“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 55 (2015), Duminica a 5-a din Post
(a Cuvioasei Maria Egipteanca)

Evanghelia: Marcu 10, 32-45*

Î

n vremea aceea Iisus luându-i cu El pe cei doisprezece, a început
să le spună cele ce aveau să I se întâmple: „Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat în mâna arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor
osândi la moarte şi-L vor da pe mâna păgânilor şi-L vor batjocori şi-L
vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia“.
Şi au venit la El Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I:
„Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce-Ţi vom cere“. Iar El le-a zis: „Ce
voiţi să vă fac?“ Iar ei I-au zis: „Dă-ne să şedem unul de-a dreapta Ta
şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta“. Dar Iisus le-a răspuns: „Nu ştiţi
ce cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu şi să vă botezaţi cu
botezul cu care Eu Mă botez?“ Iar ei I-au zis: „Putem“.
Şi Iisus le-a zis: „Într'adevăr, paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea şi
cu botezul cu care Eu Mă botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a
dreapta Mea sau de-a stânga Mea nu este al Meu a da, ci celor
pentru care s'a pregătit“. Şi auzind cei zece, au prins a se supăra pe
Iacob şi pe Ioan.
Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: „Ştiţi că cei ce se socotesc
conducători ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mari ai lor le stăpânesc; dar între voi să nu fie aşa, ci cel ce va vrea să fie mare între
voi, să fie slujitorul vostru, şi cel ce va vrea să fie întâiul între voi, să
le fie tuturor slugă; că nici Fiul Omului n'a venit să I se slujească, ci să
slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi“.
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Pocăinţa— cotitura vieţii, schimbarea inimii
Mitropolitul Antonie de Suroj
Când procedăm urât, când vorbim ce nu se cuvine, când gândurile sumbre roiesc în
capul nostru, iar pe inimă se lasă întunericul, începem atunci, dacă dorim să ne luminăm măcar puţin, să avem mustrări de conştiinţă. Mustrările de conştiinţă nu sunt
încă pocăinţă; poţi să-ţi reproşezi toată viaţa faptele urâte şi cuvântul urâcios, gândurile şi simţurile întunecate şi să nu te mai îndrepţi. Mustrările de conştiinţă pot
face din viaţa noastră un iad adevărat, însă mustrările acestea nu ne deschid porţile
Împărăţiei Cerurilor; la ele trebuie să se adauge încă ceva: ceea ce alcătuieşte inima
pocăinţei, şi anume întoarcerea către Dumnezeu cu nădejde, cu încrederea că
Dumnezeu are suficientă dragoste ca să ne ierte şi putere ca să ne schimbe.
Pocăinţa este cotitura vieţii, răsturnarea gândurilor, schimbarea inimii ce ne întoarce
cu faţa către Dumnezeu într-o nădejde plină de bucurie şi de freamăt, în încrederea
că, chiar dacă nu merităm mila lui Dumnezeu, Hristos a venit pe pământ nu ca să
judece, ci ca să mântuiască, a venit nu la cei drepţi, ci la cei păcătoşi.
Însă întoarcerea către Dumnezeu cu nădejde, chemarea Lui în ajutor nu este încă
totul, căci multe în viaţa noastră nu depind de noi înşine. Cât de des spunem:
“Doamne, ajută-mă! Doamne, dă-mi răbdare, dă-mi neprihănire, dă-mi inimă curată,
dă-mi cuvântul cel drept!...”. Iar când apare posibilitatea să acţionăm în conformitate cu propria rugăciune, după porunca inimii noastre, nu ne ajunge bărbăţia să
purcedem prin faptă la ceea ce cerem de la Dumnezeu. Şi atunci pocăinţa noastră,
avântul sufletesc rămân sterile.
