“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu
el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)
Numărul 27 (2014), Înălţarea Sfintei Cruci (post)

Evanghelia: Ioan 19: 6-11, 13-20, 25-28, 31-35 *

Î

n vremea aceea când L-au văzut arhiereii şi slujitorii pe Iisus, au strigat,
zicând: „Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!.“ Zisu-le-a Pilat: „Luaţi-L voi şi
răstigniţi-L, că eu nici o vină nu găsesc în El“. Iudeii i-au răspuns: „Noi lege
avem, şi după legea noastră trebuie să moară, pentru că s'a făcut pe sine fiu
al lui Dumnezeu“. Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s'a temut. Şi
din nou a intrat în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: „De unde eşti Tu?...“. Dar Iisus
nu i-a răspuns. Atunci Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că putere am
să te eliberez şi putere am să te răstignesc?“ Iisus a răspuns: „Asupra Mea
n'ai avea nici o putere dacă nu ţi-ar fi fost dat de sus. De aceea, cel care M'a
dat în mâna ta, mai mare păcat are“.
Atunci Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus pe Iisus afară şi a şezut pe
scaunul de judecată, în locul numit Pardosit-cu-pietre, iar evreieşte Gabbata.
Şi era Vinerea Paştilor, ca la al şaselea ceas; şi le-a zis Iudeilor: „Iată, împăratul vostru!“ Atunci ei au strigat: „Ia-L, ia-L!; răstigneşte-L!“. Pilat le-a zis: „Pe
împăratul vostru să-l răstignesc?“ Arhiereii au răspuns: „Nu avem împărat
decât pe cezarul.“. Atunci L-a dat pe mâna lor, ca să fie răstignit. Şi L-au luat
pe Iisus şi L-au dus. Şi ducându-Şi crucea, a ieşit la locul ce se cheamă Al-Căpăţânii, căruia pe evreieşte i se zice Golgota, unde L-au răstignit; şi împreună cu El pe alţi doi, de-o parte şi de alta, iar la mijloc pe Iisus. Iar Pilat a scris
şi titlu şi l-a pus pe cruce. Şi era scris: Iisus Nazarineanul, împăratul Iudeilor.
Deci mulţi dintre Iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus
era aproape de cetate. Şi era scris în evreieşte, latineşte şi greceşte.
Şi lângă crucea lui Iisus stăteau mama Sa şi sora mamei Sale, Maria lui
Cleopa, şi Maria Magdalena. Atunci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu

Pagina 2

GLASUL DOMNULUI

care-l iubea stând alături, i-a zis mamei Sale: „Femeie, iată, fiul tău!“ Apoi i-a
zis ucenicului: „Iată, mama ta!“ Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.
După aceea, ştiind Iisus că de-acum toate s'au săvârşit, ca să se plinească
Scriptura, a zis: „Mi-e sete“.
Apoi Iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe
cruce – că era mare ziua acelei sâmbete –, l-au rugat pe Pilat să le
zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Deci au venit ostaşii şi au
zdrobit fluierele celui dintâi şi pe ale celuilalt, care erau răstigniţi împreună
cu El. Dar venind la Iisus, dacă au văzut că de-acum murise, nu I-au zdrobit
fluierele, ci unul din ostaşi cu suliţa coasta I-a împuns-o şi îndată a ieşit
sânge şi apă. Şi cel ce a văzut a mărturisit, şi adevărată este mărturia lui; şi el
ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.

