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Ca un purtãtor de viaþã,
ca un mai înfrumuseþat decât raiul cu adevãrat
ºi mai luminat decât orice cãmarã împãrãteascã
s-a arãtat,
Hristoase,
mormântul Tãu,
izvorul învierii noastre.
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Iubi@i credincio\i1, de ce a trebuit ca Domnul Iisus s[
moar[ pe Cruce?:

Nu pentru c[ a\a au vrut iudeii, nu pentru c[ a\a a
hot[rât Pilat, ci pentru c[ a\a a vrut El.

Cam pe la mijlocul propov[duirii Sale, propov[duire
care, dup[ cum \tim, a durat aproximativ trei ani \i jum[tate,
iudeii se hot[râser[ s[ ispr[veasc[ cu omul pe care ei îl credeau
un intrus în propria lor religie, cu omul despre care ei credeau
c[ este venit s[ le strice legile, rânduielile \i comoditatea moral[
în care se instalaser[. Ajunseser[ chiar s[ fac[ planuri
am[nun@ite, despre cum anume s[-L aresteze, unde anume s[-L
duc[ \i cum anume s[-L omoare, dar în a\a fel încât totul s[ fie
ferit de ochii mul@imilor, întrucât acest Iisus avea o mare
autoritate în popor \i era foarte mult iubit de imensa mul@ime a
poporenilor. Prilejurile n-au lipsit, puteau fi s[vâr\ite cu orice
fel de moarte. Cea mai la îndemân[ le-ar fi fost aceea a uciderii
cu pietre, care era familiar[, prescris[ \i de lege, a\a cum au
f[cut-o la scurt[ vreme dup[ aceea, cu Întâiul Mucenic \i
Arhidiacon |tefan: îl scoteau pe cel osândit afar[ din cetate \i
to@i cei de fa@[ luau câte o piatr[ \i aruncau în el pân[ ce îl
omorau. Nimic mai simplu deci, decât s[ pun[ la cale o
înv[lm[\eal[, o r[scoal[ oarecare; acuzat de r[zmeri@[, puteau
s[-l lichideze în felul tradi@ional în care obi\nuiau s[-\i lichideze
du\manii. Ar fi putut s[-L sugrume, ar fi putut s[-L înjunghie,
ar fi putut s[ termine cu El în orice alt chip prin care un om
poate fi ucis. Domnul Iisus \tia de toate acestea \i, de fiecare
dat[, S-a ferit. Când sim@ea c[ cercul este mult mai aproape,
izbutea s[ Se strecoare prin mul@ime \i Se f[cea nev[zut,
mergând în loc ascuns unde Se ruga. Reap[rea, la o vreme, în
alt[ parte.

Chiar cu pu@in[ vreme înainte de arestarea Sa
propriu-zis[, iudeii se sf[tuiser[ s[-L omoare, în urma c[rui
fapt Iisus a plecat în Galileea. Acolo a auzit de moartea
prietenului s[u Laz[r \i a hot[rât s[ mearg[ în Betania, care se
g[sea în Iudeea, aproape de Ierusalim, iar ucenicii S[i L-au
sf[tuit, oarecum mustrându-L: “Înv[@[torule, mai adineauri, mai
ieri-alalt[ieri c[utau iudeii s[ Te omoare \i Tu vrei s[ Te duci
în mijlocul lor?”2. Iar Iisus S-a dus, l-a înviat pe Laz[r \i, cu
aceast[ minune, mai r[u i-a înt[râtat pe adversarii S[i, pe fariseii,
pe c[rturarii \i pe îndârji@ii poporului, care de data aceasta au
hot[rât s[ nu-L mai ierte, cu atât mai mult, cu cât Iisus ª i-a
f[cut intrarea triumfal[ în Ierusalim, fiind aclamat de toat[
mul@imea, asemenea unui rege. Mul@imea mai voise alt[dat[
s[-L proclame rege, v[zând în El un conduc[tor cu puteri
neobi\nuite, dar \i de data aceea Iisus S-a strecurat, f[cându-Se
nev[zut.

A\adar, iudeii care hot[râser[ s[-L omoare puteau s[-L
ucid[ în orice alt chip \i-n momente foarte prielnice; totu\i,
Iisus nu dorea asta. El a vrut s[ mearg[ spre Cruce; a fost
singurul S[u drum pe care ª i l-a propus. Trebuia s[ ajung[
acolo; \i aceasta, pentru o ra@iune suprem[.

Ce spusese despre El Sfântul Ioan Botez[torul atunci
când tân[rul de 30 de ani ap[ruse în apropierea Iordanului?
“Iat[, Mielul lui Dumnezeu Cel Ce ridic[ p[catul lumii!”3 Cum,
adic[, ridic[ p[catul, \terge p[catul, iart[ p[catul, Cel Ce ridic[
sau înal@[ p[catul lumii? Ceva mai târziu, Iisus avea s[ le spun[
ucenicilor S[i: “Iar când Fiul Omului Se va în[l@a, atunci ve@i
pricepe”4. Dar acest verb a se în[l@a nu se referea la În[l@area
Sa la cer, care avea s[ se întâmple dup[ Înviere; nu avea s[ se
refere nici la Învierea Sa cea de a treia zi; avea s[ se refere la
în[l@area Sa pe Cruce: “Iat[, Mielul lui Dumnezeu Cel Ce ridic[
(Cel Ce înal@[) p[catul lumii!”.

El pentru aceasta venise în lume: s[ ia asupra Sa p[catul
nostru, al tuturor, pe care-l mo\teneam de la neferici@ii no\tri
str[mo\i, Adam \i Eva. El, nevinovat ca un miel, El, Cel f[r[
de p[cat, a venit în lume s[ ia asupra Sa p[catul nostru. |i ce s[

mai bun decât noi \i c[ noi  am fi r[mas în urm[! Atât suntem
de lipsi@i de smerenie – \i f[r[ s[ înv[@[m nimic din smerenia
Domnului Iisus, Care, \tiind c[ este Dumnezeu \i \tiind c[ este
Creatorul omului, S-a l[sat batjocorit \i r[stignit de propria Sa
crea@ie. Cu bun[ \tiin@[ \i cu bun[ voie! De aceea, corect este
s[ spunem în Simbolul Credin@ei nu “a fost r[stignit pentru
noi”, ci “S-a r[stignit pentru noi”, pentru c[, în ciuda faptului
c[ a fost r[stignit de c[tre c[l[ii S[i, ei au f[cut-o cu voia Lui.
De aceea spuneam la început c[ a trebuit s[ moar[ pe Cruce nu
pentru c[ a\a au vrut iudeii sau romanii, ci pentru c[ a\a a vrut
El. A\a hot[râse El, împreun[ cu Tat[l, înc[ înainte de a fi p[r[sit
cerurile \i înainte de a Se fi întrupat pe acest p[mânt.

Dac[ realiz[m în noi, iubi@i credincio\i, aceast[
smerenie a piciorului Crucii, numai a\a vom ajunge s[ realiz[m
\i bra@ul ei de deasupra, care este în[l@area noastr[, \i vom ajunge
la adev[rul cuvintelor spuse de Mântuitorul: “Cel ce se smere\te
pe sine, acela va fi în[l@at”6. Smerenia este condi@ia esen@ial[ a
în[l@[rii; dac[ realiz[m aceste dou[ virtu@i, aceste dou[ ipostaze
pe verticalitatea Sfintei Cruci, atunci vom ajunge \i la
orizontalitatea ei: s[ fim în stare, asemenea lui Iisus, s[ ne
deschidem bra@ele \i s[-i îmbr[@i\[m pe semenii no\tri; s[
îmbr[@i\[m toat[ lumea, tot universul, \i s[ spunem: “Doamne,
cât de frumoase le-ai f[cut Tu pe toate \i cât de mic \i de
nerecunosc[tor sunt eu în fa@a acestor minuni”. Atunci când
vei ajunge s[ spui asemenea lucruri, e\ti pe crucea ta \i e\ti
aproape de iubire. Aceasta, pentru tine, cre\tinul obi\nuit. Exist[

îns[ \i modalitatea excep@ional[ a iubirii cre\tine, în care cineva
se leap[d[ total de sine însu\i \i ia crucea total[ asupra sa, cu
p[catele lui personale, dar \i obligându-se pe sine s[ se roage
pentru p[catele altora. Ace\tia sunt eremi@ii \i sfin@ii, cei ce
ating treapta des[vâr\irii cre\tine. Dar, în via@a obi\nuit[, oricine
poate s[-\i ia crucea sa, realizând în sine smerenia, pe de o
parte, \i bucuria de a se \ti în[l@at prin smerenie, pe de alt[
parte, pentru ca astfel s[ poat[ îmbr[@i\a lumea.

|i mai e ceva. Vede@i dumneavoastr[ cum moartea pe
Cruce a lui Iisus are un sens, acesta pe care am încercat eu s[
vi-l tâlcuiesc acum? C[ moartea Sa pe Cruce nu este
întâmpl[toare \i nu e doar rodul unui verdict legal, rostit de
guvernatorul Pilat, ci poart[ într-însa întreaga teologie a
mântuirii noastre. A\a se întâmpl[ \i cu crucea personal[ a
fiec[ruia din noi. A-@i purta crucea înseamn[, întotdeauna, a le
acorda suferin@elor tale un sens. |ti@i care este primejdia în care
ne pot pune suferin@ele noastre? Aceea de a ne situa pe noi
în\ine în afara oric[rei r[spunderi \i a oric[rei vinov[@ii. Zicem:
suf[r din cauza semenului meu, suf[r din cauza mamei, a tatei,
a copilului, a fratelui, a sorei, suf[r din cauza vecinului, a rudelor
mele invidioase, suf[r din cauza profesorului sau a judec[torului
nedrept, suf[r din cauza societ[@ii strâmb alc[tuite, suf[r din
cauza st[pânirii, din cauza legilor, suf[r din pricina a orice pe
lumea aceasta, \i-mi vine s[ cred uneori c[ suf[r chiar pentru
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“Cãtre Înviere nu existã alt drum decât prin Cruce”
Arhiepiscopul Bartolomeu

(continuare în p. 4)

Prin alegerea si
instalarea sa ca arhiepiscop al
Vadului, Feleacului si Clujului,
IPS Bartolomeu Anania,
continuând o cale începutã o
datã cu intrarea sa în monahism,
a echivalat demnitatea
arhiereascã si smerenia celui
pus sã slujeascã lui Dumnezeu si
oamenilor. Însotit de puterea
Crucii pe care a propovãduit-o
neîncetat prin viata si prin
scrierile sale, Arhiepiscopul
Bartolomeu a avut de înfruntat,
pe lângã toate încercãrile

inerente celui care si-a dãruit viata lui Dumnezeu, si prigoana
comunistã anticrestinã, situându-se astfel în rândul
mãrturisitorilor Ortodoxiei. Astãzi, cu înfãtisare si suflet de
“bãtrân frumos” (cãlugãr), Arhiepiscopul Bartolomeu nu
conteneste sã se pregãteascã si sã-si pregãteascã credinciosii
ca prin asumarea Crucii sã ajungã la trãirea Învierii.

Aºezarea Domnului în mormânt – miniaturã armeanã

fac[ cu el?: S[-l r[stigneasc[ pe Cruce \i s[-l bat[ în cuie, s[-l
@intuiasc[, s[ nu se mai mi\te de acolo, s[-l fac[ una cu lemnul
\i una cu p[mântul. |i dac[ ª i-a luat asupra Sa p[catul nostru,
cu acest p[cat în spinare trebuia El s[ mearg[ spre Cruce. Pentru
c[ nu putea s[ r[stigneasc[ p[catul nostru nici prin sabie, nici
prin spânzur[toare, nici prin pietre, ci numai prin piroane care
s[-I str[bat[ trupul.

Crucea era instrumentul de tortur[ \i ucidere pe care-l
inventaser[ romanii, dar pe care, din când în când, îl practicau
\i iudeii. Cel ucis pe cruce trebuia s[ fie un mare vinovat, un
mare tâlhar, ucig[tor de oameni sau tr[d[tor de patrie. Moartea
pe cruce era ceea ce avea s[ fie spânzur[toarea mai târziu,
moartea ru\inoas[, moartea infamant[. Pe lâng[ acest fapt, ea
era foarte crud[, incomparabil mai crud[ decât aceea prin sabie
sau prin spânzur[toare sau chiar decât aceea a uciderii cu pietre.
Un lapidat era practic ispr[vit într-un num[r de minute.  Agonia
celui r[stignit pe cruce dura câteva ore. #intuit în palme \i-n
picioare, el se zvârcolea în dureri, sl[bea încetul cu încetul prin
pierderea de sânge \i intra, în cele din urm[, în septicemie,
adic[ într-o infec@ie general[ a trupului, a sângelui, prin faptul
c[ rugina de pe piroanele pe care le f[ceau fierarii se infiltra în
sânge \i-n plasm[ \i invada trupul. Moartea era groaznic[, \i o
\tim din Sfintele Evanghelii c[ groaznic[ a fost \i pentru
Domnul Iisus. Înainte de a-|i da duhul, a strigat cu glas mare,
adic[ a @ipat, a urlat...

În icoan[ noi Îl vedem mort, lini\tit, cu capul în jos,
cu ochii închi\i, în momentul final, dup[ ce |i-a
dat duhul. Dar trebuie s[ ni-L imagin[m cu
adev[rat în ceasurile care au precedat acest mo-
ment \i în care S-a zb[tut în toat[ durerea în care
se poate zbate un trup omenesc, pentru c[
omenesc era trupul pe care ª i-l luase din Fecioara
Maria.

A vrut Domnul s[ Se înal@e pentru noi
pe Cruce, pentru ca s[ ne îmbr[@i\eze pe noi prin
Cruce. S[ v[ mai uita@i, înc[ o dat[ \i înc[ o dat[,
la Sfânta Cruce (pe care, de altfel, o s[rb[torim
ast[zi, la mijlocul Postului) \i s[ vede@i bra@ele
deschise ale Mielului Care S-a ridicat pe ea pentru
ca s[ ne îmbr[@i\eze pe noi \i s[ ne ierte. Este
ipostaza extraordinar[ a lui Dumnezeu Care
admite s[ devin[ om, admite ca El, nevinovatul,
s[ ia asupra Sa povara p[catelor noastre pentru
ca s[ ne elibereze pe noi de aceast[ povar[, s[ ne
mântuiasc[ (mântuire înseamn[ eliberare,
salvare) \i s[ ne arate nou[, nepricepu@ilor, c[ a\a
cum El ª i-a purtat Crucea pentru noi, \i noi
suntem obliga@i s[ purt[m crucea nu numai pentru
noi, dar \i pentru El.

“Cel ce vrea s[ vin[ dup[ Mine”, a rostit
El, “s[ se lepede de sine, s[-\i ia crucea sa \i s[-Mi
urmeze Mie”5. Mai întâi, lep[darea de tine însu@i:
s[ nu mai fii egoist \i nici egocentric; aceasta
înseamn[ a te lep[da de tine. Nu înseamn[ s[
renun@i la propriul t[u eu, nu înseamn[ renun@area
la propria ta personalitate sau la propria ta
demnitate, ci doar la egoismul din tine. Pentru c[
din acest egoism izvor[sc toate relele din lume.
Din faptul c[ întotdeauna te socote\ti pe tine mai
bun decât al@ii, mai în@elept, mai înv[@at, mai
îndrept[@it la laudele oamenilor \i la bunurile
acestui p[mânt. De aceea, din acest egoism \i din
aceast[ egolatrie pornesc cele mai multe din relele
lumii, rele care ajung s[ st[pâneasc[ chiar
conduc[tori de popoare, înv[lui@i în ceea ce savan@ii numesc
paranoia. A te lep[da de tine înseamn[ s[ renun@i la egolatria
ta, la cultivarea eului t[u de c[tre tine însu@i. Las[-i pe al@ii s[
vad[ cât e\ti de bun! Las[-i pe al@ii s[ vad[ cât e\ti de în@elept,
de înv[@at \i de milostiv! Tu lupt[ împotriva egocentrismului
t[u printr-o singur[ arm[ suprem[, care este smerenia.

Crucea Domnului are dou[ bra@e: unul vertical \i unul
orizontal. Dac[ vre@i, împ[r@it[-n patru: dou[ orizontale \i dou[
verticale. Verticalitatea Crucii prin bra@ul ei inferior, prin
piciorul Crucii care de obicei este înfipt în p[mânt, este smerenia
noastr[, facultatea de a ne umili, facultatea de a recunoa\te c[
suntem p[c[to\i, c[ niciodat[ nu suntem vrednici de mila \i
bun[tatea lui Dumnezeu. Oare Domnul nu S-a smerit pentru
noi? |i, Doamne, ce smerenie! Pentru c[ Crucea îns[\i a fost
precedat[ de o judecat[ nedreapt[, de def[im[ri, de insulte, de
palme peste obraji, de scuip[ri pe fa@[, de biciuire la stâlp în
v[zul tuturor, de cunun[ de spini. Ce preludiu extraordinar! Ce
preludiu al suferin@ei, pentru ca s[ se ajung[ la Cruce! Iar noi,
noi ne însp[imânt[m la gândul c[ renun@[m din când în când
la vreo pl[cere lumeasc[! Ne îngrijor[m de faptul c[ trebuie s[
postim dou[-trei zile, o s[pt[mân[. Ne îngrijor[m de faptul c[
trebuie s[ ne deposed[m pe noi în\ine de o oarecare bucurie,
pentru ca s[ ajut[m un s[rac care are mai mare nevoie decât
noi! Ne îngrijor[m \i tremur[m când vedem c[ un altul este



spune l[murit acest cuvânt: “...\i pentru ca r[utatea s[ nu r[mân[
nemuritoare, din iubire de oameni ai poruncit ca amestecul
acesta, negr[ita leg[tur[ dintre suflet \i trup s[ se taie, s[ se
risipeasc[, Dumnezeul P[rin@ilor no\tri, a\a încât sufletul s[
mearg[ acolo de unde fiin@[ \i-a luat pân[ la învierea cea de
ob\te, iar trupul s[ se întoarc[ în cele din care a fost alc[tuit”.
Deci Dumnezeu n-a f[cut moartea, dar Dumnezeu Care scoate
binele \i din r[u, a îng[duit-o pentru ca în moarte s[ moar[
r[utatea, s[ moar[ p[catul.

Cum se realizeaz[ concret aceast[ omorâre a
p[catului? Ce anume îl nimice\te?

