“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 54 (2015), Duminica a 4-a din Post
(a Sfântului Ioan Scărarul)

Evanghelia: Marcu 9, 17-32*

Î

n vremea aceea lui Iisus I-a răspuns unul din mulţime: „Învăţătorule,
am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde îl apucă, îl
aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi
înţepeneşte. Şi le-am spus ucenicilor Tăi să-l scoată, dar ei n'au fost în
stare“. Iar El, răspunzându-le, a zis: „O, neam necredincios, până când
voi fi cu voi? până când vă voi răbda? Aduceţi-l la Mine!“ Şi l-au adus la
El. Şi, văzându-L, duhul îndată l-a zguduit pe copil; şi căzând la pământ,
se zvârcolea spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de
când i-a venit aceasta?“ Iar el a răspuns: „Din pruncie. Şi de multe ori l-a
aruncat şi în foc şi în apă, ca să-l piardă. Dar dacă Tu poţi ceva, ajută-ne,
fie-Ţi milă de noi!“ Iar Iisus i-a zis: „Dacă Tu poţi crede, toate-i sunt cu
putinţă celui ce crede“. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi:
„Cred, Doamne!, ajută necredinţei mele!“ Iar Iisus, văzând că năvăleşte
mulţimea, a certat duhul cel necurat, zicându-i: „Duh mut şi surd, Eu îţi
poruncesc: Ieşi din el, şi'n el să nu mai intri!“ Şi răcnind şi zguduindu-l cu
putere, duhul a ieşit; iar copilul s'a făcut ca mort, încât mulţi ziceau că a
murit. Iar Iisus l-a apucat de mână şi l-a ridicat; şi el s'a sculat în picioare.
Şi după ce El a intrat în casă, ucenicii L-au întrebat ei între ei: „De ce
noi n'am fost în stare să-l scoatem?“ Iar El le-a zis: „Soiul acesta de demoni prin nimic nu poate ieşi decât numai prin rugăciune şi prin post“.
Şi ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea; iar El nu voia să ştie cineva.
Că-i învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului Se va da în mâinile
oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia. Ei
însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe.
*)Texte preluate din Biblia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Scara— trebuie să fii pe toate cele 30 de trepte
IPS Antonie Plămădeală
Duminica aceasta este închinată unuia din sfinţii ostenitori ai vieţii creştine:
Sfântul Ioan Scărarul. De ce în această duminică, a patra din post, Biserica ne
pune înainte figura acestui mare ascet? Pentru ca să ne aducă aminte că el a trăit
în post şi rugăciune, că şi-a înhinat viaţa lui Dumnezeu, că întreaga lui viaţă de
peste 70 de ani n-a făcut altceva decât să-şi lucreze sufletul în aşa fel, încât să-l
apropie cât mai mult de Dumnezeu. A trăit până la mijlocul secolului al Vl-lea,
trecând la cele veşnice la începutul secolului al VII-lea. S-a născut, probabil, în
Palestina şi a trăit în preajma Muntelui Sinai, unde spre sfârşitul vieţii a şi fost
egumenul mănăstirii, de aceea se mai numeşte uneori şi Sfântul Ioan Sinaitul. (…)
Scărarul i se zice după numele unei cărţi scrise de el şi care se numeşte Scara.
(…) Scara este o carte în treizeci de capitole, care nu sunt altceva decât cele
treizeci de trepte ale vieţii creştine, trepte ale devenirii întru desăvârşire. Şi-a ales
numărul de treizeci, după anii pe care i-a trăit Mântuitorul pe pământ, timpul în
care şi-a propovăduit învăţătura Sa.
Se pune întrebarea: Trebuie oare creştinul să treacă prin aceste treizeci de trepte?
