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Învierea lui Hristos
vâzând sã ne bucurãm
si, sã ne veselim
Totul revine la viaþã, rãmâne ca noi sã ne deschidem ochii trupeºti
ºi sufleteºti pentru a vedea acestea. Aceastã putere de a vedea cele vii
ºi frumoase din jurul nostru ne este dãruitã de Dumnezeu de la
începuturi ºi este desãvârºitã tot de El în fiecare clipã. Pentru a ne
bucura de tot ceea ce ne înconjoarã însã trebuie sã ne deschidem spre
colaborarea cu izvorul vieþii. Biserica ne învaþã de mii de ani cum sã
parcurgem acest drum al descoperiri vieþii veºnice. Prin perioada
postului am dat la o parte cele care ne împiedicau sã vedem darul
sãdit în noi încã de la botez. Acest dar al Duhului Sfânt este cel care
ne ajutã sã vãdem frumuseþea din ce în ce mai deplinã aºa cum este
ea de fapt. Cu acest dar putem vedea în toate cele din jurul nostru cât
de mãrite sunt lucrurile ºi cã Dumnezeu le-a fãcut întru înþelepciune,
dupã cum spune ºi psalmistul David. Putem înþelege acestea mai
uºor luminaþi de un alt dar, Sfânta Scripturã din care putem citi multe
spre luminarea noastrã. În aceasta sunt multe texte de o frumusete literarã deosebitã dar ceea ce este mai frumos gãsim sub aceastã
îmbrãcãminte a cuvintelor. Dincolo de aceastã îmbrãcãminte literarã
a Scripturii descoperim sensul ºi farmecul vieþii veºnice. Drumul
acesta de a pãtrunde în adâncul Bibliei, pe care Biserica ne conduce
în fiecare duminicã ºi sãrbãtoare, ne dã puterea sã vedem mai adânc
în toate cele din jurul nostru.

Învierea celor din jurul nostru
Dacã dãm la o parte grijile ºi supãrãrile noastre vedem cât de frumoasã este natura care acum începe sã învie. Avem nevoie sã lãsãm
duhul nostru sã zburde pe câmpuri ºi sã vadã cum firul de iarbã
strãpunge pãmântul, chiar ºi cel mai înþelenit, pentru a vedea lumina.
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Fãrã aceastã libertate de a vedea sufleteºte lucrurile, nici natura nu o
putem vedea cu ochii trupeºti decât ca pe un obstacol în calea ambiþiilor
noastre. Numai astfel putem vedea cum tot ceea ce este în jurul nostru
clãdiri, oameni, revin la frumuseþe, la viaþã. Putem vedea cum bisericile
noastre cu paºi mãrunþi dar hotãrâþi se împodobesc, una mai frumos ca
alta. Cu bucurie toþi cei ce voiesc pot vedea cum pe biserica nouã a
înflorit icoana Sfinþilor Trei Ierarhi, iar la cea veche a început sã se
înoiascã haina ei (exteriorul). Ca în toate, totuºi, ºi aici cele mai de preþ
sunt în cele de dincolo de aceste „haine”-sunt credincioºi care au fãcut
ca ele sã strãluceascã, sã arate viaþa ºi învierea. Cine a învãþat de la
Bisericã sã coboare în cele din adâncuri poate vedea acestea. Sunt din ce
în ce mai mulþi oameni care umplu biserica ºi nu numai în sãrbatori ci ºi
în zilele de peste sãptãmânã. Sunt din ce în ce mai mulþi tineri care vin
la pieptul Mântuitorului ca sã ducã roada Duhului Sfânt în lume. Aceºti
tineri au fãcut sã rãsarã în casele multor credincioºi o icoanã a Maicii
Domnului pe care împreunã o rugãm sã îi cãlãuzeascã spre viaþa veºnicã.
Toate acestea s-au împlinit din darul lui Dumenzeu ºi cu rugãciunile
Bisericii. Acestea se pot vedea doar dacã ne smerim pe noi înºine ºi trecem peste cele de suprafaþã. Aceasta este calea de a descoperi Învierea
lui Hristos ºi vâzând sã ne bucurãm ºi sã ne veselim.
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