Slava Crucii
Părintele Dumitru Stăniloae
Avem adeseori o reprezentare parţială despre Cruce şi despre taina ei redusă la
faptul de a suporta o asceză, de a ne înfrâna de la plăceri, de la tot felul de
satisfacţii. Există însă şi un alt sens al Crucii: compasiunea pentru celălalt. Cu
siguranţă însă nu putem face totul pentru celălalt dacă ţinem la plăcerile noastre
egoiste, dacă omul este legat de lăcomie, poftă de stăpânire, mândrie. Aceasta
arată însă numai aspectul negativ al Crucii. Pot să mă apropii de celălalt fără să-i
vorbesc despre Cruce, arătându-i însă că sunt gata la toate sacrificiile pentru el.
Dacă este bolnav, mă voi duce la el, voi rămâne împreună cu el. Celălalt poate
suporta el însuşi greutăţi, persecuţii, şomaj… Iar eu pot să port împreună cu el
această Cruce.
Inima celuilalt poate fi mişcată dacă vede că eu port o Cruce pentru el. Atunci el
va înţelege sensul Crucii fără ca eu să îi spun că tocmai Crucea este cea care mă
împinge să fac aceasta. O fac pur şi simplu.
Să nu le predicăm doar oamenilor să-şi ia Crucea, ci să o luăm noi înşine
ajutându-i pe ceilalţi. Voi ajunge astfel la convingerea că această Cruce nu este o
suferinţă pentru mine. Sufăr pentru celălalt, dar această suferinţă pentru el mă
bucură, mă odihneşte, cum spune un monah de la Athos. Dacă trec pe lângă el,
dacă nu rămân împreună cu el, dacă nu-l ajut, voi suferi toată viaţa. Poate că el se
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va pierde pentru totdeauna. Va spune: ”Ce fel de preot e acesta? Ce fel de creştin
e acesta?” Astfel, atunci când sufăr pentru el sunt mulţumit. De aceea Hristos pe
Cruce e liniştit; Sfântul Chiril al Alexandriei spune că El a adormit”. (…)
Desigur, pe Cruce Hristos spune şi cuvântul: “Dumnezeul meu, pentru ce M-ai
părăsit?” (Mc 15, 34). Dumnezeu trăieşte împreună cu mine, omul, faptul de a se
simţi părăsit de Dumnezeu. Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, Care ai vrut să
împingi tăgăduirea de sine până într-acolo!
Hristos a vrut să dea oamenilor asigurarea faptului că Dumnezeu nu vrea să
intervină pentru Fiul Său; nu vrea să-L răzbune. Dumnezeu e lipsit de apărare în
faţa respingerii oamenilor; nu Se apără pe Sine Însuşi. Putea interveni, dar nu
vrea să o facă. Vrea să dea exemplu suferind pentru oameni, necomportându-se
ca un om, nefiind supus reacţiilor. Îşi iubeşte Fiul, dar nu-L preferă oamenilor. Îl
lasă în suferinţă.
Când Hristos spune: “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu!”, El afirmă că Dumnezeu
există: “El spune atunci oamenilor: “Tatăl Meu nu vrea să reacţioneze împotriva
răutăţii voastre: nu vrea să vă pedepsească nici chiar pentru a-L apăra pe Fiul
Său”. Dumnezeu preferă mântuirea oamenilor odihnei Fiului Său.“ Această
dimensiune a “iubirii nebune” a lui Dumnezeu pentru oameni a fost subliniată de
Nicolae Cabasila în secolul al XIV. Acest autor duhovnicesc bizantin scrie că
trebuia ca Dumnezeu “să facă să nu fie trecută cu vederea această iubire,
arătându-i nemărginirea şi convingându-ne că ne iubeşte cu o iubire
neasemănată. Atunci găseşte această lepădare de Sine, Se străduieşte şi Se lasă
să îndure rele şi încercări pentru a-i atrage, după ce i-a convins de iubirea Sa pe
cei pentru care a suferit, chiar pe oamenii care fugeau de Bunătatea prin
excelenţă, convinşi că erau urâţi“ (Viaţa în Hristos).
