“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 112 (2016), Duminica a 3-a după Paşti
(a Mironosițelor)

Evanghelia: Marcu 15, 43-47; 16, 1-8*

Î

n vremea aceea a venit Iosif, cel din Arimateea, sfetnic cu bun chip,
care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu; şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s'a mirat că a şi murit; şi chemând
sutaşul, l-a întrebat dacă a murit de mult. Şi aflând de la sutaş, i-a dăruit
lui Iosif trupul mort. Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe
cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într'un mormânt care era săpat
în stâncă; şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosif, priveau unde L-au pus.
Şi de'ndată ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi
foarte de dimineaţă, în prima zi a săptămânii, au venit la mormânt în
răsăritul soarelui şi-şi spuneau între ele: „Cine ne va prăvăli nouă piatra
de la uşa mormântului?“ Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra, care
era foarte mare, fusese răsturnată.
Şi intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă,
îmbrăcat în veşmânt alb; şi s'au înspăimântat. Dar el le-a zis: „Nu
vă'nspăimântaţi! Pe Iisus Nazarineanul Îl căutaţi, pe Cel răstignit. A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Mergeţi însă şi spuneţi-le
ucenicilor Săi şi lui Petru că va merge mai înainte de voi în Galileea; acolo Îl veţi vedea, aşa cum v'a spus“.
Şi, ieşind, au fugit de la mormânt, că de tremur erau cuprinse şi de
uimire; şi n'au spus nimănui nimic, fiindcă se temeau.
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Femeia – frumuseţe iubitoare revărsată de Dumnezeu peste lume
Costion Nicolescu
De la Adam la Eva. Pentru un timp (nu are importanţă dacă au fost clipe sau mii de
ani; de altfel, eveni-mentele s-au petrecut oarecum în alte coordonate de timp decât
cele imaginate de noi astăzi), Adam a fost singur. Potenţial, Eva era în el, aşa după
cum omul existase potenţial în raţiunile necreate ale lui Dumnezeu. Adam a fost
lăsat să experieze singurătatea şi să realizeze că destinul omului este, ca şi acela al
lui Dumnezeu, unul comunitar. Rezultatul acestei experieri triste, precaritatea stării
adamice, este exprimată de Dumnezeu: “Nu este bine să fie omul singur” (Fac. 2,
18). După atâţia de “este bine” ai creaţiei, apare primul “nu este bine”. Desigur, nu
este vorba despre o imperfecţiune în lucrarea lui Dumnezeu, ci de o pedagogie
divină. Dar este important de văzut (mai ales în contextul unei mutaţii aberante din
vremea noastră) că Dumnezeu i-a dăruit lui Adam nu un alt Adam, ci o femeie.
Adam tânjea după comunicare, iar comunicarea cea mai apropiată, cea mai
împlinitoare, o putea avea cu această bucată ruptă din el, dar puţin osebită, căreia
Creatorul îi adăugase ceva şi prin care, totodată, El adăugase ceva lumii: acea notă
finală genială care încoronează desăvârşit o operă.
În acelaşi timp, ar trebui, poate, observat că omului nu-i este suficient să fie singur
cu Dumnezeu. Într-o exprimare mai brutală, Dumnezeu nu-i ajunge. Oricât de
credincios ar fi, singurătatea absolută a necomunicării la propriul nivel îl va întrista
pe om, până la sfârşitul veacurilor. Omul aşa a fost creat, pentru comunicare în două
planuri: orizontal şi vertical. De altfel, Scriptura vorbeşte întotdeauna de cele două
iubiri, a lui Dumnezeu şi a omului, împreună. Nu se pot înlocui sau substitui, nici nu
se pot lipsi una de alta. Iubirea de Dumnezeu se sprijină pe iubirea de oameni şi,
concomitent, o trage după ea.
Ajutor. Când Dumnezeu S-a hotărât să o facă pe femeie în prelungirea şi spre
definitivarea creaţiei, a arătat şi menirea ei: să fie ajutor bărbatului (cf. Facerea 2,
18). Astăzi, ajutor a căpătat unele conotaţii peiorative (ajutor de bucătar, ajutor de
mecanic etc.), părând ceva auxiliar, facultativ şi inferior. Dar nu acesta este şi sensul
biblic. Adam experiase că fără femeie nu se poate, că viaţa pentru el este, dacă nu
imposibilă, deosebit de ternă şi de tristă. Nu este vorba aici de ceea ce astăzi s-ar
numi lipsa unei relaţii sexuale, relaţie devenită maladiv obsedantă pentru mulţi. Este
vorba de o comunicare vital necesară într-un plan uranic, de o însoţire în vederea
putinţei de a ajunge la Dumnezeu, de a înainta către El, de a-L sesiza mai apropiat,
de a reuşi împreună un spor de purificare şi, ca urmare, de transparenţă pentru
lumina dumnezeiescă. Mai mult decât atât, Scriptura Veche vorbeşte nu despre
orice ajutor, ci despre un “ajutor potrivit pentru el”. Omul nu-şi poate găsi ajutor
potrivit în celelalte regnuri, oricât de meşterit ar fi fost ele create. Pentru fascinanta
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aventură a înaintării în taina nesfârşită a dumnezeirii, bărbatul avea nevoie de un
însoţitor asemenea, de un prieten pe măsură, de o fiinţă inspiratoare, întru toate ale
spiritului egală lui. Aceasta este femeia în toată splendoarea ei, aşa cum a creat-o
Dumnezeu, sporind şi încoronând frumuseţea creaţiei Sale. Cu ea de mână dispare
orice spaimă, orice neputinţă animalică; cu ea de mână poţi ajunge în Rai.