Aici se pune întrebarea capital[: În moartea fizic[, adic[
în desp[r@irea sufletului de trup, moare p[catul? Aici e
întrebarea capital[. Moare? Nu moare! Ca dovad[, atunci n-ar

mai fi iad. Numai r[spunsul acesta \i l[mure\te
problema. |i pentru c[ Dumnezeu a rânduit precis s[-
l salveze pe om, îng[duind moartea ca prin moarte s[
moar[ r[ul, trebuie atunci ca p[catul s[ fie omorât în
duh. Aici \i acum; a\a cum la Botez citim, dup[
cuvântul Sfântului Pavel, c[ trebuie s[ fim mor@i fa@[
de p[cat \i vii întru Hristos Iisus Domnul nostru. În
Psalmul 79 citim de asemenea: “Dumnezeule,
întoarce-ne pe noi” – adic[ la Tine, aceasta fiind taina
poc[in@ei în Vechiul Testament. “Întoarce@i-v[ c[tre
Mine \i Eu M[ voi întoarce c[tre voi”. “|i nu ne vom
dep[rta de Tine, ne vei da via@[ \i numele T[u vom
chema”. “Doamne Dumnezeul puterilor, întoarce-ne
pe noi \i arat[ fa@a Ta \i ne vom mântui”. |i atunci noi
credem \i trebuie s[ m[rturisim c[ nou[ ne este dat[
biruirea mor@ii, dar aici \i acum, în omorârea p[catului,
prin metanoia, în taina poc[in@ei, a întoarcerii la
Dumnezeu, Care Î\i arat[ fa@a. Repet, aceasta este
problema capital[: a omorî r[ul aici. Starea aceasta de
jertf[ – \i aici adâncim r[spunsul \i la prima întrebare
–, aceasta-i propriu-zis starea autentic[ a leg[turii
noastre cu Dumnezeu. Mântuitorul, în jertfa de pe
Cruce, a acceptat moartea ca s[ omoare în ea r[ul; am
zice chiar mai mult: leg[tura lui Adam cu Dumnezeu
era o leg[tur[ de jertf[. Sfântul Chiril al Alexandriei
spune c[ la Dumnezeu se intr[ în stare de jertf[.
Aceasta-i comuniunea, rela@ia noastr[ adânc[ propriu-
zis[ \i cu Dumnezeu, \i cu semenii: e starea de jertf[.
Dar Adam a transformat jertfa în moarte. Originar, jertfa
era leg[tura autentic[, deplin[ cu Dumnezeu. |i înc[
o dat[ spun: Adam a transformat jertfa în moarte, care-
i desp[r@irea de Dumnezeu, iar Mântuitorul va
transforma moartea în jertf[, ca leg[tur[ adev[rat[ cu
Dumnezeu.  |i aici ar mai trebui precizat ceva. Noi
identific[m jertfa cu moartea. E o mare gre\eal[. Jertfa
nu este moarte. Jertfa e din iubire, moartea e din p[cat.
Jertfa e liber[. În S[pt[mâna Patimilor a\a rostim:
“Mergând Domnul de bun[voie la moartea Sa...”.
Moartea nu e liber[; e silnic[. Jertfa e profetic[;
profe@e\te ziua a opta, ziua Învierii. Moartea ce

profe@e\te? Groapa. Jertfa e deci vizionar[, lumin[ e; moartea,
dimpotriv[, e întuneric. Moartea înseamn[ stric[ciune,
descompunere, jertfa înseamn[ unirea cea mai adânc[, cea mai
sfânt[. |i de aici parc[ sim@i în p[cat r[ul lui miros, stric[ciunea,
iar în jertf[ bun[ mireasm[ duhovniceasc[.

Sfin@ii P[rin@i vorbesc \i de o moarte sufleteasc[, pe
lâng[ cea trupeasc[, respectiv de o înviere sufleteasc[ pe
care o putem tr[i chiar înainte de învierea de ob\te. În ce
const[ o astfel de moarte, respectiv înviere, în@elese în duhul
Scripturii?

Cuvântul asupra c[ruia vrem s[ st[ruim acum mai mult
este acesta: “În ziua în care vei mânca din el vei muri negre\it”.
Întrebarea este: a murit Adam în ziua în care a gustat din pom?
R[spunsurile au fost date în felurite chipuri; noi spunem \i da,
\i nu. |i pentru c[ noi duhovnice\te gr[im \i în@elesul adânc
este cel duhovnicesc, de la suflet plec[m, de la ceea ce este în
om adâncul care-l define\te pe om ca fiin@[ duhovniceasc[.
Da, atunci a început propriu-zis moartea, în duh; trupe\te mult
mai târziu, peste sute de ani. Dar începutul acolo a fost. Sfântul
Grigorie Palama descoper[ acest în@eles adânc, a\a cum toate
la el sunt atât de luminate de Dumnezeu. Întâi el spune c[ prin
moarte trebuie s[ o în@elegem pe cea a sufletului. La ea s-a
referit Dumnezeu când a zis: “vei muri negre\it”. El îl citeaz[
\i pe Sfântul Pavel când zice: “Întristarea dup[ lumea aceasta
na\te moartea”. Tot Sfântul Pavel spune: “Treze\te-te tu care
dormi, scoal[-te din mor@i \i te va lumina Hristos!”. |i întreab[
Palama: la ce fel de mor@i le porunce\te sculare, ridicare? La
aceia ale c[ror dorin@e, dorin@e ale c[rnii, mobilizate împotriva
sufletului, au f[cut sufletul s[ moar[. De aceea, Domnul îi
nume\te mor@i pe cei care tr[iesc în de\ert[ciunile acestei lumi.
Mântuitorul n-a îng[duit ucenicului care vroia s[-L urmeze,
s[ mearg[ întâi s[-l îngroape pe tat[l lui, ci i-a zis s[-i lase pe
cei mor@i s[-\i îngroape mor@ii lor, adic[ cei mor@i dup[ suflet,
duhovnice\te, s[-\i îngroape mor@ii dup[ trup. Domnul îi
nume\te mor@i pe cei care tr[iesc trupe\te, dar ale c[ror suflete
sunt moarte. Desp[r@irea sufletului de trup este moartea trupului,

de a nu mai putea iubi”. Atunci când arunci totul în spinarea
altora, nu mai e\ti în stare s[ iube\ti, pentru c[ to@i împrejurul
t[u sunt vinova@i. To@i, în afar[ de tine! Mai exist[ primejdia
ca suferin@a omului, neexplicat[ \i f[r[ sens, s[ cad[ sub
inciden@a absurdului. Nimic nu poate fi mai tragic pentru via@a
unui om decât existen@a \i vie@uirea în absurd. Or, crucea e
aceea care ne ajut[ s[ g[sim un sens suferin@elor noastre. Dac[
suf[r, indiferent cum \i indiferent când, \i dac[ în rug[ciunea
mea îmi spun: “Doamne, mul@umescu-#i pentru aceast[
suferin@[ pe care Tu mi-ai dat-o \i pe care Tu mi-o îng[dui,
pentru ca printr-însa s[-mi acop[r m[car o parte din p[catele
mele; poate c[-i mai bine, Doamne, s[ suf[r acum, decât ca
pentru aceste p[cate s[ suf[r în lumea cealalt[, atemporal[,
pentru cine \tie cât, pentru ve\nicie; \i poate c[ este un har al
T[u, pe care Tu mi-l dai, ca lacrima de acum s[-mi r[scumpere
p[catele pe care le-am f[cut sau pe acelea pe care urmeaz[ s[ le
fac”... Dar dac[ vei avea nes[buin@a s[ spui: “Bine, dar ce p[cate
am f[cut? sau: suferin@a mea este complet dispropor@ionat[
fa@[ de p[catele pe care le-am s[vâr\it; p[catele mele sunt
m[runte; Dumnezeu mi-a dat o suferin@[ prea mare; unde este
dreptatea?”, tot Crucea te ajut[ s[-@i \opte\ti: “|tie Dumnezeu
ce vrea cu mine! Acum nu-n@eleg, pentru c[ eu sunt o biat[
f[ptur[ \i am în@elegerea m[rginit[; dar nu se poate, \tie
Dumnezeu ce vrea cu mine, cu suferin@a mea, cu mâhnirile
mele, cu lacrimile mele, cu singur[tatea mea!”. |i vei vedea,
mai curând sau mai târziu, c[ Sfânta Cruce a avut dreptate, c[
Dumnezeu a \tiut ce vrea. A\a cum a \tiut de la început ce vrea
cu dreptul Iov, care a suferit f[r[ s[ în@eleag[, \i ce vrea Maica
Domnului, care a suferit în@elegând.

|i pentru c[ veni vorba de Maica Domnului – \i nu
întâmpl[tor –, mai privi@i o dat[, îndelung, la acea icoan[ care
se nume\te Glicofiluza sau Dulcea S[rutare, în care Pruncul
Iisus, @inut pe bra@e de Maica Sa, îi înconjoar[ acesteia grumazul
cu bra@ele \i-|i lipe\te obrazul Lui de obrazul ei, El uitându-se
la mama Lui, ca orice copil care se uit[ la aceea care-l ocrote\te,
\i uita@i-v[ la ochii Maicii Domnului: ea nu se uit[ la Prunc; ea
@ine Pruncul în bra@e, dar se uit[ undeva, în dep[rtare, la o
anume @int[. În limbajul nostru comun – neteologic, dar comun
–, noi numim aceasta destin. Când o mam[ obi\nuit[ î\i @ine
copilul în bra@e, ei îi place s[ priveasc[ de-a lungul destinului
s[u, pe care-l vede înfloritor \i fericit. Orice mam[ se uit[ în
destinul copilului ei, la cap[tul acestuia, \i vede un lucru
suprem: nunta. Maica Domnului se uit[ \i ea în destinul Fiului
s[u \i vede Crucea. Crucea a fost nunta Domnului. Marele
poet cre\tin Vasile Voiculescu are o poezie în care îi înf[@i\eaz[
pe Hristos \i Crucea ca pe doi îndr[gosti@i, ca pe doi logodnici;
de îndat[ ce Iisus este pironit pe ea, î\i \optesc unul altuia: “De
când te a\tept”.  Aceasta pentru c[ ea, Crucea, este d[t[toare de
Înviere; Domnul, dup[ moarte, trebuia s[ ajung[ la Înviere; or,
c[tre Înviere nu exist[ alt drum decât prin Cruce!

Oare noi nu tindem c[tre înviere? oare noi nu a\tept[m
învierea mor@ilor \i via@a veacului ce va s[ fie? Credem cumva
c[ avem alt drum spre propria noastr[ înviere, în afar[ de cruce,
de crucea pe care Domnul ne-a l[sat-o în credin@a noastr[, în
morala noastr[ \i în închinarea noastr[? Fiecare din noi ne-o
purt[m, mai bine sau mai r[u, cu mai mare sau mai pu@in[
trud[.

Uneori ne \i poticnim. Dar, v[ rog, s[ nu v[ descuraja@i!
Domnul Iisus Însu\i, om fiind, ducându-\i Crucea în spinare
pe drumul Golgotei, S-a poticnit; ostenit, zdrobit în chinuri, a
c[zut sub propria Sa cruce. Atunci, din îndemnul solda@ilor
romani, un om, anume Simon din Cirene, care se întorcea de la
@arin[, I-a luat el Crucea \i I-a dus-o pân[ sus, în vârf. Iat[,
dragii mei, c[ noi oamenii, prin acest Simon, L-am ajutat pe
Dumnezeu s[-|i duc[ Crucea. Iar atunci când tu, cre\tine, vei
fi împov[rat de propria ta cruce, când vei sim@i c[ n-o mai po@i
duce \i c[ te poticne\ti sub greutatea ei, roag[-te lui Dumnezeu
\i adu-I aminte: “Doamne, cândva eu, ca om, prin Simon, Te-am
ajutat s[-#i duci Crucea; Doamne, pl[te\te-#i poli@a, ajut[-m[
\i Tu pe mine s[ mi-o duc pân[ la cap[t!” |i va veni Iisus de
undeva, asemenea lui Simon din Cirene, \i Se va a\eza sub
crucea ta \i te va ajuta s-o duci; El va fi bucuros c[ n-ai p[r[sit-o,
c[ n-ai fugit de pe ea. |i dac[ nu @i-ai p[r[sit crucea \i dac[ n-ai
fugit de pe ea, în mod sigur ajungi la înviere, la învierea
sufletului t[u, la învierea cea de ob\te, de care s[ ne
învredniceasc[ Dumnezeu în aceast[ sfânt[ zi \i de-a pururi.
Amin!

Note:

1. Textul de fa@[ este o predic[ la Duminica Sfintei Cruci,
rostit[ în data de 6 martie 1994, în Catedrala din Cluj-Napoca;
textul a fost revizuit de autor în februarie 1998.

2. In 11, 8.
3. In 1, 29.
4. In 12, 32 (citare liber[).
5. Lc 9, 23.

6. Lc 18, 14.

 P  I  F  A  N  I  AE m a r t i e - a p r i l i e 1 9 9 8    4

 P[rinte Profesor, în traditia noastr[ ortodox[, moartea
si învierea sunt indisolubil legate. Aceast[ relatie, aceast[
îngem[nare s-a realizat numai în urma c[derii sau are un
temei mai adânc?

Poate, dac[ vre@i, s[ \i tâlcuim de la început. Atunci când
Dumnezeu i-a poruncit lui Adam \i i-a zis – dup[ ce l-a a\ezat
în gr[dina raiului ca s[ o lucreze \i s[ o p[zeasc[: “Din to@i
pomii din rai po@i s[ m[nânci...”, Sfântul Ioan Damaschin se
întreab[ ce a vrut Dumnezeu s[ spun[ în acest cuvânt de
porunc[ \i tâlcuie\te c[ aceasta a vrut s[-i spun[ lui Adam \i
prin Adam nou[ tuturor: “Suie-te prin toate f[pturile la Mine,
din toate gust[ un singur fruct: via@a Mea cea adev[rat[”. E
uimitor! Deci de la început a\a trebuia omul s[ priveasc[ toate
f[pturile, ca pe un dar dumnezeiesc, ca pe o ofrand[, ca pe o
euharistie – cuvântul “euharistie” înseamn[ mul@umire,

mul@umire divin[. Mai ales, gândi@i-v[: în mijlocul raiului era
pomul vie@ii, iar pomul vie@ii e un simbol al Crucii \i Învierii.
Deci aceasta era chemarea omului. |i a\a cum împ[rt[\ania
este pentru noi o arvun[ a Învierii, este leacul nemuririi – în
limba greac[, dup[ cuvântul Sfântului Ignatie Purt[torul de
Dumnezeu, “farmakon atanasias”, leacul nemuririi –, a\a Adam
era chemat s[ se preg[teasc[ pentru cea de-a opta zi, el fiind
zidit în seara zilei a \asea, dup[ care urma apoi ziua de odihn[
\i cea de-a opta zi. Dar avem cuvântul mai departe al Scripturii,
porunca lui Dumnezeu: “din pomul cuno\tin@ei binelui \i r[ului
s[ nu m[nânci, c[ci în ziua în care vei mânca din el, vei muri
negre\it”. Acest cuvânt de prevenire a lui Dumnezeu privind
pomul cuno\tin@ei binelui \i r[ului, deci sfâ\ierea între bine \i
r[u, pe aceasta Dumnezeu a vrut s[ o înf[@i\eze omului,
primejdia aceasta care însemna moartea, c[ci moartea ce e? –
desp[r@ire, separare.

Dar nu Dumnezeu a f[cut moartea. N-a f[cut-o. E atât de
limpede. Din cuvântul de la început ni se spune c[ “dac[ vei
gusta din pomul cuno\tin@ei binelui \i r[ului, în acea zi vei
muri”. Deci e limpede c[ moartea a fost o urmare a p[catului.
Iar în În@elepciunea lui Solomon citim limpede \i gr[itor:
“Dumnezeu n-a f[cut moartea \i nu se bucur[ de pieirea celor
vii. El a zidit toate lucrurile spre via@[ \i f[pturile Lui sunt
izb[vitoare. Întru ele nu este s[mân@[ de pieire \i moartea nu
are putere asupra p[mântului”(Sol 1, 13-14). Sfântul Pavel scrie
în Epistola c[tre Romani: “Moartea este plata p[catului” (Rm
6, 23), iar în Scrisoarea c[tre Evrei, la capitolul 2 citim de
asemenea c[ Mântuitorul S-a împ[rt[\it de firea noastr[ \i de
toate ale noastre, afar[ de p[cat, prin Întrupare, ca s[ surpe prin
moartea Sa pe cel ce are st[pânia mor@ii, adic[ pe diavol. Deci
cel ce are st[pânirea mor@ii este diavolul, iar moartea nu e
oper[ divin[...

|i totu\i, Dumnezeu a îng[duit moartea...
Dar Dumnezeu a îng[duit-o pentru ca prin moartea Lui

s[ omoare moartea, pentru ca s[ omoare r[ul, aici e toat[ taina.
Rug[ciunea pe care o citim noi la dezlegarea celor adormi@i ne

Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu

Moarte si înviere în duh

c[ Dumnezeu vrea s[ suf[r; oricine \i orice, în afar[ de mine
însumi! Care e consecin@a? A-l face pe altul vinovat de suferin@a
ta înseamn[, practic, a-l urî. A-L face pe Dumnezeu vinovat de
propria ta suferin@[ înseamn[, practic, a-L urî pe Dumnezeu. A
fi aruncat în ur[ \i a tr[i în ur[ înseamn[, practic, a tr[i în iad.
Dostoievski spunea prin gura unui personaj: “Iadul este puterea

(continuare din p. 3)
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desp[r@irea sufletului de Dumnezeu este moartea sufletului. |i
aici ajunge tâlcuirea Sfântului Grigorie Palama la textul pe
care l-am citat – în ziua în care vei mânca din fructul pomului
oprit, cu moarte vei muri –: Sufletul lui Adam, desp[r@it de
Dumnezeu prin c[lcarea poruncii, a devenit mort, de\i Adam a
mai tr[it trupe\te pân[ la vârsta de 930 de ani. Deci c[lcarea
poruncii duce sufletul, s[rmanul suflet, la starea aceasta de
moarte. |i atunci, de aici se deslu\e\te urm[torul cuvânt:
moartea începe în suflet \i se sfâr\e\te în trup.

