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SĂ FIE LUMINĂ!
Suntem cu toții încremeneți de parcă, brusc, am intrat într-o altă epocă a istoriei,
Din viteza cu care ne răsuceam pe bucla timpului, un prieten (sau dușman nevăzut)
a frânat violent, aruncându-ne într-un prizonierat fără gratii, cu diferite grade de
izolare, de la așa-numita "distanțare socială" pînă la imobilizarea la pat cu
ventilator.
Încă buimăciți, nu știm dacă tot ce se întâmplă este urmarea unui complot sau
consecința nesăbuințelor noastre la adresa naturii înconjurătoare. Oricum ar fi,
dacă Dumnezeu a îngăduit una ca asta, înseamnă că există ceva ce trebuie să
învățăm. Și numai pân-acum desprindem atât de multe, încât avem cu toții nevoie
doar să deschidem ochii și să luăm aminte.
E tragi-comic faptul că un biet virus a reușit ceea ce niciodată vreo armată din
lume n-a reușit: să sechestreze o întreagă umanitate. Asta e lecția prin care
înțelegem că răul ce nu se vede este infinit mai periculos decât răul vizibil.
Mai periculos decât cel mai minuscul virus este păcatul, răul din noi pentru care,
iată niciodată nu ne izolăm; și nici nu ne înfricoșează faptul că noi înșine ne putem
contamina sau că îi putem infecta pe cei din jur.
Dacă în lunea de după intrarea triumfală în Ierusalim, Domnul Hristos a alungat
din templu pe toți negustorii și schimbătorii de bani, ar trebui să ne dea de gândit
faptul că aidoma acelui moment, din același motiv, acum Domnul ne-a alungat cu
biciul covidului. Acum Bisericile goale arată, de fapt, golul din sufletele noastre,
reprezentând oglinda a ceea sau cine suntem noi cu adevărat.

-02Dacă o întreagă umanitate s-a oprit în loc în fața unui dușman despre care ni s-a
spus că poate fi ucis numai cu apă și săpun, atunci se cheamă c-am intrat, nu într-o
pandemie de virus, ci mai degrabă într-o pandemie de frică și panică. Fără s-avem
evidența acestui virus-monstru, trebuie să-i credem, pe bune, pe mai-marii noștri
pentru că, nu-i așa, ei cu toții ne vor doar binele! Și poate mă îndoiesc pe nedrept
de mai-marii noștri, dar dacă trebuie cu adevărat să-i credem, oare de ce ne îndoim
de Adevărul pe care Biserica ni-l propovăduiește de 2000 ani? De ce nu credem
și în scripturile Sfântului Apostol Pavel care ne atrage atenția că "lupta noastră nu
este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva stăpânitorilor întunericului
acestui veac, împotriva duhurilor răutății"? Sau că "diavolul umblă, răcnind ca un
leu, pe cine să înghită"? De ce ne temem de-un biet virus și nu ne temem de diavol
și de răul din noi? Nici virusul, nici diavolul nu-s dușmani vizibili și cu toate astea
de unul ne temem, iar despre celălalt credem că nu există! E timpul să învățăm
singuri să discernem pentru că de-aceea Dumnezeu ne-a dat minte. Nu trebuie să
ne mai lăsăm păcăliți de falsele lumini ale acestei lumi! Adevărul, fie el mai mic
sau mai mare, Adevărul absolut, niciodată nu se impune, ci întotdeauna se propune
omului! Adevărul nu este o forță care copleșește ratiunea umană,
ci
întotdeauna lasă omului un infinit spațiu de mișcare lăuntrică, în așa fel încât
fiecare să ne putem lămuri liber, neconstrânși de nimeni și de nimic, de Adevăr.
Iar Adevărul pe care Biserica îl propune de Paști este acesta: Hristos a înviat!
Unii credem în El, alții nu credem! Biserica propune, omul dispune. Dincolo de
orice dispută pe această temă, rămâne evident faptul că nimeni nu poate crea viața!
Iar concluzia noastră este aceasta, că Hristos a înviat și e viu, și dacă e-așa, atunci
El este și Izvorul vieții! Prin urmare, nu vă temeți! Paștile înseamnă trecerea
noastră de la întuneric la lumină pentru că Hristos e Lumina din sufletul nostru
care ne ajută să ajungem la cunoașterea Adevărului. Paștile înseamnă trecerea
noastră de la frică la curaj! Frica și panica pot fi învinse numai dacă ne lăsăm
ocrotiți de Acela ce a învins moartea. Paștile înseamnă trecerea noastră de la
tristețe la bucurie pentru că acum știm că nu dispărem sau ne risipim în neant,
ci vom trăim pururi în prezența lui Hristos. Paștile înseamnă trecerea de la sclavie
la libertate, pentru că învierea lui Hristos ne-a eliberat de toate fricile: de sărăcie,
de boală, de singurătate, de moarte! Paștile înseamnă trecerea de la necaz la
fericire. Acum am descoperit că fericirea nu e o țintă pe care unii o ating, iar alții
nu, ci e o cale a desăvârșirii pe care suntem cu toții chemați să o parcurgem. Paștile
înseamnă trecerea de la tulburare la liniște pentru că în hățișul căilor care duc
niciunde, Lumina Învierii luminează în GPS-ul minții noastre calea pe care avem
nevoie s-o urmăm. În sfârșit, Paștile înseamnă trecerea noastră de la moarte la
viața fără sfărșit, adică întoarcerea noastră acasă în locul unde Hristos ne așteaptă
să petrecem cu el în veci.

-03Aviz tuturor!
Nici un virus, nici un dușman, nimeni și nimic nu poate stinge Lumina
Pascală! Va dăinui în istorie până la sfârșitul ei și-apoi va lumina toată veșnicia
noastră! Aceeași Lumină pe cei de-a dreapta îi va încălzi, iar pe cei de-a stânga îi
va arde!
De Paști să fie Lumină în toate casele și, mai ales, să inunde inimile noastre!
HRISTOS A ÎNVIAT! p. didel