De o fiinţă. Bărbatul şi femeia sunt de o fiinţă; nici o segregare nu poate fi admisă
din acest punct de vedere, femeia este os din oasele bărbatului, carne din carnea lui
(cf. Facerea 2, 23). În continuare, nu ni se spune că Dumnezeu ar fi suflat din nou o
altă suflare de viaţă asupra femeii. Avem, ca atare, toate motivele să presupunem că
bărbatul şi femeia sunt de un duh.
Un singur trup. A fi bărbatul un trup cu femeia sa (cf. Fac. 2, 24) se subînţelege
acum, după întruparea Fiului lui Dumnezeu, a fi un trup mistic, un trup al lui Hristos,
o mică biserică. De la Sfântul Pavel am învăţat că sunt trupuri cereşti şi trupuri
pământeşti, trupuri fireşti şi trupuri duhovniceşti (cf. 1 Corinteni 15, 40; 44).
Bărbatul şi femeia sunt chemaţi să parcurgă într-un trup, ca într-o biserică, drumul
de la pământesc şi firesc la ceresc şi duhovnicesc.
În jurul lui Hristos. Dacă îi lăsăm deoparte pe Apostoli, în jurul lui Hristos constatăm
o prezenţă mai pronunţată a femeilor. Până la sfârşit şi mai ales la sfârşit.
Exemplificarea maximă o reprezintă, poate, femeile mironosiţe. Până astăzi, femeile
au rămas mironosiţe, mereu prezente în apropierea lui Hristos, ungându-L şi
împlinind, totodată, străvechi rânduieli pentru noi toţi. Ele spală morţii, ele sunt
cele care duc pomelnicele, ele sunt cele care pregătesc colivele şi se ocupă de
pomeniri, ele sunt văzute în zilele îndătinate prin cimitire, îngrijind mormintele.
Ele sunt cele care se luptă cu o răbdare îngerească şi cu incredibilă lipsă de
oboseală pentru înscrierea, cât de cât, în viaţa liturgică a multora dintre bărbaţi.
Nădejdea mântuirii este, la ele, de nestins.
Eternul feminin. Eternul feminin ţine, în mod cert, de eternul divin. În faţa femeii, în
cazurile de întâlnire fericită, bărbatul va încerca totdeauna mirarea şi neliniştea
dintâi pe care o va fi simţit Adam, trezit din somn, în faţa acelei oglindiri ciudate
(minunate!) care era Eva, în care simţea un mesaj de iubire al lui Dumnezeu către el.
Unirea admirativă şi neliniştea creatoare sunt reacţii absolut naturale. Natural este şi
faptul că această stare nu persistă, cel mai adesea, decât un timp, mai lung sau mai
scurt, dar oricum limitat. Această destrămare dureroasă la scara existenţei finite se
trage, în bună parte, din neputinţa bărbatului de a stărui în receptarea şi descifrarea
tainei mesajului dumnezeiesc pe care femeia îl poartă în sine, dar, foarte adesea, şi
din neasumarea de către femeie a acestui mesaj cu care este încărcată.
Decodare. Minunatul mitropolit de Liban, Georges Khodr: “Spune-mi ce gândeşti
despre femeie, ca să-ţi spun cine eşti!”, nu e o găselniţă, ci o observaţie de o
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profunzime extraordinară. Aplicaţi această cheie la cei din jurul dumneavoastră şi
veţi observa cât de bine funcţionează. Multe vi se vor lumina şi se vor lămuri.