Deci dac[ este o moarte sufleteasc[ \i o moarte trupeasc[,
\i învierea trebuie în@eleas[ la fel: învierea este întâi sufleteasc[
\i apoi trupeasc[. |i aici ne st[ ca temei cuvântul Mântuitorului
din Evanghelia dup[ Ioan, pe care-o citim noi pentru cei
adormi@i \i prin care ni se dezv[luie o tain[ uimitoare, adânc[,
revelatoare: “Adev[r, adev[r spun vou[: cel ce ascult[ cuvântul
Meu \i crede în Cel ce M-a trimis are via@[ ve\nic[ \i la judecat[
nu va veni, ci s-a mutat din moarte la via@[”(In 5, 24). E
uimitoare m[rturia! Ascul@i, crezi \i parc[-@i spui deodat[: prin
credin@[ ai p[\it deja pe calea Învierii, se în@elege înso@it[ de
fapta bun[, de Sfintele Taine, de sfintele virtu@i. Deci cel ce
ascult[ cuvântul \i crede are via@[ ve\nic[ \i la judecat[ nu va
veni, ci a \i trecut, s-a mutat din moarte la via@[. La ce judecat[?
La judecata aceea mare, ob\teasc[. Poate va trece prin judecata
particular[, imediat dup[ desp[r@irea sufletului de trup, dar în
lumin[. Îns[ faptul este mai semnificativ mai ales prin st[ruin@a
aceasta de a primi de aici semnul învierii, puterile învierii, a\a
cum reiese din versetul care urmeaz[: “Adev[r, adev[r zic vou[:
vine ceasul, \i acum este, când mor@ii vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu \i cei ce vor auzi vor învia”(In 5, 25). Aici
Mântuitorul înt[re\te cuvântul o dat[ mai mult: “vine ceasul
\i acum este”. Acum este! când mor@ii vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu. Despre ce mor@i e vorba? Nu de mor@ii din cimitir,
pentru c[ de mor@ii din cimitir va vorbi mai pe urm[: “...vine
ceasul când to@i cei din morminte vor auzi glasul Lui \i vor ie\i
cei ce au f[cut cele bune spre învierea vie@ii, iar cei ce au f[cut
cele rele spre învierea osândei”(In 5, 28-29), adic[ e vorba aici
de învierea trupurilor. |i atunci, a\a cum este întâi o moarte
sufleteasc[ aici \i acum, în via@a de aici, \i o moarte trupeasc[
la sfâr\it, la fel este \i o înviere duhovniceasc[, aici \i acum, iar
cea a trupurilor la A Doua Venire a Mântuitorului \i chemarea
la înviere a celor adormi@i. Cuvântul este de o însemn[tate \i o
gravitate extraordinar[, uimitoare \i pe care doar unii sfin@i l-au
accentuat. M[ refer la Sfântul Macarie, bun[oar[, la Sfântul
Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie Palama, ace\ti mari
P[rin@i duhovnice\ti. Ei au pus acest accent unic, am zice, \i
anume al mor@ii deodat[ prin p[cat, dar \i al omorârii mor@ii, \i
învierii de aici...

Acest adev[r al mor@ii \i învierii anticipate a sufletului
nu-l g[sim exprimat \i în textele liturgice?

Observa@i c[ în slujba noastr[ bisericeasc[ sunt câteva
locuri care ne atrag aten@ia la acela\i gând. În Canonul Sfântului
Andrei Criteanul g[sim cuvinte care înt[resc, lumineaz[ aceast[
chemare dumnezeiasc[. Spre exemplu: “Cu lut mi-am
amestecat gândul eu, tic[losul; spal[-m[, St[pâne, în baia
lacrimilor mele, m[ rog @ie, alb[ f[când haina duhului, ca
z[pada”. În alt[ parte spune: “Mintea cu totul @[rân[ mi-am
f[cut-o”, iar în alt loc: “Iart[-m[ mai înainte de sfâr\it prin
fapte bune \i prin poc[in@[”. Iertarea în în@elesul duhovnicesc
al Scripturii înseamn[ vindecare. Deci “vindec[-m[ mai înainte
de sfâr\it”. De asemenea, un cuvânt la antifoane spune:
“Doamne, mai înainte de sfâr\it, pân[ ce nu pier, mântuie\te-
m[”. |i înc[ un alt cuvânt în prima rug[ciune de la pogorârea
Duhului Sfânt, în ziua Rusaliilor: “Doamne, mai înainte de a
m[ întoarce în p[mânt, întoarce-m[ la Tine”. Aceste chem[ri
ne spun, ne descoper[ taina înfrângerii mor@ii. Noi trebuie s[
vedem moartea în duhul Scripturii, a\a cum am st[ruit pân[
acum, început[ în suflet, \i ca un act al sufletului, al duhului;
cea a trupului  nu este esen@ial[.

V[ rug[m s[ ne spune@i în ce m[sur[ via@a ascetic[,
mai ales în monahism, este o cale spre înviere.

S-a spus c[ ascetul, monahul recunoa\te, experimenteaz[
a\a-numita mucenicie a adev[rului. Deci, cu adev[rat, via@a
ascetic[ înseamn[ moarte \i înviere. De altfel, precum se \tie,
în rânduiala tunderii în monahism este acel moment de-a
dreptul crucial pentru cel care a p[\it pe aceast[ cale a învierii.
Acesta e întins pe p[mânt în chipul crucii, iar Crucea în Sfânta
noastr[ Ortodoxie în nici un chip nu se poate desface de Înviere.
Între Cruce \i Înviere este o unitate sacr[, divin[. |i atunci în
lumea noastr[ monahul este aceast[ m[rturie a Crucii \i a
Învierii, în@eleas[ duhovnice\te \i propriu-zis, adânc, adânc,
adânc. Crucea \i Învierea, esen@ial \i fundamental, în duh
trebuie s[ se s[vâr\easc[.

În@elegând jertfa, r[spundem la întrebarea care s-a pus în
sensul consider[rii vie@ii ascetice ca o cale spre înviere; ea
înseamn[ moarte fa@[ de p[cat, care are loc aici \i acum. Ascetul,
\i orice credincios, aceasta trebuie s-o \tie \i s-o tr[iasc[ aici.

În lupta ascetic[, Sfin@ii P[rin@i recomand[ cu insisten@[
s[ ne gândim cât mai des la moarte. Ce este “gândul mor@ii”
din punctul de vedere al Revela@iei? Care este importan@a
prezen@ei acestui gând \i cum se împline\te el în via@a
cre\tin[?

Acest gând la moarte trebuie s[ aib[ dou[ în@elesuri: atât
în@elesul c[ vine moartea proprie, cât \i acela al leg[turii ei cu
sfâr\itul lumii. Or, cre\tinul adev[rat nu are în vedere sfâr\itul
lumii, ci sfâr\itul lui în primul rând, de care e\ti sigur c[ e
foarte aproape de fiecare. Despre acest gând al mor@ii, P[rin@ii
spun: “Gândul la moarte, via@[ este”.
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schiturile celor ce se retrag pe în[l@imi \i în chip deosebit în
marea schim[, mai toate sunt închinate Schimb[rii la Fa@[. În
Sfânta Ortodoxie, aceasta înseamn[ împ[rt[\irea de lumina
cereasc[, a\a cum pream[rim aceast[ lumin[: lumin[ mai
înainte de to@i vecii, lumin[ pururea fiitoare, lumina cea f[r[
de ani, lumina cea neînserat[. Aceast[ lumin[ dumnezeiasc[
este împ[rt[\it[ omului de aici. În definitiv, începând cu
Botezul, noi ne rug[m: “D[-mi mie hain[ luminoas[, Cel ce Te
îmbraci cu lumina ca \i cu o hain[, Hristoase Dumnezeule, \i
m[ mântuie\te”. |i cre\tinii în veacurile primare, când se
botezau, toat[ S[pt[mâna luminat[ erau îmbr[ca@i în haine
albe, prin ve\mântul acesta anticipând învierea. Sfântul Ioan
Sc[rarul spune c[ lumina divin[ este zâmbetul fe@ei lui
Dumnezeu. A\a arat[ fa@a întru str[lucire.

Dac[ exist[ o moarte \i o înviere care se petrec în duh
înc[ din via@a aceasta, putem vorbi \i de o judecat[ divin[
“de aici”, prin care acestea se hot[r[sc \i se lucreaz[ în via@a
omului?

Am s[ r[spund cu o m[rturie a Sfântului Simeon Noul
Teolog: “Cre\tinul trebuie s[ stea în aceast[ con\tiin@[ a
judec[@ii”. Sfin@ii P[rin@i, îndeosebi Sfântul Simeon Noul
Teolog, vorbesc de dou[ judec[@i, poate chiar de trei. Este
vorba mai întâi de judecata de aici, despre care ne previne
Mântuitorul când spune: “Cel ce ascult[ cuvintele Mele \i
crede în Cel ce M-a trimis are via@[ ve\nic[ \i la judecat[ nu va
veni, ci a trecut din moarte la via@[”. Nu se poate f[r[ judecata
lui Dumnezeu. Ne gândim la Avva Agaton, despre care \tim c[
apropiindu-i-se sfâr\itul, i s-a umbrit fa@a \i ucenicii l-au
întrebat: “Unde e\ti, P[rinte?”. “La judecat[ sunt”. “Te temi?”.
“M-am luptat s[ fac binele, dar nu \tiu dac[ judecata mea este
dreapt[. Una e judecata mea, alta e judecata lui Dumnezeu”.
Apoi le-a f[cut semn s[-l lase lini\tit. Era în fa@a judec[@ii lui
Dumnezeu \i s-a s[vâr\it îndat[. Deci f[r[ judecat[ nu se poate.
Pe lâng[ judecata de aici, mai este \i judecata de dincolo:
particular[ – imediat dup[ moarte, \i ob\teasc[ – la învierea
trupurilor. Sfântul Simeon Noul Teolog spune a\a: “Sunt dou[
judec[@i. Una are loc aici, jos: este judecata în vederea mântuirii,
\i cealalt[, dup[ sfâr\itul lumii, este judecata osândirii. În via@a

de acum, când prin poc[in@[ \i chiar cu voia noastr[ intr[m
în lumina dumnezeiasc[ \i ne vedem acuza@i \i judeca@i,

totu\i prin mila \i îndurarea dumnezeiasc[, aceast[
acuzare \i aceast[ judecat[ se fac în tain[, în adâncimile

sufletului nostru, pentru cur[@irea noastr[ \i pentru
iertarea p[catelor noastre. La Taina Sfintei M[rturisiri

numai noi \i Dumnezeu suntem fiecare aici, vedem
adâncurile ascunse ale inimilor noastre. Or, cei

care în via@a aceasta au parte de o asemenea
judecat[, nu vor mai avea s[ se team[ de o

nou[ cercetare. Dar cei care nu vor s[ intre de
acum în lumin[ pentru a fi acuza@i \i
judeca@i, celor care ur[sc lumina, A Doua
Venire a lui Hristos le va descoperi lu-
mina, care r[mâne ascuns[ deocamdat[,
\i care va v[di tot ceea ce a r[mas
t[inuit”. “Lumina divin[ apare aici
jos, în lume, în timp. Ea se descoper[
în istorie, dar ea nu-i din aceast[
lume. Ea este etern[, ve\nic[; ea
înseamn[ o ie\ire din existen@a
istoric[. Misterul, taina celei de-a
opta zile, taina adev[ratei cuno\tin@e,
des[vâr\irea gnozei, a cunoa\terii, a

c[rei plin[tate nu poate fi con@inut[ de
aceast[ lume, înainte de sfâr\it, începutul

Parusiei în sufletele sfinte, este aici, ca o
premis[ a descoperirii finale, când

Dumnezeu va ap[rea tuturor în lumina Sa.
De aceea, dup[ Sfântul Simeon Noul Teolog,

pentru cei care merg mereu, totdeauna, în
lumin[, ziua Domnului nu va veni niciodat[, c[ci

ei sunt mereu cu Dumnezeu \i în Dumnezeu. Ziua
Domnului nu va ap[rea celor care deja sunt

ilumina@i de lumina divin[, ci ea se va revela deodat[
celor care r[mân în tenebre, în întunericul patimilor,
celor care tr[iesc dup[ chipul veacului acestuia,
adic[ secular, lipi@i de bunurile trec[toare,
pieritoare. Lor, acea zi le va ap[rea deodat[
nea\teptat[, va fi pentru ei teribil[, ca \i focul
care nu se poate suporta. Lumina divin[ devine
principiul con\tiin@ei noastre”. Iar Sfântul Macarie
spune \i el: “Dup[ cum via@a trupului nu este de
la trup, ci din afar[, adic[ de la roada p[mântului,
f[r[ de care este imposibil trupului a vie@ui, tot
a\a este \i cu sufletul. Dac[ nu se na\te înc[ de
acum pentru patria aceea a celor vii, dac[ nu se
hr[ne\te cu bunurile de acolo, dac[ nu spore\te
duhovnice\te în Domnul, dac[ nu se îmbrac[ cu
ve\mântul divin de o frumuse@e cereasc[ \i de
nedescris, f[r[ acea hran[ îi este imposibil ca de la
sine s[ tr[iasc[ în desf[tare \i odihn[, pentru c[ firea
cea dumnezeiasc[ are Pâinea vie@ii, adic[ pe Acela
Care a zis: Eu sunt Pâinea vie@ii \i apa cea vie \i
vinul care vesele\te inima omului \i untdelemnul
bucuriei \i hrana cea de toate felurile a Duhului Celui
ceresc \i îmbr[c[mintea cea cereasc[ a luminii – care

sunt de la Dumnezeu. De la acestea vine via@a cea vie a
sufletului”.

                 A consemnat: Costion Nicolescu

|i aici cred c[ ar trebui f[cut[ o leg[tur[ cu spaima
Apostolilor când Mântuitorul le-a vestit Patimile \i Moartea
Sa. Mântuitorul a vrut s[-i preg[teasc[ pentru asta. Mai întâi,
la izvoarele Iordanului, când era numai cu ucenicii, i-a întrebat:
“Cine zic oamenii c[ sunt Eu?” |i ei au r[spuns: “Unii zic c[
e\ti Ilie sau unul dintre profe@i”. “Dar voi cine zice@i c[ sunt?”
|i Petru a r[spuns în numele lor, dar inspirat de Dumnezeu:
“Tu e\ti Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu”. |i a r[spuns
Mântuitorul zicând: “Ferice de tine, Simone. Nu carnea \i
sângele @i-au descoperit aceasta, ci Tat[l. Tu e\ti Petru \i pe
aceast[ piatr[ voi zidi Biserica Mea” – adic[ pe credin@a, pe
m[rturia aceasta; adic[ pe Hristos – pe Piatr[. Petru a dat
m[rturia aceasta, prin descoperirea Tat[lui ceresc, \i deci
Mântuitorul mai mult S-a descoperit acum, înainte de jertfa
Sa. Coborând jos pe malul Iordanului, le vorbea: “Iat[, ne suim
în Ierusalim \i Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor
p[c[to\i, care Îl vor prinde, batjocori, scuipa, judeca, osândi,
omorî, dar a treia zi va învia”. Dup[ ce le-a vestit c[ va trece
prin p[timire spre moarte, le-a mai dat acel cuvânt pe care noi
în mod obi\nuit îl citim în Duminica a treia din Post: “Dac[
voie\te s[ vin[ cineva dup[ Mine, s[ se lepede de sine, s[-\i ia
crucea în fiecare zi \i s[-Mi urmeze Mie; c[ci cine va voi s[-\i
scape sufletul îl va pierde, iar cine-\i va pierde sufletul pentru
Mine, acela îl va mântui”. Fiindc[ Apostolii intraser[ în panic[,
Mântuitorul hot[r[\te s[-i ia cu El pe cei trei pe Muntele
Taborului, unde Se va schimba l a
Fa@[, nu înainte îns[ de a
le vesti cuvântul: “Cu
adev[rat v[ spun vou[,
sunt unii dintre cei ce
stau aici, care nu vor
gusta moartea pân[ ce
nu vor vedea
împ[r[@ia lui
Dumnezeu”. La ce se
referea? Unii din
Sfin@ii P[rin@i au
v[zut aici
î n s u \ i
m o m e n t u l
Schimb[rii la
Fa@[ care s-a
oferit uceni-
cilor. Nu vor
vedea moartea –
adic[ moartea
trupeasc[, pân[ ce nu
vor vedea Împ[-r[@ia
lui Dumnezeu venind
întru putere. |i într-
adev[r, ca la opt zile dup[
aceste cuvinte – potrivit
m[rturiei Sfântului Apostol
Luca –, luând cu Sine pe Petru, Iacob
\i Ioan, S-a suit în munte ca s[ Se roage.
“Pe când Se ruga El, chipul fe@ei Sale s-a f[cut
altul \i îmbr[c[mintea Lui alb[ str[lucind. |i iat[ doi b[rba@i
vorbeau cu El, care erau Moise \i Ilie, \i care ar[tându-se în
slav[, vorbeau despre sfâr\itul Lui pe care avea s[-l împlineasc[
în Ierusalim”, adic[ Crucea \i Învierea. Deci Mântuitorul atunci
a anticipat Crucea \i Învierea pe Tabor – o pregustare a Învierii
la care luau parte \i Apostolii Petru, Iacob \i Ioan; mai târziu,
poate \i ceilal@i ucenici vor fi avut o asemenea revela@ie. |i
atunci Petru a zis c[tre Iisus: “Înv[@[torule, bine ne este s[ fim
aici. S[ facem trei colibe: una @ie, una lui Moise \i una lui
Ilie”, ne\tiind ce spune. Petru, prin cuvintele acestea, vrea s[
înve\niceasc[ aceast[ clip[ acolo, pe Tabor. Mântuitorul le
dezv[luie aici taina veacului viitor, a învierii \i a nemuririi,
\i pentru c[ în ei intrase acea spaim[, i-a învrednicit, înainte
de a vedea moartea, s[ vad[ Împ[r[@ia lui Dumnezeu.

|i în Vechiul Testament, lui Moise i s-a dat o
asemenea anticipare, când primind legea, a coborât din
munte \i fa@a Lui str[lucea de nu puteau israeli@ii s[-l
priveasc[ \i î\i acopereau fa@a cu mahrama. Sfântul Ilie a
fost ridicat la cer, tot ca o anticipare a Învierii, a zilei
celei de-a opta. |i de aceea, ace\tia doi, Moise \i Ilie, apar
pe Tabor.

