Biserica Ortodoxă Română “Î n ă l ţ a r e a D o m n u l u i” Montréal

Cuvânt la luminatul Praznic al Învierii Domnului – anul mântuirii 2009

Ne-a dăruit Preamilostivul Dumnezeu iarăşi minunat prilej şi ne-a învrednicit să întâmpinăm cea mai frumoasă şi
mai înălţătoare sărbătoare creştină, S f i n t e l e P a ş t i, ziua celei mai curate bucurii şi a celei mai adânci taine, «ziua
pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa »(Ps. 117,24).
Cu sfântă emoţie şi însufleţire vestim astăzi marea minune cu străvechea şi entuziasta salutare creştinească « Hristos
a înviat « .
Ne-a întărit Bunul Dumnzeu să străbatem întru pocăinţă şi rugăciune drumul celor şapte săptămâni ale Postului
Păresimilor, premergător Sfintelor Patimi. Ne-am pregătit sufleteşte să-l întâmpinăm pe Hristos Cel Înviat şi să primim
lumina Învierii în sufletele noastre.
Ne-am adunat în această « sfântă noapte de mântuire » în jurul sfântului altar, pentru a aduce prinos de
preamărire, cu credinţă şi cu dragoste, lui Hristos Cel întrupat pentru noi, răstignit şi înviat.
După ce am retrăit Sfintele Patimi, văzând cu ochii înduioşaţi şi înlăcrimaţi ai sufletului pe Hristos batjocorit,
răstignit şi îngropat, în această noapte luminată, ne bucurăm, cu cerul întreg şi cu pământul, de vestea cea mare a
Învierii.
Ne cheamă acum Biserica să ne închinăm « Sfintei Învieri a lui Hristos », să cinstim pe Cel care, « cu moartea pre
moarte călcând », s-a făcut « început învierii celor adormiţi » (I Cor. 15,20) şi ne-a dăruit tuturor nădejdea vieţii fără de
sfârşit, în comuniune de iubire cu Dumnezeu - « Dă-ne nouă, Hristoase, să ne împărtăşim cu Tine mai adevărat în ziua
cea neînserată a Împărăţiei Tale ».
Pentru istoria mântuirii neamului omenesc Paştile creştin este sărbătoarea biruinţei, a izbăvirii din robia diavolului,
răscumpărarea din robia păcatului şi a morţii, prin jertfa Crucii lui Hristos, »trecerea » la o realitate absolut nouă, « de
la moarte la viaţă şi de pe pământ la cer ». Întreaga creaţie este restaurată ontologic prin Învierea lui Hristos.
Minunea Învierii, săvârşită de Hristos asupra Lui Însuşi,, care I-a încununat lucrarea răscumpărătoare şi I-a dovedit
neîndoielnic dumnezeirea, stă la hotarul dintre lumea de aici şi cea viitoare, ca un far călăuzitor. În lumina ei
înţelegem rostul nostru pe pământ şi valoarea darului vieţii primit de la Dumnezeu.
Învierea Domnului nu este doar un eveniment istoric şi marele praznic creştin, cât mai ales adevărul fundamental
care dă sens şi măreţie vieţii creştinului,, este piatră de temelie credinţei şi propriei noastre nădejdi în înviere şi viaţa
cea veşnică.
Pe temeiul credinţei în dumnezeirea lui Hristos mărturisim Învierea Domnului iar pe temeiul iubirii dorim ca
această minune să transfigureze viaţa noastră, căci « Hristos a înviat din morţi … şi ne-a dăruit viaţă veşnică ».
Hristos a înviat – înseamnă că există Dumnezeu ; Hristos a înviat – înseamnă că viaţa este mai tare ca moartea ;
Hristos a înviat – înseamnă că binele învinge răul.
Învierea Domnului este şi învierea noastră, este o minune permanentă ce se cuvine să se petreacă în inima fiecăruia
dintre noi. Fără o viaţă curată nu se prăvăleşte « piatra de pe uşa mormântului » inimii noastre, ca să învieze Hristos
în noi. Învierea trebuie să însemne şi pentru noi înnoire lăuntrică şi sfinţenie a vieţii. »Aşadar dacă aţi înviat
împreună cu Hristos, căutaţi la cele de sus [cele înalte, nobile şi curate], unde se află Hristos Dumnezeu şi nu la cele
de pe pământ (Col. 3, 1-3).
Minunea Învierii Domnului face să tresalte de bucurie inimile credincioşilor. Nu poate fi însă bucurie adevărată şi
curată fără risipirea urii, duşmăniei şi răutăţii, a împietririi şi tenebrelor sufletului. Cu iertare şi împăcare, cu inimă
binevoitoare şi generoasă « unii pe alţii să ne îmbrăţişăm ». În lumina adevărului Învierii şi a nădejdii vieţii veşnice
temerile şi îngrijorările se risipesc, nădejdile sporesc şi sufletele se înseninează. « Să ne curăţim simţirile ca să vedem pe
Hristos înviat din morţi, tuturor viaţă dăruind ».
Hristos Dumnezeu este pentru noi desăvârşirea adevărului, înţelepciunii şi iubirii. Rostind « Hristos a înviat » şi
răspunzând cu « Adevărat a înviat » mărturisim că adevărul şi dreptatea triumfă asupra minciunii şi întunericului,
înţelepciunea asupra haosului şi deşertăciunii iar iubirea asupra urii, îndârjirii şi vrajbei.
Prin toată buna rânduială şi faptele vieţii noastre să dăm mărturie că suntem fii ai învierii, adică ai luminii,
adevărului şi dreptăţii. Îndemnul adresat de Hristos apostolilor are ecou până la noi, cei de astăzi : « aşa să lumineze
lumina voastră înaintea oamenilor, încât [aceştia] să vadă faptele voastre cele bune » (Matei 5,16). Apostolul Pavel
sfătuieşte, la rându-i,, la fel : « umblaţi cu vrednicie, fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia precum şi
Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos » (Efes. 4, 1,32).
Fie ca lumina Învierii să strălucească viu în sufletele noastre iar Hristos Cel Înviat, de la care avem toată darea
cea bună şi tot darul desăvârşit (Iacob 1,17), viaţă veşnică şi mare milă, să ne ocrotească şi să ne binecuvinteze, « cu
al Său har şi cu a Sa iubire de oameni ».
Vă adresăm tuturor, îndătinatul salut pascal « Hristos a înviat » şi părintească binecuvântare, întru petrecerea, după
tradiţia creştină şi românească, a marelui praznic, în pace, cu sănătate, mulţumire sufletească şi mai ales duioasă
comuniune cu cei dragi, de aici şi de departe. « Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl
şi împărtăşirea Duhului sfânt să fie cu voi cu toţi !».
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