Acest sistem de decodare a structurii mentale poate fi extins de la persoane la
Bisericile creştine. Veţi şti imediat ceva despre ele, în funcţie de felul în care se
referă la Maica Domnului. Se va putea observa atunci un anumit maximalism
umanizant la catolici şi o tratare complet seculară la protestanţi. La cei dintâi, există
tendinţa de a substitui, într-o anumită măsură, în devoţiune, pe Fecioara lui Hristos
(văzut izolat de lume, în chip deist); la ceilalţi, aceea de a o trata pe Maica Domnului
ca pe o femeie oarecare din lume. Catolicii tind să-L vadă pe Hristos prin Maica
Domnului, în timp ce ortodocşii o vor privi întotdeauna pe Fecioara Maria prin
Hristos. De aceea şi accentuează ortodocşii pe numirea de Maică, iar catolicii pe cea
de Fecioară, în timp ce protestanţii o numesc secular Maria. Concluzie. Femeia
rămâne maxima frumuseţe din tot ce a creat Dumnezeu. Nimic nu o poate întrece.
Este puntea şi poarta care ni se oferă spre a păşi în nemurire. Să nu o ratăm!
Sursa: Carte pentru îndrăgostiţii care vor să se împrientenească, Sophia, 2014

Vitamine duhovniceşti
Trebuie să moară ceva în noi ca să putem crește sufletește
Acest model viaţă–moarte apare şi în procesul creşterii noastre. În fiecare etapă
trebuie să moară ceva în noi ca să putem trece la etapa următoare. Trecerea de la
vârsta sugarului la prima copilărie, de la copilărie la adolescenţă, de la adolescenţă la
vârsta adultului – implică, de fiecare dată, o moarte lăuntrică ce dă naştere la ceva
nou. Sunt treceri care, mai ales de la copilărie la adolescenţă, pot fi izvorul unei
crize, uneori chiar foarte dureroase. Dar dacă, într-un fel sau altul, refuzăm această
nevoie de a muri, nu ne putem dezvolta, nu putem deveni persoane adevărate. Cum
scrie George Mac Donald în romanul său, Lilith: “Veţi muri atât cât aţi refuzat să trăiţi”. Numai moartea vechiului face posibilă apariţia noului în noi: fără moarte n-ar
exista o viaţă nouă.
Dacă a deveni adult este o formă de moarte, tot feluri de a muri sunt şi plecările
dintr-un loc sau despărţirile de o persoană iubită. Sunt despărţiri, separări necesare
neîntreruptei noastre creşteri spre maturitate. Niciodată n-am putea realiza tot ce
avem în noi, adevăratul nostru potenţial, dacă n-am avea, într-o bună zi, curajul să
părăsim peisajul familiar, să ne despărţim de actualii prieteni şi să ne făurim legături
noi. Cramponându-ne prea mult de aceea ce a fost, respingem chemarea de a descoperi noul. Sau, cum spune Cecil Day Lewis: “formarea individualităţii începe cu o
plecare şi, dându-i drumul celui care pleacă, dai dovadă de iubire”.
Sursa: Episcop Kallistos Ware, Împărăţia lăuntrică, Editura Christiana, 1996, p. 23