Dar noi vom asocia aici un alt moment, m[rturisit tot
de Sfântul Apostol Luca, \i anume e vorba de dreptul Simeon
\i Întâmpinarea Domnului. Cum citim? “|i iat[ era un om
în Ierusalim, cu numele Simeon, \i omul acesta era drept \i
tem[tor de Dumnezeu, a\teptând mângâierea lui Israel \i
Duhul Sfânt era asupra lui. |i lui i se vestise de c[tre Duhul
Sfânt c[ nu va vedea moartea pân[ ce nu va vedea pe
Hristosul Domnului”. Deci o anticipare a veacului viitor, a
învierii înc[ de aici. Noi suntem mâna@i, îndemna@i s[ credem
c[ aceasta este mila Proniei, a purt[rii de grij[ a lui
Dumnezeu: pentru a birui spaima mor@ii – cum spune Sfântul
Pavel, vr[jma\ul cel din urm[ care va fi biruit este moartea –,
oric[rui credincios i se d[ de aici o pregustare. A@i v[zut c[ s-
a d[ruit aceasta celor trei Apostoli, Petru, Iacob \i Ioan, \i
altor Apostoli poate, dreptului Simeon \i, cred eu, tuturor
martirilor. Nu putem altfel în@elege cum înfruntau ei
moartea cu atâta t[rie. Tuturor li se d[dea
pregustarea aceasta pe care Mântuitorul, prin
Schimbarea la Fa@[, ne-a d[ruit-o nou[.

De aceea, pentru asce@i, pentru c[lug[ri,
Schimbarea la Fa@[ este s[rb[toarea capital[; toate



este con\tientizat[, nu e tr[it[, nu e valorificat[. A\adar,
împ[rt[\ania sacramental[ cu Hristos, Pa\tile nostru, la sfâr\itul
Postului, nu e deplin[ dac[ nu o con\tientiz[m, dac[ nu ne
împ[rt[\im duhovnice\te cu El în fiecare clip[, prin împlinirea
poruncilor prin care actualiz[m de fapt puterile Învierii \i le
punem în lucrare. Întreaga via@[ cre\tin[ dup[ împ[rt[\irea cu
Hristos înviat este astfel un permanent Pa\ti, este o via@[ pas-
cal[, dar nu numai ca o s[rb[toare a biruintei \i a mor@ii
p[catului în Hristos, ci \i ca o continu[ nevoin@[ de împreun[
jertf[ \i moarte cu Hristos, repetând în noi sacramental, mistic,
etic \i ascetic drumul pe care l-a parcurs firea omeneasc[ a lui
Hristos de la Întrupare pân[ la În[l@are, murind \i înviind \i noi
împreun[ cu Hristos. Numai a\a biruin@a Învierii lui Hristos,
for@ele Învierii devin efectiv ale noastre; altfel r[mân ascunse
în noi \i nevalorificate, iar p[catul pune din nou st[pânire pe
noi \i ajungem iar[\i robi ai p[catului, spune Apostolul Pavel
în Epistola c[tre Romani 6, 16. În tradi@ia ortodox[, de\i
accentul se pune pe biruin@a mor@ii prin Înviere, niciodat[
Învierea lui Hristos nu este separat[ de moartea pe Cruce.

Cruce \i Înviere, Înviere \i Cruce – motiv pentru care
\i via@a cre\tin[ este simultan moarte \i înviere în Hristos. De
aceea, precum Hristos ca om S-a jertfit pentru noi, datori suntem
\i noi – spune Sf. Apostol Pavel – s[ înf[@i\[m trupurile noastre
ca o jertf[ vie, sfânt[ \i binepl[cut[ lui Dumnezeu, nemaif[când
voile trupului \i ale gândurilor noastre (Ef 2, 3). C[ci câ@i sunt
ai lui Hristos \i-au r[stignit trupul împreun[ cu patimile \i
poftele lui. Dup[ împ[rt[\irea cu Hristos înviat vom mai r[mâne
oare în p[cat? – se întreab[ Sfântul Pavel. Nicidecum. Noi,
care am murit o dat[ p[catului, cum vom mai tr[i noi în p[cat?
Socoti@i-v[ de acum înainte mor@i p[catului, dar vii în Hristos.
Deci mor@i \i învia@i în acela\i timp. Dup[ Avva Dorotei, Pa\tile
Domnului devin cu adev[rat Pa\tile noastre numai când sufletul
nostru trece cu adev[rat de la via@a de p[cat la via@a de sfin@enie,
de virtute. Atunci, spune el, se împlinesc cu adev[rat Pa\tile
Domnului, pentru c[ trecerea noastr[ din moarte la via@[ \i de
pe p[mânt la cer nu înseamn[ trecerea noastr[ dintr-un loc într-altul,
cum au trecut evreii dintr-o @ar[ în alta, ci de la un mod de
existen@[ la altul, de la modul de existen@[ adamic, p[mântesc,
supus p[catului, la modul de existen@[ hristocentric,
duhovnicesc; tr[ind în trup, dar nu dup[ trup, ci în duh; locuind
pe p[mânt, dar în comuniune cu Hristos Cel înviat, ca fii ai
luminii \i ai Învierii.

În Biserica Ortodox[, Învierea Mântuitorului, cu
implica@ii cruciale în iconomia mântuirii noastre, este \i un
eveniment duhovnicesc continuu prezent, este un prezent
continuu care se petrece în Biseric[ la fiecare Sfânt[ Liturghie.
Învierea lui Hristos este în acela\i timp o împlinire \i un sfâr\it
al istoriei mântuirii. Dar Învierea lui Hristos, Pa\tile nostru,
este \i un continuu început al învierii finale, al zilei celei noi,
f[r[ sfâr\it, al Împ[r[@iei Sale. Ne-o spun catavasiile Învierii:
pr[znuim ast[zi încep[tura altei vie@i, ve\nice. Pentru c[
prezen@a lui Hristos \i Împ[r[@ia Lui le avem mereu aici \i
acum, deja \i înc[ nu deplin, pân[ la sfâr\itul veacurilor. De
aceea, în slujbele biserice\ti, toate marile evenimente ale
iconomiei mântuirii: Întruparea, Jertfa, Învierea, În[l@area sunt
prezentate nu numai la trecut, ci \i la prezent. Spre exemplu:
“Ieri m-am îngropat împreun[ cu Tine, Hristoase, ast[zi înviez
împreun[ cu Tine, înviind Tu”; “Pa\tile sfin@ite ast[zi nou[ s-
au ar[tat”. Iisus Hristos a p[timit \i a înviat real în istorie, dar
El moare \i învie continuu sacramental, mistic, în fiecare Sfânt[
Liturghie, unde are loc de fiecare dat[ un mic Pa\te, \i unde ne
împ[rt[\im de fapt cu Domnul înviat, cu Iisus Hristos –
Pa\tile nostru (1 Co 5, 7). Urmând Sfântului Apostol Pavel,
Sfin@ii P[rin@i Grigorie de Nazianz \i Ioan Damaschin,
alc[tuitorii Canonului Învierii – care este de o frumuse@e \i de
o profunzime extraordinare  –, exprim[ \i tâlcuiesc taina
m[re@ului eveniment al Învierii Domnului în aproape dou[zeci
de locuri, cu expresii ca acestea: Pa\tile Domnului, Pa\tile
cele de tain[, Pa\tile Hristos Mântuitorul, Pa\tile izb[virea
de întristare, Pa\tile care ne-au deschis nou[ u\ile raiului,
Pa\tile care-i sfin@esc pe to@i credincio\ii... Prin cuvântul
“pa\te” –  pasha, preluat din Vechiul Testament, din evreie\te,
care înseamn[ trecere \i prin care evreii numeau s[rb[toarea
anual[ în amintirea ie\irii lor din robia egiptean[ \i a trecerii
lor prin Marea Ro\ie în drum spre p[mântul f[g[duin@ei –
trecere a fost, într-adev[r, din robie spre eliberare –, Sfin@ii
P[rin@i aminti@i au scos în eviden@[ în@elesul mai adânc al
Învierii, pentru c[ la Învierea Mântuitorului a avut loc Pa\tile
nostru. Trecerea noastr[ definitiv[ o auzi@i din cânt[ri: din
moarte la via@[, de pe p[mânt la cer, de la stric[ciune la
nestric[ciune, de la întuneric la lumin[, de la vrajb[ la
împ[carea cu Dumnezeu, din robia p[catului la libertatea
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fiilor lui Dumnezeu, de la ur[ la iertare, de la întristare \i
dezn[dejde la bucurie. În Iisus Hristos, Pa\tile nostru, are loc
un îndoit pa\ti, adic[ o dubl[ trecere, fiind atât Pa\tile
Domnului, adic[ trecerea \i pogorârea lui Dumnezeu în Hristos
la noi, cât \i pa\tile nostru de tain[, adic[ trecerea noastr[ în
Hristos la Dumnezeu. De aceea, Hristos este ultimul pa\ti,
Pa\tile des[vâr\it, fiind ultima noastr[ trecere, trecerea
definitiv[ a umanit[@ii Sale \i a noastr[, a tuturor celor ce credem
în El, din moarte la via@[ \i din iadul necomuniunii la
comuniunea cu întreaga Sfânt[ Treime. Iisus Hristos a realizat
aceast[ trecere prin faptul c[ a biruit în Sine cele trei mari
obstacole care st[teau în calea unirii noastre cu Dumnezeu –
spune Sf. Nicolae Cabasila: firea noastr[ uman[ m[rginit[,
p[catul \i moartea. Cel dintâi obstacol, al firii omene\ti
m[rginite, l-a biruit prin Întruparea Sa, unind firea Sa
dumnezeiasc[ cu firea noastr[ omeneasc[ în ipostasul S[u
dumnezeiesc, unire care dureaz[ de acum încolo în vecii
vecilor. P[catul l-a biruit prin jertfa Sa pe Cruce \i moartea,
prin Înviere.

În Sfânta Liturghie, Biserica nu comemoreaz[ o
absen@[, ci o prezen@[ a lui Hristos Cel înviat. Prin împ[rt[\irea
de Trupul \i Sângele Domnului înviat, Hristos Însu\i – Pa\tile
nostru – Se s[l[\luie\te în noi, devine una cu noi \i toate ale
Lui devin ale noastre, f[cându-ne dumnezei prin har, un pa\te
continuu. Poc[in@a din Postul Mare este cale spre Înviere, spre
Pa\tile nostru Hristos. Este o preg[tire special[ pentru
împ[rt[\irea cu Hristos înviat. Acesta este, de altfel, \i rostul
postului \i al tuturor nevoin@elor ascetice: cur[@irea, preg[tirea
sufleteasc[ pentru întâlnirea \i împ[rt[\irea cu Hristos înviat.
|i Biserica Ortodox[ are aceast[ tradi@ie, care s-a încet[@enit, a
împ[rt[\irii credincio\ilor la sfâr\itul celor patru mari perioade
de post de peste an. Ar fi bine ca m[car acum, de Sfintele Pa\ti,
nimeni s[ nu r[mân[ pe dinafar[, pentru c[ via@a în afar[ de
Hristos este o via@[ spre moarte, în afara comuniunii \i a
bucuriei care ne-a venit prin Învierea lui Hristos.

Sf. Nicodim Aghioritul, în R[zboiul nev[zut, spune
c[ sunt dou[ moduri de împ[rt[\ire de Hristos, \i c[ de la
Împ[rt[\ania sacramental[ cu Trupul \i Sângele Domnului
trebuie s[ trecem la împ[rt[\ania duhovniceasc[. Dac[ nu s-a
f[cut pasul acesta, nu este deplin[ aceast[ împ[rt[\ire, c[ci nu

Pr. Prof. Dr. Ioan Ic[

P o c [i n @[  \i  î n v i e r e

Ceea ce este îng[duit a spune sigur este c[, în vederea
înf[ptuirii R[scump[r[rii, dup[ Sfatul cel din veac ascuns al
în@elepciunii divine, Crucea Domnului reprezint[ în fapt
mijlocul suveran, unealta lui Dumnezeu de r[scump[rare prin
excelen@[.

U\or se în@elege acum de ce faptele \i suferin@ele
Domnului au, în ciclul Sfintelor Patimi, “un scop care dep[\e\te
m[re@ia lor moral[ imediat[. În fond, ele reprezint[ lucrarea

pentru a c[rei
înf[ptuire El S-a
pogorât din cer, \i
lucrarea aceasta e
de a\a natur[ c[ are
vârtutea s[ zguduie
\i s[ ne înnoiasc[”1.

În tot cazul,
pe aceast[ milostiv[
orânduire a sfatului
În@elepciunii lui
Dumnezeu, Care a
f[cut din Patima \i
Moartea Fiului
instrumentul r[s-
cump[r[rii noastre,
pe faptul acesta
misterios î\i înte-
meiaz[ imnografii,
în cazul de fa@[, tot
efortul lor de în-

@elegere.
Un indiciu c[ R[stignirea Domnului formeaz[ aievea

obiectul unei atari orânduiri îl vedem, în adev[r, discret
insinuat, dar cu toat[ claritatea, în imnele care – vorbind de
dumnezeiescul “sfat” al R[scump[r[rii – ne las[ s[ în@elegem
c[ momentul hot[râtor din înf[ptuirea acestui “sfat” îl
reprezint[ Crucea \i Moartea Domnului. Un astfel de indiciu
ne ofer[, se pare, mai întâi, imnul urm[tor:

“Doamne, de @i-ai \i întins mâinile pe Cruce, de voia Ta,
dar ai suferit patim[ împlinind bun[voirea Tat[lui, c[ ai venit
s[ mântuie\ti pe oameni ca un milostiv”2.

În imnul de mai jos, rela@ia în discu@ie, dintre Cruce \i
sfatul dumnezeiesc, pare totu\i s[ fie ceva mai clar[:

“Blestemul, cel ce mi s-a odr[slit mie prin în\el[ciune
din lemnul cel din Eden, l-ai stricat, f[cându-Te ascult[tor
sfatului p[rintesc pân[ la Cruce. Pentru aceasta laud \i
sl[vesc negr[ita Ta smerenie”3.

Dar imnul din care faptul divinei orânduiri de care
vorbim rezult[ cu toat[ claritatea e negre\it urm[torul:

“Vrând s[ mântuie\ti zidirea Ta, bucurându-Te ai
s[vâr\it taina cea prea adânc[ a rânduielii Tale ca un
Preabun, \i ai r[scump[rat toat[ lumea, pre@uind-o cu cinstit
sângele T[u”4.

Interesant de observat, tot în aceast[ ordine de idei, e
acum faptul c[ rostul providen@ial al Crucii, de care vorbim,
pare totu\i s[ fie în@eles de imnografi în dou[ feluri, sau mai
bine zis pare s[ fie în@eles ca realizându-se pe dou[ c[i,
amândou[, de\i în mod inegal, totu\i destul de larg reprezentate
în c[r@ile de slujb[.

a. Crucea, ilustrare a exigen@elor R[scump[r[rii
E clar, în adev[r, mai întâi c[ pentru un num[r destul de

însemnat de imne, Crucea pare chemat[ s[-\i împlineasc[
func@ia ei providen@ial[, ilustrând printr-o lec@ie pe viu, printr-
o pild[ exemplar[, asprele, exigentele condi@ii ale r[scump[r[rii
fiec[rui suflet în parte.

F[r[ a for@a prea mult lucrurile, imnele acestea se pare c[
vor s[ ne spun[ în adev[r c[ “a\a cum moartea Domnului a fost
necesar[ pentru R[scump[rare, tot atât de necesar[ e \i nevoin@a
personal[ pentru mântuirea unui suflet în parte, în afar[ de
calea aceasta cineva neputând muri fa@[ de sine, nici tr[i pentru
chem[rile lui Dumnezeu”5. În realitate, dup[ imnele de care
vorbim, pilda aceasta a Crucii ne pov[@uie\te, în linii mari, “s[
omorâm s[lt[rile trupului nostru”, “mor@i c[tre pofte s[ ne
facem \i vii numai dumnezeie\tilor porunci”, “s[ ne p[trundem
membrele cu frica lui Dumnezeu”, în sfâr\it s[ înv[@[m c[
“m[ririi lui Dumnezeu ne facem p[rta\i, numai dac[ p[rta\i ne
facem \i patimilor Lui”, pentru c[ “din umilin@[ vine în[l@area”6;
cu alte cuvinte – ca s[ împrumut[m propriile expresii ale
imnografilor – “Crucea pe umeri purtându-ªi, Hristos ne-a l[sat
pild[ nou[ tuturor cum s[ tr[im întru El, ca s[ ne putem \i
pream[ri cu El”.

Din mul@imea de variante pe aceea\i tem[, iat[ în adev[r
cum ilustreaz[ aceast[ în@elegere imnul cu cel mai bogat
cuprins:

“Pe umeri, Hristoase, ai ridicat Crucea Ta, venind la
Patim[, \i ne-ai dat pild[ nou[, celor ce voim s[ tr[im întru
Tine, cum s[ ne pream[rim cu Tine \i s[ vie@uim. Însu@i
învrednice\te-ne \i pe noi s[ ne facem p[rta\i ai Patimilor \i
m[ririi Tale, purtând omorârea Ta întru noi. Omoar[,
Iubitorule de oameni, s[lt[rile trupului \i cu dumnezeiasca
Ta fric[ p[trunde membrele trupului, mort c[tre pofte \i viu
numai poruncilor Tale f[cându-m[”7.

Alte imne merg îns[ \i mai departe \i v[d în pilda Crucii
exemplarul, modelul de totdeauna al nevoin@elor martirice:

“Nou[ \i minunat[ cale de nevoin@e ai ar[tat, pironindu-
Te pe lemn, St[pâne; c[ Te-ai f[cut pârg[ m[rturisirii \i
r[bd[rii mucenicilor”8.

Dar, fie într-un fel, fie într-altul, iat[ desigur ceea ce
teologia modern[ ar numi aspectul moral al R[stignirii.

b. Func@ia universal regeneratoare a R[stignirii
Domnului

E aproape de prisos s[ mai spunem c[ viziunea în jurul
c[reia graviteaz[ majoritatea imnelor pune în lumin[ totu\i un
fel cu mult mai adânc de a în@elege rolul providen@ial al Crucii.

Drept vorbind, dincolo de valoarea moral[ exemplar[ a
R[stignirii, e clar c[ din Patima \i Moartea Domnului – înainte
\i mai presus de voia \i de \tirea noastr[ – eman[, în adev[r,
dup[ imnografi, o atotputernic[ \i totu\i misterioas[ putere
binef[c[toare, care cuprinde \i regenereaz[ aievea, în rosturile
ei cele mai adânci, toat[ crea@ia.