Oamenii cred că Dumnezeu este indiferent, incapabil de a suferi pentru ei.
Satana, care este “tatăl minciunii” (In 8, 44), Îl calomniază pe Dumnezeu în faţa
oamenilor. Pentru a-Şi arăta bunătatea şi iubirea Sa de oameni, Dumnezeu li se
înfăţişează lipsit de apărare şi suferă pentru ei.
Mulţi spun: “există un Dumnezeu, dar El nu este bun, pentru că îngăduie
suferinţa”. E un lucru de neînţeles pentru lume. În taina Crucii se manifestă
bunătatea lui Dumnezeu. El nu pedepseşte, nu reacţionează, acceptă totul, chiar
suferinţa, chiar moartea Fiului Său din iubire pentru oameni. Dacă omul nu se
mântuieşte, e pentru că rămâne indiferent la aceasta.
(Sursă: Pr. M. Costa de Beauregard şi Pr. Dumitru Stăniloae, Mica dogmatică vorbită. Dialoguri la
Cernica, Editura Deisis, Sibiu, 2007)
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Vitamine duhovniceşti
A iubi nu înseamnă a poseda, nici a avea
Deznădejdea este deznădejde şi e mare, chiar dacă motivul pare derizoriu. Un om
poate să nu deznădăjduiască dacă i-a murit un copil - nu există durere mai mare
pe lume decât să pierzi un copil. Altul poate să deznădăjduiască pentru că n-a
câştigat la Loto. Deznădejdea nu se măsoară după obiectul ei, ci după
intensitatea trăirii.
Un om în deznădejde nu poate fi ajutat decât cu rugăciune, în prima etapă. Cu
rugăciune, strigat în deznădejde la Dumnezeu: “Doamne, nu lăsa în deznădejde
pe cel de lângă mine!" Niciodată să nu-i spunem: “Lasă că-ţi trece, o să treacă!
Nu merită...”. Noi ştim că în momentele de durere gândul că trece nu ne-ajută şi
nu trebuie să-l folosim în nici un fel. Mai departe trebuie văzut ce înseamnă
iubire din toată inima. O să vedeţi că un om deznădăjduit dintr-o iubire din asta
mare, a mai trecut prin trei iubiri deznădăjduitor de mari. Şi a trecut. Şi atunci o
să vadă că nu e iubirea atât de mare. Iubirea niciodată nu produce deznădejde.
Păi, o femeie care iubeşte un bărbat şi bărbatul pleacă de acasă după 20 de ani
de căsnicie. Se duce la alta. Ea zice: “Doamne, ea ştie să-i facă cartofii nici prea
prăjiţi, nici prea cruzi, ca să nu-l doară stomacul? Oare îl înveleşte noaptea la
spate, că el o duce cam rău cu şalele? Doamne, oare nu-i ştergi Tu păcatul ăsta, că
vreau să mă-ntâlnesc cu el în Rai?” Păi, e o boală. Şi aşa cum o femeie care
iubeşte, nu-şi părăseşte bărbatul pentru că are cancer, s-ar putea să îndrăznească
să iubească şi aici.
O mare iubire înseamnă să vrei mântuirea celuilalt, să vrei fericirea celuilalt. Dar
dacă printr-o mare iubire înţelegem dorinţa noastră de a-l avea, nu vom avea
decât durere, pentru că nimeni nu poate să fie posedat. Este o experienţă
dureroasă pentru fete şi pentru băieţi, dar merită să trecem prin ea, pentru că
altfel nu vom iubi niciodată şi nu vom fi iubiţi niciodată. Va fi o vânătoare. Suntem
sub blestem. După cădere, a pedepsit Dumnezeu pe femeie spunând: “Vei fi
atrasă de bărbatul tău”. Când suntem atrase atât de mult încât să spunem “e
iubirea vieţii mele şi fără el nu pot să trăiesc”, aceasta înseamnă că ai rămas
acolo, n-ai trecut în împărăţie, n-ai intrat în Hristos, unde femeia devine din nou,
ontologic, de aceeaşi demnitate cu bărbatul. Maica Domnului spune: “Iată roaba
Domnului!” şi “Nu ştiu de bărbat”. Atunci femeia a ieşit de sub robia bărbatului.
(Sursă: Monahia Siluana Vlad, Meşteşugul bucuriei, Editura Doxologia, Iaşi, 2009, pp. 120-122)