Pocăinţa trebuie să înceapă chiar de la această nădejde în dragostea lui Dumnezeu,
dimpreună cu nevoinţa, o nevoinţă dusă cu bărbăţie, în care ne obligăm să trăim aşa
cum trebuie şi nu cum am trăit până acum. Fără asta Dumnezeu nu ne va mântui;
după cum spune Hristos: nu oricine spune “Doamne, Doamne” va intra în
Împărăţia lui Dumnezeu, ci doar cei ce vor aduce roadele ei. Iar pe acestea le cunoaştem cu toţii: pacea, bucuria, dragostea, răbdarea, înfrânarea, smerenia (…)
Iar mai departe? Primul lucru ce trebuie învăţat este să ne acceptăm întreaga
noastră viaţă: toate împrejurările, toţi oamenii care au intrat în ea – uneori, atât de
dureros – trebuie acceptaţi. Până nu ne vom accepta viaţa până la capăt, fără a
omite ceva din întregul ei – să o acceptăm ca din mâna lui Dumnezeu -, nu ne vom
putea elibera de neliniştea interioară, de captivitatea interioară şi de protestul
interior. Oricât am spune: ”Doamne, vreau să fac voia Ta!”, din adâncurile sufletului
răbufneşte un strigăt: “Dar nu în asta! Nu aici! ... Da, sunt gata să-l accept pe
aproapele meu, însă nu pe acest aproape! Sunt gata să accept totul din ce-mi vei
trimite, însă nu ceea ce-mi trimiţi de fapt...”
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Cât de des, în clipele parcă de iluminare, spunem: ”Doamne, acum înţeleg totul!
Mântuieşte-mă, mântuieşte-mă cu orice preţ!...” Dacă în acel moment ni s-ar înfăţişa înainte Mântuitorul sau ar trimite un înger al Său ori un sfânt care să ne cheme cu
voce înfiorătoare, cerându-ne pocăinţă şi schimbarea vieţii, poate, în acest caz am
primi. Însă dacă în locul îngerului, al sfântului, dacă, în loc ca Hristos să vină El însuşi,
ni-l trimite pe aproapele nostru, şi nu pe oricare, ci pe cel pe care nu-l respectăm,
nu-l iubim, care ne pune la încercare, ne pune în faţa întrebării vitale: pocăinţa ta,
cum este ea, doar cuvinte sau şi fapte?, atunci uităm de promisiunile şi sentimentele
noastre, uităm de pocăinţă şi spunem: “Pleacă de la mine! Nu de la tine voi primi eu
povaţă sau pedeapsă de la Dumnezeu, nu tu îmi vei deschide viaţa cea nouă.” Şi trecem pe alături şi de momentul, şi de omul trimis de Dumnezeu spre a ne tămădui,
spre a păşi cu smerenie în Împărăţia lui Dumnezeu, a duce urmările păcatelor noastre cu răbdarea şi pregătirea de a le primi pe toate din mâna lui Dumnezeu (şi după
cum noi înşine am promis). Şi dacă nu vom primi viaţa astfel, dacă tot ce ne aduce ea
nu îl vom primi ca din mâna lui Dumnezeu, atunci viaţa nu ne va fi calea spre
veşnicie; vom căuta mereu o altă cale, deşi singura cale este Domnul Iisus Hristos.
Dar nici aceasta nu e de ajuns. Suntem înconjuraţi de oameni, iar relaţiile cu ei sunt
uneori dificile. (…) Adesea ne pare: iată, dacă aş putea să uit durerea ce mi‐a
pricinuit‐o, l‐aş ierta. Însă nu pot uita – “Doamne, dă‐mi uitare!...”, dar aceasta nu
este iertare: a uita nu înseamnă a ierta. Să ierţi înseamnă să vezi omul aşa cum
este, în păcatul său, în insuportabilitatea sa, în toată povara pe care o reprezintă
pentru viaţa ta şi să spui: Am să te duc ca pe o cruce; am să te duc până în
Împărăţia lui Dumnezeu, vrei tu asta sau nu. (…) să nu ne străduim să uităm, ci,
dimpotrivă, să ţinem minte. Să ţinem minte cine e şi ce slăbiciuni are, ce păcat are,
ce are în neregulă şi să nu‐l ispitim în aceasta, să‐l ocrotim pentru a nu fi supus
ispitei în ceea ce ar putea să‐l piardă... Dacă am putea să ne purtăm astfel unii faţă
de alţii!... Dacă am înconjura omul cu grijă şi dragoste, câţi oare nu s‐ar trezi, câţi
oare nu s‐ar învrednici de iertarea ce li se dă în dar!...
