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Către	
  preacinstitul	
  cler	
  și	
  către	
  monahii	
  și	
  credincioșii	
  Bisericii	
  Ortodoxe	
  din	
  America:	
  
	
  
Iubiții	
  mei	
  frați	
  și	
  surori	
  întru	
  Hristos,	
  
În relatarea pildei Fiului Risipitor pe care o face Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, auzim
următoarele cuvinte adresate de către fiu tatălui: ”Tată, am păcătuit împotriva cerului și a ta; nu
mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău; poartă-te cu mine ca și cu una din slugile tale.” Cu toții
am primit duhul filiației (Romani 8:15), însă la fel ca Fiul Risipitor, am ratat acel dar și am
refuzat promisiunea moștenirii viitoare.
Cu toate acestea, astăzi ne este dat prilejul de a veni înaintea Tatălui Ceresc ca niște copii spășiți,
plângând, "Abba, Tată, nu-Ți întoarce fața de la robul Tău, căci sunt necăjit; auzi-mă degrabă,
vino mai aproape de sufletul meu și mă izbăvește!” (Psalmul 68/69:17-18). Această perioadă în
care ne căim pentru păcatele noastre ne oferă posibilitatea să reflectăm asupra vieții noastre, ca să
ajungem să înțelegem ce ne-a făcut să stricăm relația filială și să cum să ne dăm silința pentru a
recâștiga spiritul de fii prin dobândirea iubirii.
Prin exemplul lui Moise care a petrecut patruzeci de zile și patruzeci de nopți fără mâncare și
fără băutură pe Muntele Sinai, precum și aceluia al Mântuitorului care a postit timp de patruzeci
de zile si patruzeci de nopți în deșert, ne aducem aminte de cuvintele Sfântului Simion din
Salonic: ”Postul este lucrarea Domnului.” Și tocmai aceasta este lucrarea care are loc în arena
pocăinței – Postul Mare.
Cu toate că lupta noastră se desfășoară în această lume, știm din cuvintele Apostolului că armele
noastre de război un sunt trupești (2 Corinteni 10:4), ci mai degrabă, arma pe care ne-o dă nouă
Domnul este porunca ”să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit Eu” (Ioan 13:34). Pe baza
acestei porunci vom fi judecați de Fiul Omului la Cea de-a Doua și Înfricoșătoare Venire a Sa.
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   avem, dar nu ca răspuns la porunca lui Hristos, nu am câștigat nimic (1 Corinteni 13:3).
Ne este dată această perioadă a Postului Mare ca să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și de
Sfânta Sa Biserică. Însă înainte de a putea chiar să începem să pășim către o relație mai strânsă
cu Domnul și Mântuitorul nostru, trebuie să învățăm să iubim, căci ”cine nu iubește nu-l
cunoaște pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4 :8).
Frați și surori: și eu am păcătuit împotriva cerului și a voastră, motiv pentru care vă cer iertare
pentru greșelile mele și vă rog să vă rugați pentru mine și în același timp vă asigur că și eu mă
rog pentru voi.
Acum, când intrăm împreună în perioada Postului Mare, haideți ”să alungăm lucrările
întunericului și să ne luăm armura luminii, pentru ca după ce vom trece marea cea mare a
Postului, să ajungem la cea de-a treia zi a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul
Sufletelor noastre” (Vecernia din Duminica Iertării).
Cu dragoste întru Hristos,
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