Mitropolitul Serafim: Să ne rugăm pentru românii împrăștiați în toată lumea, arși de dorul după țara lor
Scris de Berlin, Germania / Romanian Global News
Joi, 14 Martie 2019

În scrisoarea pastorală de la începutul Postului Mare, Mitropolitul Serafim al Germaniei a
îndemnat să ne rugăm pentru românii din diaspora, „pentru frații noștri împrăștiați în toată
lumea, arși de dorul după țara lor", transmite www.basilica.ro, preluat de Romanian Global
News.

De asemenea, ierarhul nu a uitat nici de familiile destrămate sau de cei care se luptă pentru
reîntregirea familiilor lor.

„Cu deosebire în această vreme a Postului, să ne rugăm pentru iertarea păcatelor noastre, să
ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei ce suferă de singurătate, pentru familiile destrămate și
pentru familiile care suferă cumplit pentru li s-au luat copiii chiar de către autorități (Norvegia,
Finlanda, Danemarca ș.a.)", a spus Înaltpreasfinţia Sa.

În ceea ce priveşte viaţa duhovnicească, Mitropolitul Serafim a atras atenţia asupra faptului că
„nu numai oamenii de acum 2000 de ani l-au batjocorit pe Mântuitorul și l-au răstignit pe cruce,
ci și noi, prin păcatele de zi cu zi facem același lucru".

„Cei de acum 2000 de ani care L-au răstignit pe Hristos nu erau conștienți că-L răstignesc pe
Dumnezeu Însuși pentru că nu-L cunoșteau. Ei credeau că răstignesc un făcător de rele. Dar
noi oare nu știm că Hristos este Dumnezeu și că El se identifică, adică se face una, cu fiecare
om din lumea aceasta?", a semnalat ierarhul.

Înaltpreasfinţia Sa a reiterat faptul că „tot omul, indiferent de neam sau de credință, că este bun
sau că este rău, poartă în sine pecetea chipului lui Hristos", astfel că „toată întristarea, durerea
sau suferința pricinuită semenilor noștri, fie morală, fie fizică, este și suferința lui Hristos,
prezent în inima fiecărui om".

Un alt aspect evidenţiat a făcut referire la faptul că „postul și rugăciunea sunt cu adevărat
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primite de Dumnezeu dacă sunt însoțite de faptele milosteniei creștine".

„Astăzi, sunt multe nevoi în lume și nimeni nu trebuie să-și închidă inima față de suferința
semenilor. În țara noastră este atâta sărăcie pe care fiecare din noi o poate alina câtuși de puțin
prin trimiterea de ajutoare la cei pe care-i cunoaștem sau prin programele de binefacere ale
parohiei de care aparținem", a precizat Înaltpreasfinţia Sa.

„Vă urez tuturor un Post binecuvântat și vă asigur de dragostea mea părintească și de
rugăciunea mea stăruitoare" şi-a încheiat Mitropolitul mesajul pastoral.
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