, Suceava
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