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Iubiți creștini ortodocși din Germania!
În câteva momente vom cânta imnul Paștilor "Hristos a înviat" și puțin mai târziu, în
utrenia Învierii, vom repeta cu toții de trei ori una dintre cele mai frumoase rugăciuni
ale Bisericii noastre care începe cu cuvintele "Învierea lui Hristos văzând...". Și, timp
de patruzeci de zile după Duminica Paștilor și în fiecare duminică a anului bisericesc
vom mărturisi credința noastră în Domnul nostru Iisus Hristos cel înviat, dar și
faptul că suntem martori oculari ai învierii Lui! Dar cum poate mintea noastră
omenească care ne spune că învierea s-a întâmplat odată pentru totdeauna, acum
două mii de ani, să priceapă acest lucru?
Și totuși! Învierea lui Hristos este un fapt care nu este doar un simbol, ci este
trăită de simțurile noastre! Vedem pe Domnul cel înviat în mijlocul nostru, în fiecare
slujbă a bisericii, în minunile creației și, în cele din urmă, în fața celuilalt: a
aproapelui, a celui care suferă, chiar și a inamicului nostru. Și toate acestea „fiindcă
prezența strălucitoare a Duhului ne arată Învierea lui Hristos și chiar pe Cel Înviat.
De aceea putem spune: ‚Dumnezeu este Domnul și s-a arărat nouă’ (Psalmul 117,
27).“ 1 Această înviere este înțeleasă de simțurile noastre și nu de gândirea noastră.
În slujbele Bisericii noastre, trăim de pe acuma Împărăția lui Dumnezeu. De
fiecare dată când cântăm și ne rugăm, de fiecare dată când primim Trupul și Sângele
lui Hristos, trăim și mesajul pascal care cuprinde Crucea și Învierea. Da, trăim
acestea nu ca o reamintire sau ca un simplu obicei, ci ca o realitate valabilă în
momentul de față: "Ieri m-am îngropat cu tine, Hristoase, astăzi mă scol împreună cu
tine"2 scrie imnograful într-o cântare a Paștilor.
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Sf. Simeon Noul Teolog, Despre Învierea lui Hristos, Cuvântul 13
Tropar din Cântarea a 3-a din Canonul Învierii.

Iubiți creștini ortodocși din Germania,
Domnul nostru ne invită astăzi să trecem cu el de la disperarea mormântului la
așteptarea Învierii, de la imaturitate și de la frica morții la maturitatea duhovnicească
și la libertatea vieții în Hristos. Astfel ajungem astăzi la marele praznic al Paștilor, la
sărbătoarea sărbătorilor! Vedem Învierea Domnului nostru, care devine învierea
noastră de obște. Stăm cu bucurie înaintea porților deschise ale cerului, pentru că
Domnul și Tatăl nostru ne așteaptă pe toți, în frumusețea împărăției Sale, acum și
pentru totdeauna! Hristos a înviat, frații mei!

Dată la Bonn, Sfintele Paști 2018
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Se va citi în parohii la slujba Invierii din noaptes de Paști înainte de împărțirea sf.
Lumini.

