Adevarul si Viata

„ Iar viata vesnica aceasta este ca sa Te cunoasca pe Tine, singurul adevaratul Dumnezeu si pe Iisus
Hristos, pe care L‐ai trimis ″ (Ioan XVII, 3)

Iubiti credinciosi!

Cateva saptamani ne mai despart de perioada Postului Mare, un minunat urcus nu numai spre
sarbatoarea Invierii Domnului, ci si spre desavarsirea noastra, avand mesaje inaltatoare in centrul
Evangheliilor duminicale, care ne ofera prilejul de a ne urca treapta cu treapta spre inaltimea chemarii
noastre de crestini.
Pe urcusul acesta ne cheama Mantuitorul sa‐l suim impreuna cu El, descoperind aceasta minunata cale
catre cer si intelegand mai bine ce inseamna:,, Adevarul si Viata’’.
Biserica Ortodoxa nu are numai invatatura Lui Hristos, ci Il are pe Hristos Insusi. Astfel, cunoasterea
adevarului este viata si nu simplu act intelectual. Domnul Hristos este viu in credinta noastra, care S‐a
jertfit pentru pacatele noastre, deci este Jertfa si Jertfitor. Nu a fost doar un invatator care a lasat o
doctrina pentru posteritate, ci El este modelul viu; de aici, apare si caracterul vesnic si universal al
adevarului dumnezeiesc, descoperit prin Fiul si propovaduit de Apostoli si Ucenici:,, Drept aceea,
mergand invatati toate neamurile botezandu‐le in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh ‘’(Matei
28, 19)
El a fost si va ramane modelul desavarsit de crestin. Invatatura Lui este dreapta si Sfanta, o invatatura
care ne descopera pe Dumnezeu in plinitatea Lui :,, Pentru ca M‐am coborat din cer nu pentru ca sa fac
voia Mea, ci voia celui ce M‐a trimis pe Mine(Ioan 6, 38).
Viata si Adevarul sunt aduse din vesnicie si pentru vesnicie. Mantuitorul spune :,,Eu sunt Calea, Adevarul
si Viata’’(Ioan XIV,6)’’. Cine‐l afla pe Hristos, a aflat adevarul, iar cine L‐a aflat, il marturiseste.
Crestinul poate ramane in legatura cu Hristos numai printr‐o credinta vie, activa, producatoare de
mantuire, aratata prin faptele bune:,, Asa sa lumineze lumina voastra inaintea oamenilor, asa incat sa
vada faptele voastre cele bune si sa mareasca pe Tatal vostru cel din ceruri (Matei V, 16). Prin aceasta
aratam ca suntem crestini si ucenici ai Domnului Hristos, urmand poruncile si invataturile Sale.
Darul cu care ne rasplateste Domnul pentru acestea este bucuria de a fi prietenii Lui si favoarea de a fi
ascultati in toate cererile noastre cele catre mantuire :,, De acum nu va mai zic slugi pentru ca sluga nu
stie ce face stapanul sau, ci v‐am numit pe voi prieteni, pentru ca toate cate le‐am auzit de la Tatal meu
vi le‐am facut voua cunoscute’’(Ioan 15,15)

Legatura cea mai apropiata dintre crestin si Hristos, care angajeaza trupul si sufletul nostru este
comuniunea euharistica, adica impartasirea credinciosilor cu insusi Trupul si Sangele Domnului, la Sfanta
Liturghie. Acesta este semnul de comuniune cu Dumnezeu, bazat pe respectarea poruncilor Sfintelor
Evanghelii, pe iubirea de Dumnezeu si aproapele nostru :,, Cel ce mananca Trupul Meu si bea sangele
Meu are viata vesnica si Eu il voi invia in ziua cea de apoi’’(Ioan 6, 54).
Viata crestina este viata pe care Hristos o traieste in noi. ,, Am fost rastignit impreuna cu Hristos si
traiesc... dar nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine. Si viata, pe care o traiesc acum in trup, o
traiesc in credinta in Fiul lui Dumnezeu, care m‐a iubit si S‐a dat pe Sine insusi pentru mine (Gal.II,20).
Daca ai cunoaste cat de mare este dragostea Lui Hristos pentru om, nu poti fi nepasator la jertfa daruita
de El, sa auzi rugaciunile Lui si tu sa nu te rogi, sa privesti cum trece postul si tu sa nu postesti, sa vezi
suferinta Lui si sa nu te intristezi.

El asteapta sa‐I deschidem usa sufletului, sa transforme lacrimile in bucurie si blestemul in
binecuvantare :,, Iata stau la usa si bat; de va auzi cineva glasul Meu si va deschide usa, voi intra la el si
voi cine cu el’’(Apocalipsa III,20).
Stie ca suntem incercati pe drumul acesta pamantesc si doreste sa ne ajute:,, Veniti la Mine toti cei
osteniti si impovarati si Eu va voi odihni pe voi (Matei XI,28). Ne asteapta mereu, ne incurajeaza ca Unul
ce a trecut prin lume si a cunoscut incercarile, greutatile si suferintele ei :,,In lume necazuri veti avea dar
indrazniti, Eu am biruit lumea!’’, Este mereu cu noi si spune :,,De cate ori vei cadea, scoala‐te si te vei
mantui!’’.
Trebuie sa recunoastem ca am trait intr‐o perioada in care ideologia si ratiunea omeneasca a fost
asezata mai presus decat Dumnezeu si Adevarul Sau, insa sufletul a fost mereu nemultumit, caci simtea
lipsa de viata si comuniune cu Creatorul; dar iarasi, sufletul adevaratului crestin s‐a intors, ca si poporul
evreu din pustie spre tara Fagaduintei, la locul unde traieste Hristos, locul unde este Viata si Adevar.

Iubiti credinciosi!
Sa traim fiecare zi constienti ca timpul nu este al nostru, ci este timpul oferit de Dumnezeu, spre a‐L
cunoaste, a trai dupa voia Lui si a ne pregati pentru o lume afara de timp, adica o lume a vesniciei, dupa
cuvantul Fericitului Augustin :,, caci ne‐ai facut pe noi Doamne spre a te cauta si nelinistit este sufletul
meu pana ce se va odihni intru Tine’’. Amin
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