“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 9 (2014), Duminica a 4-a după Paşti (a Slăbănogului)

Î

n vremea aceea era o sărbătoare a Iudeilor, şi Iisus S'a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare care se
numeşte pe evreieşte Betezda, având cinci pridvoare. În acelea zăcea
mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Că
un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare şi
tulbura apa; şi cel ce intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos
de orice boală era ţinut.
Şi era acolo un om care de treizeci şi opt de ani era bolnav. Pe acesta
văzându-l Iisus zăcând, şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a
zis: „Vrei să te faci sănătos?“ Bolnavul I-a răspuns: „Doamne, om nu
am ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa; că până
merg eu, altul se coboară înaintea mea“. Iisus i-a zis: „Ridică-te, ia-ţi
patul şi umblă!“ Şi îndată omul s'a făcut sănătos; şi şi-a luat patul şi
umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau Iudeii către cel
vindecat: „E sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul“. Iar el le-a
răspuns: „Cel care m'a făcut sănătos, El mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă!“
Ei l-au întrebat: „Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă!?“
Dar cel vindecat nu ştia cine este; că Iisus Se dăduse la o parte, fiind
mulţime în acel loc. După aceasta l-a găsit Iisus în templu şi i-a zis:
„Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai greşeşti, ca să nu-ţi
fie ceva mai rău“. Omul s'a dus şi le-a spus Iudeilor că Iisus este Cel
ce l-a făcut sănătos.
*)Texte preluate din Biblie, (Ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu)
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Biserica – scăldătoarea care vindecă singurătatea
(Mitropolitul Antonie Plămădeală)
Cineva a fost întrebat odată: care este cea mai nenorocită stare în care s-ar afla
un om? Răspunsul a fost: singurătatea.
Într-adevăr, mulţi fac experienţa singurătăţii, a lipsei de prieteni, a dezinteresului
celor din jurul lor, şi aceasta face ca mulţi să-şi piardă sensul existenţei, să-şi piardă
gustul vieţii. Există în jurul nostru mulţi factori care promovează singurătatea, printre
aceştia un loc important ocupându-l indiferenţa unuia faţă de celălalt. Indiferenţa şi
dezinteresul. Câţi nu zic: Nu mă interesează vecinul. Ce treabă am eu cu aproapele
meu? Am fost eu pus să fiu paznicul aproapelui meu, paznicul fratelui meu? Aduceţi-vă
aminte, cei care mai citiţi în Sfânta Scriptură, că acesta a fost răspunsul dat de Cain în
faţa lui Dumnezeu, după ce îl omorâse pe fratele său Abel: “Au doară eu sunt păzitorul
fratelui meu?” (Facere 4, 9). Un răspuns tipic păcătos, pentru că fiecare din noi e pus,
de fapt, să fie păzitor al fratelui său, să se intereseze de fratele său. “Aceasta vă
poruncesc, ca să vă iubiţi unii pe alţii” (Ioan 15, 17), şi: “Dragoste mai mare decât
aceea, ca cineva să-şi pună sufletul său pentru prietenii săi, nimeni nu are” (Ioan 15,
13). Aşa spune Mântuitorul cu orice prilej pentru că numai iubirea creează punţi între
oameni. Numai iubirea te face să te gândeşti şi la altul, nu numai la tine. Numai ea te
îndeamnă să-ţi reverşi interesul şi către celălalt.
Evanghelia aceasta este o Evanghelie a comuniunii. Ne învaţă să purtăm de grijă
unii faţă de alţii, să trăim ca fraţii, să nu lăsăm pe nimeni în izolare, în singurătate, să nu
lăsăm pe nimeni aşa cum a fost lăsat acel slăbănog care, timp de 38 de ani, n-a găsit un
om care să-l ajute.
Se plâng unii că nu sunt iubiţi. Dar oare s-au gândit să iubească şi ei? Iubirea se
întoarce spre cel ce iubeşte. Ea îl bucură întâi pe acela, deşi ea se întoarce apoi şi
dinspre cel iubit. “Cel ce-şi iubeşte fraţii, spune Sf. Ciprian, e onorat la rândul său cu
preţul iubirii” (Despre gelozie şi invidie, 16).