Negre\it, \tim c[ sensul adev[rat al acestei lucr[ri este în
realitate restaurarea inten@iilor ordinii divine de la început(...).
O singur[ problem[ r[mâne, a\adar, de limpezit: cum în@eleg
imnografii secretul acestei providen@iale, tainice \i universale
ac@iuni de regenerare a R[stignirii Domnului?

c. Dualitatea fundamental[ \i diversitatea solu@iilor.
E un fapt c[ indica@iile imnografilor, în aceast[ chestiune,

duc în realitate nu numai spre una, ci spre trei modalit[@i de
în@elegere. În mod constant îns[, ori de câte ori e vorba de una
sau alta din aceste modalit[@i de în@elegere, întâlnim totu\i  –
ca un vast context comun – presupuse dou[ afirma@ii care în
aceast[ împrejurare par s[ aib[ o importan@[ fundamental[: pe
de-o parte afirma@ia c[ toate “a\ez[mânturile” c[derii se
întemeiaz[ \i sunt crescute din p[cat \i din urm[rile lui, a\a
încât o nimicire a p[catului înseamn[, în realitate, ruina
întregului univers c[zut; iar pe de alt[ parte, afirma@ia c[ Patima
\i Moartea Domnului au omorât într-adev[r p[catul \i au
odr[slit – din împ[carea cu Dumnezeu – o general[ înnoire.

A\adar, p[catul adamic \i moartea r[scump[r[toare a
Domnului – iat[ datele fundamentale constante ale problemei
în cazul de fa@[. Nu printr-o simpl[ întâmplare, vedem în imnele
de care ne ocup[m stând fa@[ în fa@[: de-o parte p[catul \i
urm[rile lui, iar pe de alt[ parte atotputernica virtute
r[scump[r[toare a Patimii, a R[stignirii \i a Mor@ii Domnului.

 (din revista “Studii Teologice” nr. 9-10, noiembrie-
decembrie 1970, pp. 662-665)
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2. Despre nep[timire

Bineîn@eles c[ cineva care vrea s[ se cur[@easc[ de patimi
trebuie s[ doreasc[ s[ ajung[ la nep[timire, adic[ la scoaterea
din lucrare a patimilor pe care le poart[ în sufletul s[u;
bineîn@eles, pentru aceasta trebuie s[ le cunoa\tem, s[ fim
con\tien@i de ele, dar nu trebuie nici s[ exager[m. Sunt unii
oameni care exagereaz[ lucrurile pân[ la a\a m[sur[, încât
spun c[ în fiecare clip[ omul p[c[tuie\te. Nu-i adev[rat. Chiar
dac[ ne vin în minte gânduri str[ine de rug[ciune, pentru c[
mai ales la rug[ciune se arat[ patimile pe care le purt[m în noi,
asta nu înseamn[ c[ gândurile str[ine de rug[ciune sunt
totdeauna gânduri p[tima\e. În Filocalie, în volumul I, la
Evagrie Ponticul, se spune c[ gândurile sunt de trei feluri:
gânduri îngere\ti, gânduri omene\ti \i gânduri dr[ce\ti. Dr[ce\ti
sunt gândurile unite cu patimile, adic[ acele gânduri care
izvor[sc din patimi \i care ne arat[ p[timitori. Gândurile
omene\ti sunt gânduri care nu sunt nici bune, nici rele, ci sunt
de mijloc, pentru c[ la ap[ te po@i gândi \i cu sete, \i f[r[ sete,
la aur te po@i gândi \i cu l[comie, \i f[r[ l[comie. Cine se
gânde\te cu gânduri indiferente are gânduri lume\ti, iar cine
se gânde\te la lucrurile bune cu leg[tur[ între ele \i Dumnezeu,
acela are gânduri îngere\ti, adic[ se gânde\te la aur, de pild[,
\i-L sl[ve\te pe Dumnezeu pentru metalul acesta pre@ios, se
gânde\te la frumuse@i din via@a aceasta \i-L sl[ve\te pe
Dumnezeu pentru frumoasele lucruri pe care le-a f[cut El.  În
acest caz, omul are gânduri îngere\ti; \i prin gândurile obi\nuite
se ridic[ la gânduri îngere\ti \i prin gândurile îngere\ti se
apropie de Dumnezeu.

Când omul ajunge la nep[timire nu mai este h[r@uit
de patimi, ci ajunge la o lini\te sufleteasc[, ajunge s[ nu mai
fie tras de patimi încoace \i încolo, ci este statornic în bine.
Asta înseamn[ nep[timire:lips[ de patimi, când omul este mai
presus de patimi, când patimile sunt nimicite, când nu mai
sunt lucr[toare în via@a omului. De pild[, cine poste\te a biruit
l[comia. Cine se înfrâneaz[ de la p[catele sexuale a biruit
sexualitatea. Cine se mul@ume\te cu pu@in
\i are n[dejde în Dumnezeu a biruit iubirea
de avere. Cine e blând \i lini\tit \i
îng[duitor \i în@eleg[tor \i r[bd[tor, a biruit
mânia. Cine a trecut de întristare \i a intrat
în sfera bucuriei, a biruit întristarea. Cine
este ostenitor \i lucreaz[ cu mâinile \i se
roag[ \i studiaz[ \i împlete\te munca cu
rug[ciunea, a biruit trând[via. Cine e
smerit, acela a biruit mândria \i a ajuns la
nep[timire. Dar nep[timirea are ni\te
semne dup[ care o putem cunoa\te. |i
anume s[ ne gândim la cele dou[ cuvinte din Pateric: se spune
c[ la un p[rinte s-a dus  o fecioar[ care i-a spus a\a:“Am înv[@at
Vechiul \i Noul Testament pe de rost”. “|i?” “|ase zile postesc
\i a \aptea dezleg”. |i l-a întrebat pe p[rintele ce mai trebuie s[
fac[, bineîn@eles ea gândindu-se c[, cu ceea ce a realizat pân[
acum, a f[cut mult. |i p[rintele a întrebat-o a\a: “#i s-a f[cut
ocara ca cinstea?” Ea a zis: “Nu”. “#i s-a f[cut lipsa ca
îndestularea?” Ea a zis: “Nu”. “#i s-a f[cut paguba ca \i
câ\tigul?” Ea a zis “Nu”. |i atunci p[rintele a zis: “Du-te \i
începe de-acum încolo, c[ci cu ceea ce zici c-ai f[cut, înc[
nimic n-ai f[cut”.

Asta înseamn[ s[ fii nep[timitor, adic[ s[ vezi lucrurile
mai presus de obi\nuit, mai presus de patimi. Când ajungi s[ @i
se fac[ ocara ca cinstea, adic[ s[ prime\ti ocara cum ai primi
cinstea, adic[ cu aceea\i lini\te sufleteasc[, s[ te folose\ti de
ocar[ \i de îndreptare a\a cum te folose\ti de cinstea care @i se
d[, atunci ai ajuns la lini\te sufleteasc[ \i nu mai e\ti mândru,
pentru c[ numai cel mândru este nemul@umit de îndreptarea
care i se face. Savantul Nicolae Iorga spune c[ numai din@ii
bolnavi simt fierbin@eala sau r[ceala alimentelor pe care le
primesc. Dac[ dintele nu-i bolnav, nu simte durere nici când
bea rece, nici când bea ceva cald, pe când dac[ din@ii sunt
bolnavi, atunci sufer[. A\a-i \i cu mândria; când e\ti mândru,
nu-@i place s[-@i fac[ cineva vreo îndreptare, e\ti nemul@umit \i
asta arat[ c[ p[time\ti de mândrie, dar dac[ prime\ti îndreptarea,
prime\ti ocara chiar cum ai primi cinstea, ai biruit mândria. “@i
s-a f[cut lipsa ca îndestularea?” Dac[ e\ti nemul@umit de lips[
\i te bucuri de îndestulare, înseamn[ c[ e\ti iubitor de avere,
pe când dac[ @i s-a f[cut paguba ca \i câ\tigul, adic[ e\ti
mul@umit în fa@a lipsurilor \i le prime\ti cu mul@umire, atunci
ai biruit iubirea de avere. ªi dac[ @i s-au f[cut str[inii ca rudele
dup[ trup, adic[ po@i s[-i prime\ti cu bucurie pe cei str[ini cum
îi prime\ti pe cei apropia@i, înseamn[ c[ ai trecut de iubirea de
pl[cere \i c[ împline\ti poruncile lui Dumnezeu. Dac[ ajungem
la starea aceasta, am biruit patimile \i suntem ferici@i, iar dac[
înc[ mai avem lipsuri în aceast[ privin@[, înseamn[ c[ trebuie
s[ ne mai cercet[m pe noi \i s[ lucr[m. A\adar, nep[timirea este
o stare superioar[. |ti@i ce spune Sfântul Ioan Sc[rarul despre
nep[timire? Spune c[ este învierea sufletului înainte de
învierea cea de ob\te a trupului \i mai spune c[ nep[timirea
este cerul cel de pe p[mânt. Noi cunoa\tem firea împ[timit[,
cunoa\tem patimile noastre, suntem h[r@ui@i de multe ori de
patimi, constat[m în noi ar[t[ri de patimi \i în vremea rug[ciunii
\i în împrejur[rile care ne descoper[ pe noi. Asta pentru c[
înc[ n-am ajuns la deplina nep[timire. Când ajungem la
nep[timire nu mai avem nici o atragere din pricina patimilor \i
suntem mai presus de toate, pentru c[ toate sunt curate pentru
cei cura@i, zice Sf. Apostol Pavel în Epistola c[tre Tit. Când
e\ti curat, vezi lucrurile curat. Despre un p[rinte din Pateric se
spunea c[ din multa bun[tate nici nu mai \tia ce-i r[utatea, nu
mai presupunea r[utatea. Nu se mai gândea la nimic r[u, din
multa lui bun[tate. Noi avem o alt[ stare sufleteasc[. Noi din
multa r[utate, de multe ori nu mai putem presupune

bun[tatea. Amestec[m ni\te lucruri rele \i în lucrurile bune.
Gândi@i-v[ la cuvântul acela din Sfânta Evanghelie, din pilda
lucr[torilor tocmi@i la vie. Se spune acolo c[ cei care au primit
un dinar \i a\teptau mai mult \i erau nemul@umi@i c[ \i cei de
pe urm[ au primit câte un dinar, cârteau împotriva st[pânilor.
|i st[pânul l-a chemat pe unul \i i-a zis a\a: “Prietene, nu-@i fac
nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un dinar? Ia ce este al
t[u \i pleac[. Sau ochiul t[u este r[u pentru c[ eu sunt bun?”
Nu pot eu s[ fac ce vreau cu ale mele? Ochiul t[u e r[u c[ eu
sunt bun?  De multe ori noi proiect[m r[utatea din noi asupra
altora \i vedem r[utate \i unde de multe ori nu-i r[utate. De ce?
Pentru c[ proiect[m r[utatea din noi, pentru c[ scoatem la
iveal[ ni\te patimi din noi. La Cuviosul Dorotei  este o
istorisire despre unul care, stând pe marginea drumului, l-au
v[zut trei care au trecut pe lâng[ el. |i unul a zis: acesta este
tâlhar \i vrea s[ pândeasc[ s[ fure. Altul a zis: acesta-i un
desfrânat \i vrea s[ g[seasc[ ocazie de desfrânare. |i altul a
zis: uite! acesta \i la marginea drumului \i-a g[sit loc de
rug[ciune. De fapt, noi nu \tim cum era acela pe care l-au
v[zut cei trei, dar \tim c[ fiecare \i-a proiectat a\ezarea lui
sufleteasc[ asupra  lui. Cel care l-a v[zut pe cel de la marginea
drumului ca pe un om care se roag[, desigur era el însu\i rug[tor
\i oriunde se g[sea în[l@a rug[ciune c[tre Dumnezeu. A\a se
întâmpl[ cu noi to@i: fiecare proiect[m  din noi a\ezarea
sufleteasc[. În ce prive\te rug[ciunea, ea este oglinda
sufletului. Sf. Ioan, cel ce a scris “Scara”, spune c[ rug[ciunea
este judecat[ \i judec[torie \i scaunul judec[torului înainte
de judecata viitoare; \i tot el spune c[ rug[ciunea este oglinda
sufletului \i arat[ a\ezarea min@ii, rug[ciunea fiind vorbirea
min@ii cu Dumnezeu. Mul@i dintre credincio\i m[rturisesc c[
la rug[ciune le vin gânduri felurite \i, de multe ori, \i gînduri
rele în timpul rug[ciunii. Apoi s[ \ti@i c[ cele mai multe din
gândurile rele vin din patimile noastre, pentru c[ Domnul
Hristos a spus a\a: “din prisosin@a inimii gr[ie\te gura”, \i a
mai spus c[ gândurile cele rele spurc[ pe om \i c[ gândurile
cele rele pornesc din inima omului. Cineva l-a întrebat pe
Cuviosul Pimen: “Ce s[ fac, c[ îmi vin tot felul de gânduri rele
în vremea rug[ciunii?” |i p[rintele i-a spus s[ întind[ bra@ele
\i pieptul \i s[ opreasc[ vântul. El a spus c[ nu poate s[

opreasc[ vântul. |i atunci p[rintele i-a spus a\a: “A\a cum nu
po@i opri vântul s[ nu bat[, tot a\a nu po@i opri gândurile cele
rele s[ nu vin[, dar altceva po@i s[ faci: cu un gând bun s[
înl[turi gândul cel r[u”. Sfântul Ioan, cel ce a scris “Scara”
vorbe\te de patru feluri de rug[ciuni, dup[ calitatea rug[ciunii,
dup[ cur[@ia rug[ciunii. |i zice a\a: c[ unii au rug[ciune
întinat[, rug[ciune spurcat[. Cine?  Cei care au o via@[ întinat[,
o via@[ spurcat[ proiecteaz[ via@a lor în rug[ciunea lor.
Bineîn@eles c[ dac[ zici: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu de 3-4 ori, nu po@i s[-@i dai seama ce por@i în suflet,
dar dac[ zici întins, o jum[tate de or[, de pild[ numai:
“Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie\te-m[
pe mine p[c[tosul!”, \i altceva nu zici, \i altceva nu faci, ci
stai în atitudine de rug[ciune, atunci vezi ce fel de gânduri î@i
vin \i \tii ce fel de patimi te lupt[. Dac[-@i vin gândurile
desfrân[rii la rug[ciune, înseamn[ c[ e\ti pornit spre desfrânare,
dac[-@i vin gândurile l[comiei înseamn[ c[ e\ti pornit spre
l[comie, dac[-@i vin gândurile iubirii de argin@i, înseamn[ c[
e\ti pornit spre iubirea de avere, dac[-@i vin gânduri de mânie,
de r[zbunare, de pomenirea r[ului, înseamn[ c[ e\ti st[pânit
de mânie \.a.m.d.. Apoi este o rug[ciune pierdut[, o rug[ciune
în care nu-@i dai seama de ceea ce zici, uneori î@i dai seama,
alteori nu-@i dai seama; este \i o rug[ciune furat[, adic[ o
rug[ciune care se nimice\te cumva, zici cu cuvântul \i nu iei
aminte cu mintea; \i este rug[ciune curat[, iar rug[ciunea curat[
este rug[ciunea celor nep[tima\i, rug[ciunea celor
nep[timitori.|tiind acestea, întrebarea este cum se poate ajunge
la starea de nep[timire? Cum pot ajunge p[tima\ii nep[tima\i,
pentru c[ se spune în “Scara” Sfântului Ioan Sc[rarul: “S[
îndr[zneasc[ p[tima\ii, c[ \i cei nep[tima\i, din p[tima\i s-au
f[cut nep[tima\i”, adic[ mul@i dintre sfin@i au dus o via@[
necontrolat[ întâi, \i dup[ aceea au dus \i o via@[ curat[ \i cu
via@a lor curat[ au nimicit via@a cea întinat[. |i au ajuns de la
rug[ciune întinat[, la rug[ciune curat[. Important este s[ fim
hot[râ@i pentru Dumnezeu \i s[ facem lucrurile lui Dumnezeu
\i atunci toate se limpezesc. Întrebarea este: cum putem ajunge
nep[timitori? Cum putem s[ ne cur[@im de patimi? R[spunsul
cel dintâi este acesta: de patimi ne cur[@im când ocolim
pricinile patimilor. Adic[ degeaba vrem noi s[ sc[p[m de
patimi, dac[ mergem acolo unde sunt ispite, unde sunt tenta@ii
pentru p[cate. Mul@i m[rturisesc \i la spovedanie c[ le vin tot
felul de imagini necurate în minte. De ce? Pentru c[ au tr[it în
ele, sau pentru c[ tr[iesc în ele, se uit[ la lucruri necuviincioase,
la filme spurcate \i apoi vor s[ aib[ limpezime în suflet. Nu se
poate a\a ceva. Dac[ vrei s[ scapi de spurc[ciuni, trebuie s[
ocole\ti spurc[ciunile. Numai a\a scapi de ele. Altfel, î@i vin
oriunde \i oricând, te urm[resc, dup[ ani de zile î@i vin în
minte lucruri pe care le crezi uitate \i care de fapt nu-s uitate,
pentru c[ patimile se alc[tuiesc în noi. Noi devenim ceea ce
am f[cut, acumul[m în noi toat[ via@a noastr[; de când ne \tim
\i pân[ în clipa de fa@[ am adunat în noi r[ut[@ile nu bun[t[@ile,
pentru c[ omul cre\te în ce porne\te. Sunt oameni care duc o
via@[ cinstit[, o via@[ curat[, care duc o via@[
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(continuare din num[rul trecut) echilibrat[; aceia înainteaz[ în bine. Sunt al@ii care au o

înc[rc[tur[ negativ[ puternic[, adic[ noi aducem din
str[funduri de existen@[ - Dumnezeu \tie de unde \i de când -,
lucruri care nu sunt ale noastre, ci sunt ale altora, puse în noi;
\i trebuie s[ lupt[m cu noi în\ine, s[ lupt[m cu ni\te negative,
cu înc[rc[tura aceasta negativ[ din noi, pe care n-am agonisit-
o noi, ne-am pomenit cu ea - Dumnezeu \tie de unde \i când.