E posibil să treci prin treapta întâia, s-o depăşeşti, să treci prin a doua, a douăzeci
şi cincea, a treizecea? Se pare că este foarte greu. Ci eu vă spun: e mai greu decât
pare! Pentru că nu trebuie să treci pe rând prin cele treizeci de trepte, ci trebuie
să fii pe toate cele treizeci, în acelaşi timp. Adică, toate virtuţile să le practici în
acelaşi timp. Că nu se poate să practici una, să fii pe treapta întâia şi pe cele
douăzeci şi nouă să le laşi. Nu se poate să fii pe a doua, şi pe cele douăzeci şi opt
să le laşi. Trebuie să fii în acelaşi timp pe toate cele treizeci de trepte ale virtuţilor
creştine, care sunt tot atâtea trepte ale luptei cu păcatul.
Luându-le foarte în serios, ele pot să înspăimânte pe oricare credincios. Cum
adică? Să fim permanent pe cele treizeci de trepte? E adevărat. Sfântul Ioan
Scărarul îşi scrie cartea sa mai ales pentru monahi. Monahii au ales să ducă o
luptă duhovnicească mai deosebită, să se lupte cu ei înşişi, cu relele, cu păcatele
din ei. Să realizeze virtutea. Să se roage pentru ei şi pentru lume. De aceea
credincioşii de rând au o atitudine de respect deosebit faţă de monahi. Aceştia se
retrag ca să trăiască în post, în rugăciune şi în viaţă curată.
Dar ce se întâmplă cu ceilalţi, cu marea masă a creştinilor care nu au vocaţie monahală? Scara nu e şi pentru ei o carte folositoare şi normativă? Trebuie să ştim
că Scara este valabilă pentru toţi, chiar dacă e scrisă numai pentru monahi. Toţi
pot găsi în ea metode bine gândite de luptă cu gândurile rele, cu duhurile rele,
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cu păcatul şi cu viciul. Găsesc în ea mijloace de a realiza virtutea. Dacă e greu
pentru un monah, e cu atât mai greu pentru un creştin de rând să fie pe toate
cele treizeci de trepte deodată. Nu e totuşi atât de greu pe cât s-ar părea. Sfântul
Ioan Scărarul descrie toate ispitele care asaltează sufletul omului, şi felul cum pot
fi biruite. El nu prezintă însă o tehnică, o urcare treptată, cum s-ar putea crede.
Nu e vorba de obţinerea de performanţe prin exerciţii treptate, ca în
antrenamentul sportivilor. Se poate urca dintr-o dată pe treapta a treizecea, prin
smerenie şi dragoste. Acestea le lasă în urmă pe toate celelalte virtuţi, care
biruiesc păcatele.
Dar aceasta nu înseamnă că treptele nu au totuşi şi un rost pedagogic sistematic,
de învăţare treptată a căilor care pot pregăti desăvârşirea. Pentru cei care nu pot
urca dintr-o dată la virtutea cea mai mare - dragostea-, trebuie să le exerseze pe
toate celălalte mai mici, ascultarea, postul, răbdarea, rugăciunea etc, dar nici
atunci pe rând, ci pe toate în legătură una cu alta. Să fie începător în toate şi să
treacă în clasa următoare în toate. Fiecare biruinţă îl trece în clasa a treizecea.
Dar în fiecare clipă trebuie să treacă prin cele douăzeci şi nouă din nou. Clasa a
treizecea -dragostea- e mereu în faţa sa.
Scara e o carte de profunde analize psihologice. Ea se poate citi cu interes duhovnicesc, dar se poate citi şi cu un interes ştiinţific. E uimitor cum un Părinte din
secolul al VI-lea, a ştiut să sesizeze şi să analizeze, cu infinite amănunte, cele mai
subtile mişcări ale sufletului omenesc şi, totodată, să prescrie metode care să
îndrumeze cum pot fi dirijate mişcările sufleteşti dinspre rău înspre bine.
Iată, aşadar, câteva cuvinte despre acest sfânt pe care Biserica ni-l pune înainte
astăzi ca model de desăvârşire creştină, invitându-ne, pe cât e posibil, să ne folosim de Scara lui, spre a învăţa să urcăm pe treptele virtuţilor. Există multe cărţi de
îndrumare creştină spre viaţa virtuoasă. Se poate spune însă că Scara e printre
cele mai populare. Dacă timpul nu ne-a îngăduit să stăruim asupra conţinutului ei,
el ne îngăduie totuşi s-o recomandăm ca pe o carte de mare folos sufletesc.