Pilat a rostit, arătându-L pe Iisus iudeilor în momentul Patimilor, acel enigmatic:
“Iată Omul!” (Ioan 19, 5). Nici nu ştia Pilat ce spune. Sau poate ştia. În socoteala lui de
roman cinic, va fi închis în această formulă scurtă o întreagă filosofie. Iată cât valorează
omul în faţa voastră, îl condamnaţi pe nedrept, dintr-o ambiţie pe care eu n-o înţeleg,
dar trebuie să vă fac pe voie, ca să vă astâmpăr! “Iată Omul!” — omul pe care îl
reclamaţi că a vrut să se facă rege. Are el acum înfăţişarea unui rege? “Iată-l pe
împăratul vostru”, a mai zis Pilat, aruncându-le o batjocură. Asemenea împărat
meritaţi. Desfigurat. Bătut. Desfiinţat ca om! “Să-l răstignesc pe împăratul vostru?” –
“Nu avem alt împărat decât numai pe Cezarul de la Roma, au răspuns, “şi dacă nu-L
răstigneşti, nu eşti prieten al Cezarului”. Perfidia era prea mare, ajunsă până la josnicie,
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numai ca să-şi ajungă scopul, pentru că ei înşişi nu erau prieteni ai Cezarului. Îl urau.
Dar acum îl foloseau ca să-l silească pe Pilat să-L răstignească pe Iisus. Pilat nu era
omul care să-şi pună în primejdie postul de procurator în urma unor reclamaţii ale
localnicilor care, cine ştie cum ar fi fost interpretate la Roma. Aşa au vrut, aşa le-a
făcut. Li L-a dat să fie răstignit. Şi au răstignit “Omul!” Evident, cu complicitatea lui
Pilat, şi complicitatea lui e cu atât mai gravă cu cât Îl ştia şi Îl declara nevinovat. Fără să
ştie exact ce face, Pilat dădea de fapt definiţia omului adevărat, a omului pentru alţii, a
Omului Iisus Hristos care se născuse ca să slujească, nu ca să fie slujit, să se jertfească
pentru alţii, nu să lase pe alţii să se jertfească pentru El.
“Iată Omul!” Iată omul de omenie, iată omul model, ar fi trebuit să gândească
Pilat, dar el a gândit cu totul altceva! Iată Omul pe care-L aştepta slăbănogul de 38
de ani! Iată Omul pe care-L aşteptăm şi noi. Pentru că avem şi noi slăbănogelile
noastre de 38, sau de mai puţini, sau de mai mulţi ani, care aşteaptă pe cineva să ni le
vindece.
(…) Am putea spune acum: Iată Biserica! Iată Biserica aceasta întemeiată de Iisus
Hristos. Ea este chemată să răspundă la nevoile tuturor celor chinuiţi de singurătate,
ale tuturor celor în nevoi. “Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi
odihni pe voi (Matei 11, 28), voi da răspuns nevoilor şi întrebărilor voastre. Veniţi la
Mine! Veniţi aici, la Biserică! Biserica este trupul lui Hristos (Efeseni 1, 23), iar El este
Capul ei (Ef. 1, 22). Este locul, este mâna care ne poate ajuta, care ne poate arunca în
scăldătoarea salvatoare, în scăldătoarea vindecătoare nu numai de bolile trupeşti, ci şi
de bolile sufleteşti.
Omul de care aveţi nevoie şi pe care îl puteţi găsi acum este preotul care slujeşte
în această biserică pentru dumneavoastră şi care nu are altă menire decât să fie omul
care ajută pe alţii, omul care se roagă pentru alţii, omul care se sacrifică pentru alţii,
omul care stă la dispoziţia tuturor. Preotul, spune Sf. Grigore de Nazianz, e acela care
are grijă de tot sufletul, “şi dacă e în primejdie de a se pierde, să-i arate calea, iar dacă
s-a stricat, să-l aducă din nou la starea dintâi” (Despre preoţie).