|tiind noi lucrurile acestea, este bine s[ avem în vedere
toate manifest[rile existen@ei noastre, toate manifest[rile vie@ii
noastre \i s[ tragem ni\te înv[@[turi, ni\te concluzii.
Limpezimea cea mai mare o d[ rug[ciunea, st[ruin@a în
rug[ciune; adic[ chiar dac[ avem rug[ciune întinat[, a\a
întinat[ cum este o aducem lui Dumnezeu, s[ facem rug[ciune,
pentru c[ numai rugându-te po@i ajunge la mai mult \i la mai
bine. Dac[ p[r[se\ti rug[ciunea, p[r[se\ti  mijlocul de
îmbun[t[@ire, dac[ nu p[r[se\ti rug[ciunea, e n[dejde s[ ajungi
la nep[timire (...).Poate \ti@i c[ titlul Filocaliei este acesta:
“Filocalia sau culegere din scrierile Sfin@ilor P[rin@i care ne
arat[ cum s[ ne cur[@im, cum s[ ne ilumin[m \i cum s[ ne
des[vâr\im”. Primul lucru este cur[@irea de patimi. Cei care a@i
citit Filocalia volumul I, de pild[, poate \ti@i de la Sfântul Ioan
Casian, din convorbirile cu P[rin@ii din pustia sketic[, c[
Sfântul Moise Arapul i-a întrebat pe el \i pe Sfântul Gherman:
“Care este scopul vie@ii c[lug[re\ti ?” Ei au r[spuns c[ este
dobândirea Împ[r[@iei lui Dumnezeu. La aceasta, Sf. Moise
Arapul a spus a\a: “A@i r[spuns bine în ceea ce prive\te @inta,
dar n-a@i r[spuns bine în ceea ce prive\te scopul”. |i le-a spus
el care este scopul. |i a zis c[ scopul este cur[@irea de patimi.
F[r[ cur[@ire de patimi n-ajungem în Împ[r[@ia lui Dumnezeu.
Pentru c[ nimic spurcat sau necurat nu st[ în Împ[r[@ia lui
Dumnezeu, scrie Sf. Apostol Pavel în Epistola c[tre Corinteni.
Iar Sfântul Isaac Sirul spune clar: nu poate suflet spurcat  în
curat[ Împ[r[@ie s[ intre. Pe noi ne ajut[ foarte mult pentru
îndreptarea vie@ii noastre, pe lâng[ rug[ciune \i smerenie, ne
ajut[ foarte mult poc[in@a. Poc[in@a care trebuie în@eleas[ ca o
lucrare din prezent cu direc@ie spre viitor. Adic[ poc[in@a nu
trebuie f[cut[ cu fa@a spre trecut, c[ \i a\a nu mai putem schimba
trecutul, ci cu fa@a spre viitor. Viitorul st[ în mâinile noastre în
în@elesul c[ ni-l putem preg[ti prin prezent. Poate v[ sunt

cunoscute cuvintele Sfântului Ioan
Botez[torul, care spune: “Face@i
roade vrednice de poc[in@[!” Ce
înseamn[ aceasta? Face@i o poc[in@[
cu rodire, face@i ni\te fapte care @in
de poc[in@[. L[murirea ne-o d[
cumva Sf. Apostol  Pavel în Epistola
c[tre Efeseni, unde scrie a\a: “Cel ce
a furat s[ nu mai fure, ci mai vârtos s[
lucreze cu mâinile sale, ca s[ aib[ de
unde s[ dea milostenie”. Cu mâinile
ai furat, cu mâinile împline\te lucru

bun pentru împlinirea binelui, pentru a da milostenie.
Prin urmare, s[ fim cu grij[, pentru a \ti ce sunt p[catele

\i ce sunt patimile, \i \tim deja c[ p[catele sunt fapte rele
singuratice, pe când patimile sunt deprinderi în r[utate. Apoi
\tim care sunt patimile, cel pu@in cele \apte sau opt pe care le
porunce\te Sf. Ioan Casian: l[comia pântecelui, desfrânarea,
iubirea de argint, mânia, întristarea, trând[via, slava de\art[ \i
mândria, care toate au odraslele lor.  |i omul care e sub patimi,
e în chin, iar omul care e în virtute e în bine, pentru c[  a\a cum
\tim deja, fiecare patim[ trebuie s[ fie biruit[ prin virtutea
potrivnic[.(...) S[ nu uit[m partea aceasta, pentru c[ dac[ numai
nimicim patimile \i nu le înlocuim cu virtu@ile, nu-i sigur c[ le-am
nimicit \i pot oricum s[ vin[ din nou \i s[ se înt[reasc[ în noi,
\i s[ se fac[ apoi uria\ii care ne st[pânesc pe noi. S[ fim cu
grij[ la gândurile noastre, la inten@iile noastre, la pornirile
noastre, \i cu ajutorul lui Dumnezeu putem s[ ne facem
rânduial[ în suflet, iar dac[ nu suntem cu grij[ la cele mici,
ajungem la cele mari –spune Sf. Marcu Ascetul, pentru c[
diavolul  nu dispre@uie\te p[catele mici fiindc[ altfel nu poate
duce la cele mari. Cuv. Dorotei are o compara@ie: c[ po@i s[
smulgi din r[d[cin[ un copac când este mic, când este ca o
iarb[, dar când se înt[re\te \i-\i face r[d[cini, nu îl mai po@i
smulge \i chiar nu-l mai po@i smulge nici tu, nici mai mul@i.
A\a încât s[ fim cu grij[ la începuturi; dar bineîn@eles c[ via@a
trebuie s[ o lu[m de unde este; dac[ am ajuns p[tima\i, cu
ajutorul lui Dumnezeu, a\a p[tima\i cum suntem, putem s[
devenim nep[tima\i. S[ ne gândim c[ au fost sfin@i care au
ajuns sfin@i, tâlhari fiind ei înainte de a ajunge la sfin@enie. De
exemplu, Sf. Moise Arapul, pe care-l pomene\te Sfânta Biseric[
parc[ în 27 august, a fost cel mai iscusit dintre P[rin@ii din
pustia sketic[, el care înainte a fost tâlhar. Un tâlhar ajunge
sfânt. Cum ajunge un tâlhar sfânt?   Cu energiile cu care a
lucrat în r[utate, cu acelea lucreaz[  în bun[tate. Se spune c[
cineva zicea a\a c[tre Dumnezeu: “Doamne, învrednice\te-m[
s[ te iubesc pe Tine cum am iubit alt[dat[ p[catul!” Pentru c[
tot cu iubirea pe care o port în suflet am iubit \i p[catul, \i
acum a\ vrea s[ Te iubesc pe Tine m[car a\a cum am iubit
p[catele de odinioar[. Ne ajut[ mult -cum am zis- rug[ciunea,
ne ajut[ sfintele slujbe, Sfintele Taine, Sfânta Spovedanie ...
Sigur c[ n-o s[ putem dintr-o dat[ s[ ajungem în vârful sc[rii,
dar s[ fim preocupa@i de lucrul acesta \i atunci darul lui
Dumnezeu va fi cu noi, iar dac[ nu suntem preocupa@i, n-o s[
putem ajunge la nep[timire, n-ajungem nici la lini\te, n-
ajungem la limpezire sufleteasc[, ci suntem robii patimilor \i
patimile nu pot aduce în suflet decât nemul@umire, nu pot decât
s[ înmul@easc[ r[utatea, pentru c[ ele sunt chipuri ale r[ut[@ii,
sunt chipuri de multe feluri ale r[ut[@ii. Prin urmare, fiecare
din noi s[ vedem unde suntem \i s[ st[ruim în cele bune \i cu
ajutorul lui Dumnezeu vom avea darul lini\tii, darul bucuriei,
darul nep[timirii. Dumnezeu s[ ne ajute!

                      Arhim. Teofil
Mân[stirea Brâncoveanu, Sâmb[ta de Sus

      “Nep[timirea este învierea sufletului

          înainte de învierea cea de ob\te ”

    (Sf. Ioan Sc[rarul)



Dup[ cum se vede, radicalitatea cerin@elor vie@ii
duhovnice\ti e total[. Nu e posibil nici un compromis. Virtutea
nu poate convie@ui cu p[catul. “Care iubitor de flec[real[ poate
dobândi cugetare curat[ (...)? Care vân[tor de slav[ de la
oameni poate dobândi gânduri smerite?” (p. 125). Ci omul
vechi trebuie s[ moar[. Întrucât trupul fricos de încerc[ri se
face prieten al p[catului, ca nu cumva s[-\i piard[ via@a prin
strâmtor[ri, “tocmai de aceea Duhul Sfânt îl sile\te s[ moar[.
C[ \tie c[ dac[ nu va muri, nu va birui p[catul” (p. 248). Astfel,
“nimic nu e mai tare ca a nu avea n[dejde în cele p[mânte\ti.
Cel mai mare curaj îl are c[lug[rul care \i-a t[iat din mintea sa
n[dejdea în via@a aceasta”, c[ci “tot necazul ce-i poate veni e
mai prejos de moarte”, iar el, fiindc[ s-a învoit s[ primeasc[
moartea (p. 102), este nep[tima\ \i nu se tulbur[ în necazul
s[u.

Prin urmare, pân[ ce nu va muri omul din afar[ fa@[ de
toate lucrurile lumii, nu numai fa@[ de p[cat, ci \i fa@[ de orice
lucrare \i mi\care a trupului \i fa@[ de orice grij[ a vie@ii acesteia,
nu va sim@i în inima lui dulcea@a Duhului lui Dumnezeu \i nu
va na\te în el be@ia duhovniceasc[ \i acea nebunie
preaîn@eleapt[ care mângâia pe apostoli (p. 136). Dar \i
reciproc, inima care a primit sim@irea celor duhovnice\ti (...) î\i
aduce aminte de patimi, a\a cum un om s[tul de mâncare aleas[
prive\te la mâncarea proast[ a\ezat[ înaintea lui” (p. 207) \i se
îngre@o\eaz[.

Sfântul Isaac Sirul înva@[ c[ mai bine este a sc[pa de
patimi prin rug[ciune \i prin aducere aminte de virtu@i decât
prin împotriviri (p.287), c[ci este primejdios a privi f[r[
Dumnezeu spre p[cat, chiar împotrivindu-te lui - datorit[
mândriei \i uit[rii de Dumnezeu, a C[ruia doar este adev[rata
biruin@[ întru cei smeri@i. “Când smerenia st[pâne\te în
vie@uirea ta, se supune @ie sufletul t[u \i împreun[ cu el se vor
supune @ie toate. C[ci în sufletul t[u se na\te pacea de la
Dumnezeu. Cât timp e\ti în afara acesteia, vei fi sup[rat
necontenit nu numai de patimi, ci \i de tot felul de întâmpl[ri”
(p. 87). Pân[ nu se smere\te inima, nu se poate opri din
împr[\tiere \i nu simte ajutorul lui Dumnezeu, dar îndat[  ce se
smere\te, se umple de credin@[ \i de n[dejde (p.113).

Pân[ ce nu va urî omul din inim[ p[catul deopotriv[ cu
pricina lui, nu se va putea elibera de lucrarea lui \i pân[ nu se
va dep[rta de cele rele ale lumii, nu va sim@i r[ul lor miros \i nu
va cunoa\te goliciunea \i be@ia sa, ba i se va p[rea c[ ale sale
sunt cuviincioase \i sl[vite (p. 275). Unul ca acesta, dac[ r[mâne
în socotin@a c[ p[catele sale sunt mici, va lua osând[ în\eptit[.
(p. 44). Dep[rtându-se îns[ \i urând p[catul, se va cunoa\te pe
sine \i se va folosi de însu\i p[catul s[u ca scar[ c[tre virtute,
prin smerenie \i str[pungerea inimii de c[tre con\tiin@[:
“Boteaz[-te pe tine însu@i din partea p[catului \i vei afla acolo
trepte pe care vei putea sui” (p. 104), adic[ o cufundare în sine
spre a-@i vedea p[catul în lumina lui Hristos \i a-@i cunoa\te
neputin@a. C[ci “cu folos a îng[duit Dumnezeu ca sufletul s[
fie primitor de patimi \i nu s-a gândit s[ a\eze sufletul mai
presus de patimi înainte de na\terea a doua. Iar a fi primitor de
patimi e de folos pentru str[pungerea con\tiin@ei. Dar a r[mâne
în ele e un lucru necuviincios \i neru\inat” (p. 280) \i nedemn
pentru mintea omului ce trebuie s[ st[pâneasc[ peste patimi \i
peste sim@urile atrase de ele. “Când mintea e atras[ de sim@uri,
se hr[ne\te cu hrana dobitoacelor, iar când sim@urile sunt atrase
de minte, se împ[rt[\esc de hrana îngerilor” (p. 125). Ba mai
mult, cât timp întâmpini cu sim@urile vii cele ce @i se întâmpl[,
socote\te-te mort, pentru c[ nu va lipsi arderea p[catului în
toate m[dularele tale \i nu-@i vei putea dobândi mântuirea” (p.
220).

C[ci patimile, când sunt oprite de la materia obi\nuit[
a lor pentru un timp, r[mân “l[trând la u\i asemenea câinilor
ce s-au obi\nuit s[ ling[ sângele în m[cel[rie, pân[ când nu li
se risipe\te puterea obi\nuin@ei lor de mai înainte” (p. 77).
“Aceasta e lupta cea mai grea ce se d[ împotriva omului pân[
la sânge. În ea se probeaz[ st[pânirea de sine a lui în dragostea
care une\te toate virtu@ile”(p. 218).
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  Mormântul purtator de viata

Moartea poate fi în@eleas[ numai prin asumarea ei.
Dup[ c[derea în p[cat, omul s-a desp[r@it de Dumnezeu, iar
apoi, în aceast[ dep[rtare, sufletul s-a desp[r@it de trup. Dac[
Adam era chemat s[ actualizeze unitatea poten@ial[ între cele
patru mari diviziuni ale universului: diviziunea omului în
b[rbat \i femeie, a p[mântului în paradis \i lume locuit[, a
naturii sensibile în cer \i p[mânt, a naturii create în sensibil[ \i
inteligibil[, iar în final, dep[\indu-le pe acestea, s[ unifice
prin îndumnezeire crea@ia \i Creatorul1, încercarea de a realiza
aceast[ unitate prin sine însu\i \i în afara ascult[rii de
Dumnezeu, a transformat ceea ce la început era dat ca posibil,
în neputin@[. Omul s-a v[zut izolat atât fa@[ de exterior, cât \i
în sine, diviziunile devenind tot mai accentuate. În ceea ce-l
prive\te, trupul a început s[ se
desprind[ de suflet \i s[ se
descompun[, omul cunoscând
moartea în el însu\i, dup[ ce o
cunoscuse fa@[ de Dumnezeu \i
fa@[ de univers. Exist[ totu\i
aici, paradoxal, o refacere a unei
unit[@i ini@iale: trupul zidit din
p[mânt se întoarce, prin moarte,
în acela\i p[mânt, devenind o
singur[ materie2. În Vechiul Tes-
tament, moartea însemna o
coborâre în adânc atât a
sufletului, cât \i a trupului.
Sufletul ajungea în iad,
a\teptând r[scump[rarea, iar
trupul era îngropat în p[mânt,
în a\teptarea învierii, adic[ a
unirii din nou cu sufletul
r[scump[rat. Aceast[ rela@ie
între trup \i suflet îl face pe
Avraam s[ cumpere pe\tera din
@arina Macpela3 ca loc de
îngropare pentru el \i urma\ii
lui. Avraam dore\te s[ r[mân[
cu trupul în p[mântul f[g[duit
de Dumnezeu4, c[ci el în@elege
aceast[ f[g[duin@[ ca referindu-
se nu doar la via@a vremelnic[,
ci \i la cea ve\nic[. Premisa f[g[duin@ei este înstr[inarea de
p[mântul, neamul \i casa sa. Avraam, Isaac \i Iacov se vor
înstr[ina pe rând de tot ceea ce însemna lumea veche a p[catului
neascult[rii, fiind înmormânta@i în p[mântul f[g[duit. Iosif,
dup[ ce parcurge aceea\i cale de deta\are, încredin@ându-se
voii lui Dumnezeu, va cere ca osemintele lui s[ fie scoase din

mormântul13. Tot astfel, în catacombele care însemnau \i ele o
coborâre în adânc, deasupra mormintelor de mucenici existau
ni\e arcuite care serveau drept altare pentru slujbele s[vâr\ite
la anivers[rile lor anuale sau pe timpul persecu@iilor. C[ci prin
înjunghierea lor pentru cuvântul lui Dumnezeu \i pentru
m[rturia pe care au dat-o14, s-au r[stignit \i au p[timit împreun[
cu Hristos pentru ca s[ împ[r[@easc[ întru El, au murit pentru
Hristos ca s[ vieze întru El15. Pe temelia lor sunt construite
bisericile, a\a cum Biserica este zidit[ pe Piatra cea din capul
unghiului. Mai târziu, monahismul a dovedit, prin nenum[ra@i
cuvio\i, c[ “exist[ o moarte înainte de moarte \i o înviere a
sufletelor înainte de învierea trupurilor”16. Cunoa\terea mor@ii
lui Hristos prin omorârea omului cel vechi al p[catului a
însemnat îngroparea în adâncul ascult[rii. “C[ci voi a@i murit
\i via@a voastr[ este ascuns[ cu Hristos în Dumnezeu”17, a\a
cum m[rturise\te Sfântul Apostol Pavel. Mai mult, unii au tr[it
în morminte, precum Sfântul Antonie cel Mare, pentru a avea
moartea în minte \i în trup, dup[ cum \i spunea: “Moartea, de-
o va avea omul în minte, nemurire este, iar neavând-o în minte,
moarte îi este”18. |i astfel, preg[ti@i zilnic pentru moartea \i
învierea în Hristos, au trecut prin adâncul mormântului ca printr-o
poart[, spre a se în[l@a în ve\nicia îndumnezeirii.

                                                     Maria-Elena Ganciu

Note:
1. Panayotis Nellas, Omul - animal îndumnezeit, Sibiu, Ed.

Deisis, 1994, p. 32.
2. Fc 3, 19: “c[ci p[mânt e\ti \i în p[mânt te vei întoarce”.
3. Fc cap 23.
4. Fc 12, 1: “Ie\i din p[mântul t[u, din neamul t[u \i din casa

tat[lui t[u, \i vino în p[mântul pe care @i-l voi ar[ta Eu”.
5. Fc 50, 25.
6. Dt 34, 6.
7. Is 14, 19.
8. Maurice Cocagnac, Simbolurile biblice. Lexic teologic,

Bucure\ti, Ed. Humanitas, 1997, p. 363.
9. Preot Prof. Dr. Dumitru St[niloae, Teologia dogmatic[

ortodox[, Edi@ia a doua, Bucure\ti, Ed. Institutului Biblic \i de Misiune
al BOR, 1997, p.96.

10. Idem, Spiritualitate \i comuniune în Liturghia ortodox[,
Craiova, Ed. Mitropoliei Olteniei, 1986, p. 235.

11. ibidem, p. 236.
12. ibidem.
13. Preot Dr. Ioan Mircea, Dic@ionar al Noului Testament,

Bucure\ti, Ed. Institutului Biblic \i de Misiune al BOR, 1995, p. 330.
14. Ap 6, 9.
15. v. troparul unei muceni@e, gls. 4.
16. Sf. Simeon Noul Teolog în Filocalia, vol. VI, Bucure\ti, Ed.