Citind-o, vom cinsti memoria Sfântului ei autor care pentru noi a scris-o. Viaţa lui
e în ea. Prin ea Sfântul Ioan Scărarul este model de viaţă aleasă, îndrumător în
ştiinţa lucrării cu sufletele. E carte bună în acelaşi timp pentru duhovnici şi pentru
ucenici, pentru începători şi pentru înaintaţi, pentru monahi şi pentru mireni.
Fiecare are ce alege din ea. Şi, firesc, doar răsfoind-o, poate înţelege oricine că nu
e simplu deloc să-ţi creşti sufletul. E ca şi cum ţi-ai creşte un copil. Şi pentru
aceasta e nevoie de o anumită disciplină şi rânduială, pe care numai neştiinţa o
poate ignora.
(Sursa: IPS Antonie Plămădeală, www.crestinortodox.ro)
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Vitamine duhovniceşti
Grijile, cancerul şi viaţa duhovnicească
Părinte Cleopa, aici vin în fiecare zi oameni din toată lumea să vă vadă. Care sunt
experienţele acestora şi impresiile pe care vi le-au lăsat?
Faptul că noi, creştinii, am încurcat înlăuntrul nostru lucrurile. Deşi suntem botezaţi,
adesea nu ştim ce credem. Constat în fiecare zi, cu multă durere, faptul că noi,
oamenii, am creat o imagine ciudată şi incredibilă despre Dumnezeu. O imagine care
nu are legătură cu Evangheliile şi cu Sfintele Cărţi care ni-L arată pe Dumnezeu ca un
abis de dragoste şi milostivire. Aproape 99% dintre cei care vin aici şi-L imaginează pe
Dumnezeu ca o Fiinţă superioară care îi trimite omului numai mânii, urgii şi pedepse
şi, rareori, faceri de bine. Eu nu sunt medic, ci sunt cioban, dar cred că motivul care
generează cancerul, acolo se află: în imaginea greşită pe care şi-a format-o omul
despre Dumnezeu.
Adică, dacă noi ne-am schimba concepţia pe care o avem astăzi despre Dumnezeu,
dacă am schimba imaginea aceea greşită pe care ne-am format-o despre Creator,
am afla, în acest mod, medicamentul care să vindece cancerul?
Da. Remuşcările, grijie şi temerile, neliniştile şi distanţările, îndoielile, mâhnirile şi
întristările, acestea toate duc la apariţia cancerului, care intră în om din cauză că omul
nu i-a făcut loc lui Dumnezeu ca să sălășluiască în el și, astfel, se instalează cancerul.
Când Îl simţi pe Dumnezeu până în venele tale, atunci te linişteşti. Acesta este
medicamentul care vindecă de cancer.
Cum, însă, se poate linişti cineva care trăieşte continuu în căderi? Cum să Îl simtă
până în vene pe Dumnezeu cineva care, de exemplu, trăieşte în adulter, desfrânare
şi crime?
Este de ajuns să creadă faptul că a fost creat de către Dumnezeu, cu dragoste, şi că
Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Cine ştie, oare, ce legătură ar putea avea
aceste căderi omeneşti cu planul lui Dumnezeu?… De altfel, să nu uităm, toţi suntem
furi şi ucigași, de vreme ce nu există om care să păstreze cu adevărat, termenii Legii.
Dacă adulterul, desfrânatul, ucigaşul, ar crede şi ar spune către Dumnezeu:
“Dumnezeul meu, Tu m-ai plăsmuit dintr-un material atât de fragil; fă ca să pricep
acest lucru”, problema s-ar rezolva. Omul, păcătosul, va conştientiza faptul că este stră
-in pe pământ şi că alta este destinaţia lui. Partea proastă este că nu am învăţat să ne
acceptăm pe noi înşine astfel, după cum la fel de grav este şi faptul că nu ne-am obişnuit ca să punem acest sine în legătură cu Cerul. De aceea îşi face apariţia cancerul.
(Sursa: Tasos Mihalas, Ortodoxia în ţara lui Ceauşescu, Ed. Eptalofos, Atena 1982)