Aceasta să învăţăm din Sf. Evanghelie de astăzi, preoţi şi credincioşi, şi, ori de
câte ori vom auzi clopotul şi vom vedea biserica, să ştim că aceasta este lacul Vitezda,
şi aici este omul care, în numele lui Hristos, e menit să slujească, să ajute, să vindece
singurătatea, să vindece izolarea, omul menit ca în numele lui Iisus Hristos cel înviat să
vă înveţe la rândul său cum să fiţi toţi oameni pentru alţii, ca să nu mai fie pe lume
slăbănogi care să se plângă că “nu au om!”

(Sursa: “Tâlcuri noi la texte vechi”, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1989)
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Vitamine duhovniceşti
Pricinile suferinţei
Binecuvântat este omul care, cu răbdare şi nădejde în Dumnezeu, îndură toată
suferinţa din viaţa aceasta. Fiecare zi a lui prețuiește în ceruri cât o lună și cât un an al
unui necredincios, care se veseleşte fără să aibă suferinţă, ori suferă fără să aibă
răbdare şi nădejde în Dumnezeu. Binecuvântat este omul care nu cleveteşte când se
află în suferinţă, ci cercetează pricinile suferinţei cu răbdare şi nădejde în Dumnezeu.
Unde va găsi pricinile suferinţei sale cel care se află în suferinţă? Le va găsi în sine, sau
în părinţi sau în cei din preajma lui - aici va afla pricinile suferinţei cel care este în
suferinţă. Împăratul David a suferit pentru păcatele sale; Ieroboam a suferit pentru
păcatele tatălui său, împăratul Solomon; proorocii au suferit pentru păcatele celor din
preajma lor.
Dacă cel ce se află în suferinţă ar căuta mai departe şi mai adânc pricinile
suferinţei sale, unde le-ar găsi? El le va găsi în necredinţa cea dintâi a omului faţă de
Dumnezeu sau în duhul răului celui întunecat şi rău, într-un întuneric otrăvit, fără zi,
sau în iubirea lui Dumnezeu şi rânduiala lui Dumnezeu, cea tămăduitoare - aici va găsi
pricinile suferinţei sale cel care se află în suferinţă. Adam şi Eva au suferit pentru lipsa
lor de credinţă faţă de Dumnezeu; dreptul Iov a suferit din pricina duhului celui rău
întunecat şi pizmaş; şi bărbatul născut orb, ai cărui ochi au fost deschişi de Domnul Cel
milostiv, a suferit spre slava lui Dumnezeu şi răsplata sa veşnică.
Pentru omul cu dreaptă judecată, este întotdeauna firesc să caute pricinile
suferin-ţei sale mai întâi în sine, iar pentru cel nebun să osândească mereu pe alţii.
Omul cu dreaptă judecată îşi aminteşte toate păcatele sale din copilărie până în
prezent; el şi le aminteşte cu frică de Dumnezeu şi se aşteaptă să sufere pentru
păcatele sale; şi astfel, când cade asupra lui suferinţa, care vine fie prin prietenii sau
prin duşmanii săi, de la oameni sau de la duhurile rele, fie mai curând fie mai târziu, el
cunoaşte de îndată pricinile suferinţei sale, fiindcă el îşi cunoaşte şi îşi aminteşte
păcatele pe care le-a făcut. Cu toate acestea, omul cel nebun uită, şi îşi uită toate
nedreptăţile sale; aşadar, atunci când cade asupra lui suferinţa, el se zvărcoleşte în
chinuire mare şi se întreabă cu uimire de ce îl doare capul, de ce trebuie să-şi piardă
toţi banii sau de ce trebuie să-i moară copiii. Şi, în nebunia şi mânia sa, el va arăta cu
degetul spre fiecare fiinţă de pe pământ şi din cer, ca fiind responsabilă pentru
suferinţa sa, înainte de a arăta cu degetul spre sine – singurul responsabil pentru
suferinţa sa în chip adevărat.
(Sursa: Sfântul Nicolae Velimirovici, “Predici”, Ed. Ileana, București, 2006, p. 248)