Aceasta este calea pocăinţei: să “intri“ în tine, să te înfăţişezi Domnului, să te vezi un
condamnat care nu merită nici iertare, nici milă şi, în loc să fugi, precum Cain, de la
faţa lui Dumnezeu, să te întorci către El şi să spui: “Cred, Doamne, în dragostea Ta,
cred în crucea Fiului Tău, cred, ajută necredinţei mele!... “ Şi apoi să urmezi calea lui
Hristos, după cum am spus: să primeşti totul ca din mâna lui Dumnezeu, din toate să
aduci roadele pocăinţei şi ale dragostei şi să ierţi primul pe fratele nostru, neaşteptând îndreptarea lui, să‐l duci ca pe o cruce, să te răstigneşti, dacă este nevoie, pe
ea, pentru a avea puterea, precum Hristos, de a spune: “Iartă‐i, Părinte, că nu ştiu ce
fac... “
Sursa: IPS Antonie Bloom, Despre credinţă şi îndoială, Editura Cathisma, 2009
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Vitamine duhovniceşti
Oamenii umblă după făcători de minuni
Iertarea sufletului – cea mai mare minune
Darul iertării păcatelor – dat de Iisus preoţilor, e mai mare decât darul minunilor,
întrucât priveşte sufletul, pe când minunile privesc de obicei trupul. O iertare a
sufletului, o curăţire a lui, uneori e o adevărată înviere din morţi, şi-i mai de preţ
aceasta decât a tămădui un picior.
(…) fără darul preoţilor, al dezlegării de păcate, nimeni nu se mântuieşte. Ce n-a
dezlegat preotul pe pământ, aşa rămâne: nedezlegat şi în cer. Dar acesta nu te poate
dezlega dacă nu vii tu să-ţi mărturiseşti păcatele.
Iertarea de păcate nu înseamnă să te spovedeşti mereu şi să le iei iarăşi de la capăt.
Creştinismul mai e şi o chestiune de refacere a voinţei. Preotului îi trebuie
bunăvoinţa noastră ca să o prefacă în voinţă, să o facă tărie de caracter, să o facă
simţire de obraz.
Oamenii umblă după făcătorii de minuni, fie ei şi vrăjitori. Dar minunea cea mai
mare este învierea vieţii tale, înnoirea ta, reîntoarcerea dintr-o moarte sigură, a
păcatelor, ca dintr-un vis plăcut la vedere, dar găunos pe dedesubt. Minunea cea
mare e încreştinarea vieţii tale.
De ce nu vin oamenii la spovedanie în primăvara vieţii lor? De ce vin oamenii aşa în
silă la spovedit? Pentru că ştiu că li se cere lepădarea de păcate. Ori lor le plac
păcatele mai mult decât înfrânarea de la ele. Aceia care nu vor să vină la ştergerea
păcatelor (spovedania) n-au de ce aştepta tămăduirea bolilor. Ajută doctorii, dar
trebuie să-ţi curăţeşti mai întâi sufletul. Dacă oamenii şi-ar privi purtările după
poruncile lui Dumnezeu şi nu după momeala păcatelor, ar preveni, ar ocoli toate pacostele necazurilor.
Slăbănogirea şi paralizia trupului începe de la trufia minţii. I se pare ei că e mai bine
să nu se conducă după Dumnezeu, ci după capul ei. Lasă-te condus de un sfat
dumnezeiesc, pentru că de nu, capul care n-ascultă odată se sparge şi n-are cine ţi-l
lega!
Chiar şi prostia la om e socotită păcat, şi e osândită la moarte. Toată tinereţea o dai
celui rău, şi la bătrâneţe vezi că ai ales rău. Întrebarea este dacă îţi mai lasă
Dumnezeu zile să I le dai Lui, sau dacă-ţi mai primeşte Dumnezeu o grămadă de
cioburi, în loc de un vas frumos şi întreg, cum puteai să fii.
Sursa: Părintele Arsenie Boca, Cuvinte vii, Editura Charisma, 2006