Institutului Biblic \i de Misiunea al BOR, 1977, p. 72.
17. Col 3, 3.
18. Sf. Antonie cel Mare în Filocalia, vol. I, Edi@ia a doua,

Bucure\ti, Ed. Harisma, 1992 , p.22.

 tot p[catul, c[ci “gre\alele tuturor oamenilor sunt ca un pumn
de nisip c[zut în mare” (p. 300), în asem[nare cu pronia \i cu
mila lui Dumnezeu.

“O, minunat[ milostivire a lui Dumnezeu! O, har
neîn@eles al lui Dumnezeu, Ziditorul nostru! O, putere, care le
poate toate! O, bun[tate nem[surat[, prin care zide\ti din
nou firea noastr[ a p[c[to\ilor! Cine e în stare s[-L sl[veasc[
cum se cuvine? Ridic[ pe cel ce a trecut peste El \i L-a hulit,
înnoie\te @[râna f[r[ ra@iune \i o face iar[\i în@eleg[toare \i
cuvânt[toare; \i mintea risipit[ \i nesim@itoare \i sim@urile
împr[\tiate le face fire ra@ional[ \i destoinic[ de în@elegere.
Nu e în stare p[c[tosul s[ în@eleag[ harul învierii Lui. Unde
este gheena, care ne poate întrista pe noi? Unde este pedeapsa
care ne înfrico\eaz[ în multe chipuri \i poate cople\i bucuria
iubirii Lui? Ce este gheena pe lâng[ harul învierii Lui când
ne ridic[ pe noi din iad \i face pe cel  stric[cios s[  se îmbrace
întru nestric[ciune \i pe cel c[zut în el îl ridic[ întru slav[?”
(p. 315) “O, voi cei cu dreapt[ socoteal[! Veni@i \i v[
minuna@i! Cine are o cugetare în@eleapt[ \i minunat[, ca s[
se minuneze dup[ vrednicie de harul F[c[torului nostru? El
este r[splata p[c[to\ilor, c[ci în loc de r[spl[tirea cea dreapt[,
El îi r[spl[te\te cu învierea; \i trupurile lor, care au c[lcat
legea Lui, le îmbrac[ cu slava nestric[ciunii. Acest har, care
ne-a înviat dup[ ce am p[c[tuit, e mai mare decât acela prin
care, când nu eram, ne-a adus la fiin@[. Slav[ @ie, Doamne,
pentru harul T[u nem[surat! Undele harului T[u  m[ fac,
Doamne, s[ tac. C[ci nu mai este în mine vreun gând pe
m[sura mul@umirilor ce @i se cuvin. Cu ce gând ne vom
m[rturisi @ie, Împ[rate prea bun, Cel ce iube\ti via@a noastr[?
Slav[ @ie pentru cele dou[ lumi ce le-ai f[cut spre cre\terea \i
bucuria noastr[, ridicându-ne prin toate cele ce le-ai f[cut
spre cuno\tin@a slavei Tale, de acum \i pân[ în veci” (p. 316).

Fratele Grigore
Mân[stirea “Sf. Ioan Botez[torul”, Alba-Iulia

Bibliografie: Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele
nevoin@e, Filocalia X, Ed. Institutului Biblic \i de Misiune al B.O.R.,
Bucure\ti, 1991

2 .  M o a r t e a  c a r e  i z b ãv e s t e  d e
p ãc a t

(continuare din num[rul trecut)

Egipt5. Spre deosebire de to@i ace\tia, Moise, care se identificase
prea mult cu poporul cârtitor, neascultându-L deplin pe
Dumnezeu, este îngropat în p[mântul Moabului, \i “nimeni
nu \tie mormântul lui nici pân[ în ziua de ast[zi”6. A\a cum va
spune mai târziu Proorocul Isaia, cel p[c[tos nu are nici m[car
dreptul la mormânt, fiind “azvârlit departe de mormântul s[u,
ca o ramur[ f[r[ de pre@, (...) ca un hoit c[lcat în picioare”7. Îns[
drep@ii, asemenea lui Iona în pântecele chitului, se ascundeau
“în miezul r[bd[rii lui Dumnezeu, în str[fundurile milosteniei
Sale f[r[ de margini”8, a\teptând plinirea vremii.

Deoarece, în urma c[derii, trupul nu se mai putea opri
din alunecarea treptat[ spre moarte, Hristos, luând trup
omenesc, învinge deplin aceast[ mi\care, l[sând-o s[ mearg[
pân[ la cap[t, adic[ pân[ la cunoa\terea mor@ii, dar nu \i pân[
la descompunere9. De aceea mormântul lui Hristos este nou,
pentru c[ el arat[ biruin@a asupra mor@ii. Ipostasul S[u
dumnezeiesc nu se desparte de trupul din mormântul în care
locuie\te, “chiar înainte de a-l învia, Împ[ratul împ[ra@ilor”10.
În acela\i timp nu se desparte nici de sufletul S[u ajuns în iad

“nu ca s[ sufere durerile iadului, ci
ca s[-l umple de lumina dumnezeirii
Sale”11. R[s-cump[rând astfel
sufletele drep@ilor care locuiau în iad
cu n[dejdea învierii, Hristos Se
întoarce în mormânt, ref[când
leg[tura sufletului cu trupul \i
surpând moar-tea. “Din ultimul adânc
al Dumnezeirii, via@a vine în
mormântul în care se afl[ trupul, prin
sufletul lui Hristos”12. Mormântul
din pe\-ter[ devine purt[tor de via@[
\i izvorul învierii noastre, pecetluire
a mor@ii \i prin aceasta poart[ spre
Împ[r[@ia ve\nic[.

Deschizând timpul înspre
ve\nicie, Sfânta Liturghie are în
centru Mormântul Mântuitorului,
identificat cu Sfânta Mas[ \i cu
Sfântul Antimis. Nu întâmpl[tor
acestea con@in p[rticele din moa\tele
unor sfin@i, c[ci printr-un har
deosebit, sufletul omenesc
îndumnezeit a r[mas atât de legat de
trupul s[u, chiar \i dup[ moarte, încât
acesta a devenit, par@ial sau total (în
unele cazuri), nestric[cios, ca o
arvun[ a învierii. Faptul c[ sfin@ii au
biruit, prin Hristos, \i desp[r@irea

omului de Dumnezeu, \i desp[r@irea sufletului de trup, urmând
Mor@ii lui Hristos ca s[ poat[ urma \i Învierii Lui, este adeverit
de Biseric[ tocmai prin slujirea Sfintei Liturghii pe moa\tele
sfin@ilor. Pân[ în ziua de ast[zi, la Mormântul Domnului din
Ierusalim se face Sfânta Liturghie în fiecare noapte,
proscomidiindu-se pe placa de marmur[ ce acoper[

Dumnezeu întru nãdejde, curãþesc sufletul care se smereºte de

Îngerul la Mormântul Domnului –
Mân. Mileseva, Serbia, 1222-1228
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ultima. Nu e nimic morbid în aceast[ cerin@[, c[ci ei se gândeau
la moarte, în mod sigur, gândindu-se la înviere, ceea ce îi f[cea
senini, nu mofluzi. Dac[ vorbesc mai adesea de moarte decât
de înviere, o fac pentru a ne face aten@i c[ bucuria învierii nu
este posibil[ f[r[ trecerea printr-o moarte corect asumat[. Miza
existen@ei noastre nu este moartea, ci învierea, via@a a\adar.
(La ectenii, preotul se roag[, printre altele, pentru via@[ \i
s[n[tate.) Moartea f[r[ înviere chiar c[ nu are nici un dumnezeu.
Nou[ ne vine greu, în general, s[ ne gândim la moarte, pentru
c[ e slab[ credin@a noastr[ în înviere. Moartea ne aduce o team[
pe care numai iubirea o poate alunga (cf. I Ioan 4, 18), iar
iubire înseamn[ înviere. Cel iubit este ajutat întru învierea cea
bun[. Cel ce iube\te, cu atât mai mult.

Acum, dup[ venirea lui Hristos, nu mai suntem singuri
în fa@a mor@ii. Biserica, cu Hristos în centrul ei, este cu noi, ne
privegheaz[ \i ne ureaz[ pomenire ve\nic[. Dar, chiar \i a\a, în
ceasul acela, omul se confrunt[, cel mai adesea, se pare, cu un
sentiment de p[r[sire, de abandonare total[ (stare încercat[, de
altfel, \i de Hristos cf. Matei 27, 46: “Eli, Eli, lama sabahtani?”).
Cred c[ aceasta-i apare \i în cazurile de “mor@i colective”. În
schimb, dup[ credin@a (ca atare, \tiin@a) noastr[, învierea este
de ob\te. Ea reprezint[, ca atare, marele \i supremul eveniment
comunitar al umanit[@ii. S[rb[torirea anual[ a Învierii, cu o
participare atât de numeroas[ a credincio\ilor, indiferent de
treapta lor de înaintare liturgic[, precum \i s[rb[torirea Învierii
pe care o reprezint[ fiecare duminic[ \i, în ultim[ instan@[,
fiecare Liturghie, m[rturisesc în chip evident despre efectul
coagulant al Învierii.

De câte ori |i-a vestit moartea, Hristos ªi-a vestit \i
învierea (Matei 16, 21; 17, 23; 20, 18-19). Venirea lui Hristos
în trup face ca învierea s[ apar[ în ecua@ia existen@ei umane ca
o consecin@[ logic[. Dac[ ar fi dorit s[ fac[ o simpl[ parad[ de
for@[, prin care s[-i  impresioneze \i s[-i mai sperie un pic din
p[catele lor pe oamenii ne-mernici, n-ar fi fost nevoie ca Hris-
tos s[ vin[ (fiind) prin Na\tere \i s[ plece (r[mânând) prin
moarte (urmat[, e drept, de Înviere \i În[l@are). Putea g[si c[i
mai pu@in “umane”. Dar cum omul era f[cut de Dumnezeu
extrem de pre@ios, practic de nepre@uit, a fost nevoie ca
Dumnezeu s[ pl[teasc[ pentru r[scump[rarea lui din robia
mor@ii un pre@ pe m[sur[, exorbitant: patimile \i moartea Fiului
S[u, Cel Unul N[scut. Chenoz[ maxim[ .

Moartea \i învierea sunt o interfa@[ a celor dou[ lumi:
a împ[r[@iei fulgurante de aici (unde fiecare î\i poate alege
“democratic” st[pânul – o alegere trebuie neap[rat f[cut[
deoarece nu po@i sluji deodat[ la doi – cf. Matei 6, 24; grav e
c[ adesea alegem prost) \i a celei ve\nice de dincolo, unde
apele se separ[ definitiv. Icoana exprim[ cel mai bine aceast[
inefabil[ dver[. Nimic nu ne poate face mai evident[ Învierea
decât icoana. Ea înseamn[ materia înfl[c[rat[ de Duh. C[ci
destinul eshatologic al omului oricum este de foc: fie în fl[c[rile
devastatoare ale mor@ii ve\nice, fie în fl[c[rile r[coros
transfiguratoare ale vie@ii f[r[ de sfâr\it.

Atunci, “în vremea aceea”, Via@a - Hristos a fost pus[
în mormânt (cum ni se spune în Prohodul din Vinerea cea Mare,
care preia auto -”definirea” lui Hristos de la Ioan 11, 25; 14 ,6),
pentru Via@a în mormântul în care suntem, adesea v[ruit pe
dinafar[, dar plin de putregaiuri pe din[untrru. Moartea lui
Hristos a c[lcat, strivind, moartea noastr[. Via@a Lui \i-a dat-o
pentru noi, pentru ca noi s[ avem via@[ \i mai mult[ via@[.

Lupta noastr[ cu moartea continu[, cu toate acestea,
\i dup[ venirea lui Hristos, de\i ceea ce proorocul obsedat de
Înviere a vestit (“El va înl[tura moartea pe vecie!” - Isaia 25,
8) s-a împlinit! Dac[ la scara umanit[@ii lucrurile s-au cam
rezolvat, ea c[p[tându-\i posibilitatea mântuirii, la scar[ per-
sonal[ fiecare dintre noi se afl[ “în latura umbrei mor@ii” (Isaia
9,1). S[ observ[m cât de delicat[ este Scriptura; nu spune “în
moarte”, ci “în latura umbrei mor@ii”. Raiul, gol pân[ la Înviere,
s-a umplut de atunci cu Sfin@i \i por@ile sale de Sfânt[ a Sfintelor
sunt deschise chem[tor pentru totdeauna. Dar mântuirea este
\i o problem[ personal[; care trebuie rezolvat[ ca atare, lucrul
acesta fiind posibil cu prec[dere în sânul comunitar al Bisericii.
Fa@[ de cei care au vie@uit înainte de Înviere, acum suntem
mult înt[ri@i în n[dejdea luptei noastre. Venim de departe, din
“latura umbrei mor@ii”, unde încerc[m s[ supravie@uim,
a\teptând nec[ji@i, \i am ajuns s[ fim sc[lda@i de lumina Învierii,
dac[ alegem Botezul – na\tere din Duh (Ioan 3, 6).

Crezul, breviarul nostru dogmatic, vorbe\te în dou[
rânduri de înviere. Învierea noastr[, “a mor@ilor”, de la sfâr\it,
este înviere adev[rat[ din Învierea adev[rat[ a lui Hristos,
Dumnezeul Cel ve\nic viu, “a treia zi dup[ Scripturi”, dându-
ne posibilitatea unui nou început bun.

      Costion Nicolescu

Moarte c[lcat[ cu moarte

\i înviere adev[rat[ din înviere adev[rat[
La început, doar auzim despre moarte. Suntem copii

\i nu p[trundem prea bine iminen@a  \i tragismul ei. În pove\tile
care ne sunt prim[ literatur[, totul pare s[ se fac[ dup[ dreptate.
Mor întotdeauna cei r[i, în timp ce pentru cei buni (dac[ datorit[
tic[lo\iei \i vicleniei celor r[i, au ajuns totu\i s[ moar[) se
g[se\te undeva niscaiva “ap[ vie” care s[-i readuc[ la via@[. ªi,
cel mai adesea, cei buni (eroii cei mai des întâlni@i fiind, desigur,
F[t-Frumos \i Ileana Cosânzeana) au via@[ ve\nic[, c[ci ni se
spune despre ei c[ vor mai fi tr[ind ferici@i \i ast[zi, într-un fel
de ve\nic[ nunt[. Se vede cu ochiul liber cum pove\tile noastre
nu numai c[ sunt, în structura lor intim[, p[trunse de un
cre\tinism autentic, dar sunt totodat[ \i extrem de teologice.
Cei r[i sunt da@i la osând[ ve\nic[, iar cei buni sunt r[spl[ti@i
cu via@a f[r[ de moarte. Cât despre apa cea vie, vom vorbi
poate alt[dat[ ...

Exist[ întotdeauna în via@a ta un prim mort pe care-l
realizezi în tot dramatismul pe care moartea îl poart[ îndeob\te
cu sine. Pentru mine, el a fost un necunoscut, o persoan[ absolut
str[in[ \i indiferent[. Îmi petreceam vacan@a mare la @ar[, la
Poiana Sibiului, când a sosit vestea despre moartea acelui om
departe de sat, într-un accident pe o margine de \osea, în timp
ce-\i ducea oile nu \tiu unde. Dang[tul lugubru al clopotelor
trase într-o dung[ amintea de câteva ori pe zi satului c[ unul
dintre vie@uitorii s[i se îmbarca pentru marea c[l[torie la
Domnul. Când, dup[ o zi sau dou[ (de tensionat[ \i curioas[
a\teptare), “trupul neînsufle@it” al aceluia a fost adus cu un
camion acas[, m-am strecurat, pe por@ile larg deschise, în curtea
casei mortului, o dat[ cu al@i copii, îmboldit de curiozitatea
specific[ vârstei, dar \i cu o anumit[ team[, datorit[ “mor@ii
n[prasnice” \i tragismului ce o înconjura. Dup[ multe preg[tiri,
timp în care copiii au încercat tot felul de tertipuri pentru a
ajunge pe furi\ cu privirea pân[ la el (pe fereastr[, pe gaura
cheii, pe u\a întredeschis[ din când în când de cei care
participau la sp[lare \i îmbr[care), mortul, în sfâr\it, a fost expus
spre priveghere. Trupul s[u purta urmele impactului în urma
c[ruia se desp[r@ise de sufletul pereche. Copilul care eram a
fost impresionat peste poate. Ceva extrem de str[in violenta
bunul sim@. Pe vremea aceea, ignorant deplin în tot ceea ce
prive\te înv[@[tura Bisericii, deduceam, pentru prima dat[, în
apropierea unui trup lipsit de sufletul s[u, dramatismul situa@iei,
ce-o sim@eam absurd[. Peste noapte am visat mortul, m-am
trezit înfrico\at, neîndr[znind s-o scol pe mama care dormea în
camera de al[turi \i r[mânând mult timp în întuneric cu inima
pierit[. Situa@ia descris[ nu mai p[streaz[ în mine nimic din
seva ei de atunci, a r[mas undeva în memoria arhivar[, ca o
frunz[ abandonat[ între filele unei c[r@i pe care nu o mai cite\ti,
\i unde o reg[se\ti din când în când, atunci când întâmpl[tor
r[sfoie\ti o carte.

Mai târziu, alte mor@i, adesea ale unor persoane mai
apropiate, î@i apar pres[rate pe parcursul vie@ii. Leg[tura cu ele
\i experien@a pe care @i-o aduce vârsta schimb[ tot mai mult
modul de reflectare. Cert este c[ p[strezi totdeauna în fa@a
corpului celui adormit o stânjeneal[ evident[, având pregnant
sentimentul a ceva care nu e dup[ o  regul[ a începuturilor,
care nu se @ine de obâr\ia crea@iei, ci provine dintr-o alterare
ulterioar[. De altfel, în mod natural, omul are aceast[
stânjeneal[ fa@[ de orice “accident” care aduce o v[t[mare cât
de mic[ corpului, a c[rui frumuse@e ni se pare atunci agresat[.
(La \coal[, când se f[ceau vaccinuri sau alte injec@ii, m[
duceam totdeauna printre cei dintâi, nu din vreun curaj, ci
pentru ca s[ m[ \tiu sc[pat. Acul seringii insinuat sub piele
sau, mai r[u, într-o ven[ d[ totdeauna un sentiment de inconfort,
ca de altfel \i r[nile cele mai superficiale. de cele mai grave
nici nu mai vorbesc. Ca s[-mi combat aceast[ stare, nu o dat[
m-am repezit s[ port crucea mortului sau chiar cor[bioara
co\ciugului s[u, cu toate c[ nu g[seam nici o pl[cere în asta,
ci, din contr[, mi-ar fi pl[cut s[ stau mai departe \i mai
neimplicat.)

