Lenea și alegerile noastre greșite
Lenea și alegerile noastre greșite, când ne referim la Sfintele Liturghii duminicale
și din toate celelalte zile sfinte, ne îndepărtează de datoriile pe care le avem față
de Dumnezeu și ne pun în pericol sufletul, pentru că îndepărtându-ne de Biserica
lui Hristos, rămânem departe de vindecare, care vine doar prin participarea la
Sfintele Taine.
Sfântul Grigorie Palama ne spune că „rămânem fără a fi vindecați, suferim
necredința în [sufletul nostru] din cauza faptelor sau cuvintelor și nu ne apropiem
de operația chirurgicală a lui Hristos pentru a primi… vindecarea sfântă . ”
Ortodoxia nu este o religie prin care să putem obține mântuirea în intimitatea
propriei case, deoarece credința noastră este o credință a comuniunii, prin care
participăm la Trupul lui Hristos într-un mod comunial. În această viață trebuie să
participăm la viața comunitară a Bisericii, deoarece după moarte nu există
tratament pentru ceea ce ne separă de Dumnezeu.
Nu există pocăință după această viață, pentru că toți oamenii împărtășesc același
sfârșit.
Fiecare dintre noi are menirea să vadă Slava lui Dumnezeu la A Doua Venire
[Parusia] a lui Hristos.
Protopresbiterul Ioannis Romanides ne spune: „Toți oamenii vor vedea Slava
(Lumina necreată) a lui Dumnezeu și, din acest punct de vedere, au același
sfârșit”. Toți, desigur, vor vedea Slava lui Dumnezeu, dar cu o singură diferență:
cei Mântuiți vor vedea Slava lui Dumnezeu ca cea mai dulce și nesfârșită Lumină,
în timp ce cei blestemați vor vedea aceeași Slavă a lui Dumnezeu ca un foc
mistuitor care îi va arde. ”
Trândăvia și alegerile noastre greșite ne îndepărtează de Sfintele Taine și ne
lipsesc sufletul de Harul vindecător care vine din întâlnirea cu Dumnezeul cel viu.
Ca Spital al Sufletului, Biserica a fost înființată de Însuși Hristos ca fiind locul în
care primim vindecare, pentru a ne putea desfăta și bucura de ospățul cel veșnic
care ne așteaptă în viața viitoare.
Lipsindu-ne de Tainele pline de har în această viață, care se găsesc doar în viața

Bisericii, ne despărțim de chiar tratamentul care ne asigură fericirea veșnică în
viața de apoi.
Cu dragoste în Hristos,
Starețul Trifon
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