
                                                   MESAJUL
 MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE, DOMNUL GABRIEL OPREA,
                         CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE

             Credinţa ne-a învăţat să privim Sărbătoarea Pascală ca pe un moment de întărire a 
speranţei în mai bine, un moment de optimism şi de încredere. 
             Ne aflăm în pragul unei sărbători a biruinţei Luminii asupra întunericului şi a 
triumfului Binelui asupra răului, care se celebrează în comuniune cu toţi cei care cred în 
dăinuirea prin credinţă şi spirit de sacrificiu.
            Mesajul pe care Învierea Domnului nostru Iisus Hristos ni-l transmite este unul de             Mesajul pe care Învierea Domnului nostru Iisus Hristos ni-l transmite este unul de 
speranţă şi de împăcare. Această sărbătoare răspunde unei aspiraţii umane profunde, 
aceea a căutării binelui pentru noi înşine şi pentru cei apropiaţi nouă, a încrederii 
nestrămutate în tot ceea ce este drept şi frumos.
            Cu atât mai mult în aceste zile, ne îndreptăm un gând bun către camarazii aflaţi în             Cu atât mai mult în aceste zile, ne îndreptăm un gând bun către camarazii aflaţi în 
misiuni în teatrele de operaţii. Militarilor români le transmit mulţumirile mele şi ale între-
gii echipe de conducere a Ministerului Apărării Naţionale pentru modul exemplar în care 
îşi desfăşoară misiunile departe de ţară şi de familii.

Dragi camarazi,

            Sărbătorile de Paşti îmi oferă bucuria de a vă dori să aveţi parte de sănătate, de 
noroc, de tot ceea ce e bine şi frumos.
            Împreună vom lua Lumină din Lumină în noaptea Învierii. Împreună ne vom apro-
pia, prin rugăciune, de Dumnezeu şi vom fi ajutaţi să fim mai îngăduitori, mai dornici de 
înţelegere şi mai buni.
            Vă doresc în această primăvară să vă fie Sfintele Paşti o sărbătoare în suflet şi o 
lumină în viaţă, alături de familii şi de toţi cei dragi.

            Cu aceste gânduri, urez tuturor creştinilor români de pretutindeni Sărbători 
Fericite, cu pace şi linişte sufletească. Paşte Fericit!
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