Problema dificil[ const[ în faptul c[ moartea nu ne d[
pace. Pe de o parte, ne tot izbim de

mor@i, iar pe de alta, fiecare dintre
noi ne tot apropiem de moarte,

ceea ce, în general, ca s[ fim
drep@i, nu ne prea convine.
În ambele situa@ii,
sentimentul este nepl[cut.
Î@i mor pe rând bunicii,
p[rin@ii ..., aceasta fiind
cronologia fireasc[ \i ...
fericit[. Dar î@i pot muri
iubita sau iubitul, so@ul
sau so@ia, vreun copil
(situa@ie oarecum
invers[ \i mai dra-
matic[, dar care –
Doamne fere\te! –
poate surveni, pentru
c[ via@a este
mecanic[) ... Încep
apoi s[ dispar[, la
început mai rar, acci-
dental, mai târziu cu
o anumit[
continuitate, cei din

Tema num[rului urm[tor este
 HAR ªI LIBERTATE.

Textele pot fi trimise pân[ în data de
1 mai 1998.
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genera@ia ta: cuno\tin@e, colegi, prieteni ... Sc[pare nu exist[
pentru nimeni. Se pot broda teologii fascinante pe tema mor@ii,
dar la întâlnirea noastr[ cu moartea concret[  a cuiva cu care
am comunicat mai apropiat tot suntem pu@in descump[ni@i. ªi
murim \i noi pu@in. Ceva din noi se duce cu acela. Nu dup[
mult timp, rana se cicatrizeaz[ \i-i purt[m însemnarea f[r[ s-o
mai b[g[m prea mult în seam[. În str[fundul nostru ac@ioneaz[
atavic con\tiin@a posibilit[@ii unei reîntâlniri ulterioare, “dac-
o vrea Dumnezeu”. Dac[ mental putem dep[\i situa@ia, prin
inima noastr[ un mic fior tot se va insinua. Adam a mu\cat, iar
nou[ ni se mai strepeze\te \i acum sufletul de fructul pomului
cunoa\terii binelui \i r[ului.

Dac[ în prezen@a unui mort ne sim@im atât de pu\i în
dificultate, atât de dramatic emo@iona@i, cu atât mai mult ar
trebui s[ se petreac[ aceast[ sim@ire atunci când ne afl[m în
fa@a unui num[r mai mare de mor@i simultan. Or, se observ[, în
condi@iile lumii contemporane, cum moartea este atins[ de o
anumit[ depreciere. Crime odioase, accidente terifiante,
catastrofe de mari propor@ii etc., care fac în fiecare zi incredibil
de multe victime, în afara cursului mai mult sau mai pu@in
natural \i normal al vie@ii, sunt vehiculate perpetuu prin toate
canalele media (scrise, audio, video), încercând s[ se fac[ din
ele un soi de hran[ zilnic[ cu evident caracter de drog. Ele tind
s[ ne obi\nuiasc[ cu o anumit[ normalitate a mor@ilor violente,
cele care nu sunt “naturale” sau “bune”. Sensibilitatea ne este
în mare m[sur[ anesteziat[, \i începem s[ uit[m caracterul per-
sonal al mor@ii, judecând numai cu cifre, pur cantitativ. Intr[m
în lumea rece a statisticii, a compara@iilor nepotrivite \i
neavenite între o situa@ie ie\it[ din normalitate \i alta, dar care
se încearc[ a ne fi prezentate drept curiozit[@i amuzante. La o
privire mai atent[, vom observa cum încercarea de relativizare
a mor@ii este destinat[ s[ conduc[ la relativizarea învierii.
Ab[tut de la aceast[ @int[ existen@ial[ pe care o reprezint[
învierea, omul r[t[ce\te dezorientat (lipsit de a\teptarea venirii
de-a doua a lui Hristos, de la R[s[rit). El este o prad[ u\oar[ a
r[ului de tot felul, dar în primul rând o prad[ a “celui r[u”,
c[ruia încet-încet îi devine rob.

Cel mort, oricât de apropiat \i de drag ne-ar fi fost în
timpul vie@ii sale, cap[t[ brusc ceva de str[in, \i asta, sigur, din
cauza mor@ii, care ontologic ne este str[in[. Mortul ne d[, într-
un fel, impresia unuia care ne-a fost furat. Ne trebuie un anumit
efort de credin@[, nu mic, pentru a realiza continuitatea
comunic[rii cu el. Într-un fel, în fa@a mor@ii concrete (iar nu
numai filosofate – asta e mult mai u\or \i, în acela\i timp, u\or
indecent), noi ne afl[m simultan într-o dubl[ ipostaz[: aceea a
omului de dinainte de înviere ( a noastr[, cu î), dar \i aceea a
omului de dup[ Înviere (a lui Hristos, cu Î). Îndoiala provenind
din nevrednicia noastr[ se împlete\te cu încrederea venind
din Învierea lui Hristos \i din promisiunile Lui. Acest lucru
este valabil chiar \i pentru cei ce nu cunosc Învierea, deoarece
ea, fapt istoric fiind, a fost împlinit[ pentru to@i \i are implica@ii
asupra tuturor, într-un sens sau altul. Viitorul nostru eshatologic
se întemeiaz[ pe trecutul nostru în Hristos. Dar ceea ce-l
caracterizeaz[ pe omul duhovnicesc, pe cel care va fi sfântul
de mâine, este faptul c[ tr[ie\te deja învierea de pe acum (cf.
Ioan 5, 24: “Adev[r, adev[r v[ spun: Cel ce ascult[ cuvântul
Meu \i crede în Cel Care M-a trimis, are via@[ ve\nic[ \i în
judecat[ nu va veni, ci s-a mutat din moarte la via@[”). La
plecarea unor astfel de oameni de la Dumnezeu, starea noastr[
este vizibil mai lini\tit[, mai împ[cat[. Nu-i mai plângem atât
pe ei, cât pe noi care r[mânem lipsi@i de ajutorul lor apropiat.

Pentru fiecare om natural, din orice cultur[ ar veni sau
chiar necultural fiind, moartea apare ca o membran[
semiconductoare: u\or de penetrat într-o direc@ie, imposibil în
cealalt[. Nimeni dintre cei care au trecut prin ea nu s-a întors
printre noi. Cu excep@ia lui Hristos. (ªi dac[ nu socotim pasajul
extrem de tainic \i dificil de interpretat de la Matei 27, 52-53:
“mormintele s-au deschis \i multe trupuri ale sfin@ilor adormi@i
au înviat, \i ie\ind din morminte dup[ Învierea Lui, au intrat în
Sfânta Cetate \i s-au ar[tat multora”.) Aici, în cazul învierii, se
poate aplica cel mai bine spusa: “Ferici@i cei ce n-au v[zut \i
au crezut” (Ioan 20, 29). Pe cea dintâi (moartea – a altora ,
evident) to@i au putut s-o vad[, cea de-a doua (Învierea) r[mâne
numai imaginat[ ca fiind “inimaginabil de ...”. La prima vedere
s-ar spune c[ moartea @ine de \tiin@[, iar învierea de credin@[;
dar pentru credinciosul cre\tin nu o dat[ lucrurile se inverseaz[
paradoxal; ceea ce pentru un profan este \tiin@[ devine la el
credin@[, \i invers. Cre\tinul autentic nu mai crede, ci \tie c[
învierea exist[. Învierea este taina noastr[ maxim[ \i maxim
mântuitoare. Ca orice tain[, ea este mai mult intuit[ decât
sesizat[. Dup[ cum, în fiecare Tain[ a Bisericii exist[ acest
sâmbure mistic, dar mai ales în Botez \i în Împ[rt[\anie. În
toate aceste situa@ii, noi ne exprim[m dorin@a de a muri \i a
învia cu Hristos. Venirea prin na\tere a lui Hristos \i plecarea
lui prin moarte, înviere \i în[l@are s-au petrecut nu pentru El, ci
pentru a ne face pe noi p[rta\i la ele \i prin asta s[ ne vindec[m
pentru totdeauna.

P[rin@ii pustiei (în@eleas[ în sens larg, de câmp as-
cetic) ne îndeamn[ cu st[ruin@[ s[ avem necontenit gândul
îndreptat spre moarte, s[ tr[im fiecare clip[ ca \i când ar fi
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Din spiritualitatea apusului

Enzo Bianchi: (3)  Cuvântul lui Dumnezeu

interiorul Scripturii? Sunt lucruri atât de simple, atât de
elementare, c[ nu le mai cunoa\tem.

Avem Biblia. În ea se g[se\te o mic[ bibliotec[. |i,
aidoma oric[rei biblioteci, Biblia este o carte moart[, un cimitir.
Bibliotecile, (chiar) cele ale mân[stirilor, sunt ni\te cimitire.
C[r@ile sunt moarte. Sf. Ap. Pavel spune: Scriptura ca \i
“gramma”, ca \i liter[, este moart[. Este nevoie de cineva care
s[ o aduc[ la via@[. În timpul Revela@iei, Dumnezeu vorbea
printr-un profet, în cazul Noului Testament, prin Apostoli. În
acel moment, Cuvântul lui Dumnezeu se afla chiar în predic[.
Sf. Ap. Pavel poate spune cre\tinilor din Tesalonic: “De aceea
\i noi, mul@umim lui Dumnezeu neîncetat, c[ luând voi
cuvântul ascult[rii de Dumnezeu de la noi nu l-a@i primit ca pe
un cuvânt al oamenilor, ci a\a precum este într-adev[r, ca pe un
cuvânt al lui Dumnezeu”. (1 Tes 2, 13). Nimeni dintre noi n-ar
avea aceast[ îndr[zneal[.

Dar la un anumit moment, acest cuvânt al apostolului,
al proorocului, a fost ales printr-un proces de sfin@ire
(canonizare). Sfin@ire (“kadash” în ebraic[) înseamn[: separare,
diferen@iere. C[r@ile Bibliei sunt sfinte deoarece sunt c[r@i sepa-
rate, diferen@iate de alte multe ce au luat na\tere în poporul lui
Dumnezeu. Iar aceast[ separare a permis la un anumit moment
comunit[@ii s[ se întâlneasc[ în aceste c[r@i, în aceast[ Carte.
|i a permis acestor c[r@i s[ se lege definitiv de comunitate.

Niciodat[ nu se poate spune: “Sola Scriptura”. Când
spunem “Scriptur[”, spunem “popor al lui Dumnezeu”, iar când
spunem “popor al lui Dumnezeu”, spunem “Scriptur[”. C[ci
tocmai în Scriptur[ î\i afl[ poporul lui Dumezeu identitatea \i
el este cel ce a f[cut s[ se nasc[, cel care transmite \i p[streaz[
Scripturile. Cuvântul lui Dumnezeu se afl[ în Scriptur[, dar în
Scriptura din sânul Bisericii. Nu este posibil s[ g[se\ti Cuvântul
lui Dumnezeu în afara Bisericii. Origen afirm[: “În sânul
Bisericii afl[m noi Scripturile”. Minunat[ formulare! Se
întâmpl[ uneori s[ zicem: “Adâncurile ... Dac[ ceva se mi\c[,
altceva îi r[spunde mi\cându-se la rându-i”. Slujbele noastre –
întotdeauna un r[spuns, o lectur[ – se recheam[, se întâlnesc.
Cu adev[rat, o simfonie a adâncurilor. Dar tocmai aici sunt
p[strate c[r@ile. În Biserica sirian[ exist[ un loc, în dreapta,
pentru p[strarea Euharistiei, iar în stânga un altul pentru
p[strarea Scripturilor.  Aceasta e inima (\i, de asemenea, corul a))
Bisericii. Înseamn[ c[ acestea sunt tocmai inima comunit[@ii,
\i nu doar simple construc@ii.

                                               Traducere: Nicu Turcan

Evanghelia de ast[zi 1 ne invit[ s[ estim[m Cuvântul,
s[ apreciem marele dar al Cuvântului ce ne-a fost f[cut. |i
pentru a aprecia acest mare dar este necesar[ o calitate pe care
Scriptura o nume\te :“macrotimia”. Un cuvânt ce în mod nor-
mal e tradus prin “îndelung[ r[bdare”, sugerând îns[ un suflet
cuprinz[tor. “Macrotimia” semnific[ “a gândi pe deplin”, “a
sim@i pe deplin”. Suntem invita@i s[ sim@im pe deplin acest dar
al Cuvântului lui Dumnezeu, s[-L apreciem ca pe o bog[@ie
inestimabil[, pentru c[ aceasta este calea prin care Dumnezeu
a vrut s[ intre în leg[tur[ cu noi \i s[ ne c[l[uzeasc[ întru
comuniunea treimic[.

Pentru a m[sura, pentru a aprecia acest dar al
Cuvântului lui Dumnezeu, v[ propun o alt[ oprire în itinerariul
nostru. Expresia m[rturisirii noastre de credin@[ “et incarnatus
est”, “s-a întrupat”, g[se\te în aceea\i m[rturisire de credin@[ o
expresie paralel[ \i, totodat[, corespondent[: “qui locutus est
per prophetas”, “care a gr[it prin prooroci”. Cuvântul lui
Dumnezeu S-a întrupat, iar Duhul Sfânt a gr[it prin prooroci.
Cuvântul S-a întrupat prin puterea Sfântului Duh \i a gr[it prin
prooroci prin acela\i Duh Sfânt. Observa@i c[ este vorba de
“kenosis”, de o chenoz[, de o smerire a Fiului lui Dumnezeu,
de o mic\orare a Cuvântului, de o coborâre în trup, de o coborâre
a Cuvântului în cuvântul omului. Este analogia Întrup[rii pe
care, P[rin@ii din Orient, ca \i cei din Occident, \i pe care
Constitu@ia “Dei Verbum” a Conciliului II Vaticaan o reia în
cap. 3, versetul 13, acolo unde chiar textul ne spune c[ aceasta
a fost posibil[ prin “admirabilis condescendensio”, un cuvânt
ce în Italia nu se mai folose\te: “condescenden@a lui
Dumnezeu”. Venind în lume S-a coborât pân[ la noi în Fiul.
Dar El Se coborâse deja înc[ de la începutul crea@iei prin
cuvântul sem[nat în Adam, în toate culturile, în întreaga
umanitate \i în Cuvântul Legii \i al proorocilor.

A avut loc o coborâre pân[ la om. S-ar putea spune
chiar c[ în Întrupare a avut loc o adaptare a Revela@iei la
umanitatea noastr[. Nu exist[ pentru noi un Cuvânt al lui
Dumnezeu nemijlocit, dar exist[ un Cuvânt al lui Dumnezeu
înapoia cuvintelor \i scrierilor umane. |i cum Cuvântul este
om adev[rat \i Dumnezeu adev[rat în Iisus Hristos, în Scripturi
Cuvântul este cu adev[rat omenesc \i, totodat[, dumnezeiesc.
Cuvântul lui Dumnezeu a devenit cuvânt omenesc pentru ca

noi s[ cunoa\tem iubirea lui Dumnezeu. S-a coborât pân[ la
firea omului ca om \i, a\a cum Cuvântul a luat asupra Sa în
Hristos sl[biciunea uman[, tot astfel Cuvântul lui Dumnezeu
a luat asupra Sa \i sl[biciunea limbajului nostru. În Întrupare,
Dumnezeu a devenit slab \i muritor. Aceea\i cale este urmat[ \i
în Scriptur[. |i, ca \i în cazul Întrup[rii, este vorba de un scan-
dal: nu este acesta fiul lui Iosif \i al Mariei? Noi le \tim pe
surorile lui ... Acela\i scandal apare \i în ce prive\te Cuvântul
lui Dumnezeu, muritor \i plin de sl[biciune. Cuvintele
Scripturii r[mân la fel de fragile ca \i trupul (omenesc) al lui
Iisus. |i a\a cum trupul Lui e n[scut din Duhul Sfânt, la fel
Cuvântul lui Dumnezeu e n[scut din Duhul Sfânt. |i a\a cum
trupul lui Iisus era întru totul trup omenesc, îns[ f[r[ de p[cat,
Cuvântul lui Dumnezeu e omenesc întotdeauna, dar f[r[ de
p[cat, f[r[ de minciun[.

În Scriptur[, cele care vorbesc sunt sl[biciunea
noastr[, fragilitatea noastr[ \i limitele noastre. Iar Dumnezeu
nu remediaz[ aceste defecte. Îns[ în Cuvântul Lui nu se
întâlne\te nici p[cat \i nici falsitate în ce prive\te lucrurile
divine. |i a\a cum Duhul  a luat parte la Întrupare, la fel a luat
parte \i la acest drum al Cuvântului lui Dumnezeu prin prooroci.

Într-un comentariu la Matei 16 (m[rturisirea de
credin@[ a lui Petru), Isaac Sirul spune: “Iar tu, frate, când cite\ti
Scriptura \i când se întâmpl[ s[ o în@elegi, fericit e\ti, c[ci nici
trup, nici sânge nu-@i descoper[ pe Dumnezeu în Scriptur[, ci
P[rintele ceresc este cel care @i-L descoper[”. |i continu[
zicând: “Iudeii au murit când Iisus a zis: <<Eu sunt pâinea
vie@ii care s-a coborât din cer.>> Ei spuneau: <<Nu este acesta
fiul lui Iosif? Noi îl \tim pe tat[l s[u \i pe mama sa. Cum
îndr[zne\te s[ zic[: M-am coborât din cer?>> Ei bine, frate,
când ascul@i Cuvântul lui Dumnezeu trebuie s[ spui acela\i
lucru. Este atât de omenesc încât ai fi tentat s[ spui: nu vine
din cer. Dar dac[ vine din cer, atunci vine din Duhul Sfânt. Este
Cuvântul ve\nic care era întotdeauna la Tat[l \i care prin Duhul
Sfânt ajunge pân[ la inima ta”. Aceasta a fost mereu con\tiin@a
marii tradi@ii teologice \i duhovnice\ti a Bisericii.

Dac[  îns[ Cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt
omenesc (Scripturile sunt cuvinte omene\ti ce con@in Cuvântul
lui Dumnezeu), cum putem reg[si Cuvântul lui Dumnezeu în
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Notele autorului
1) Mc 4,21-25

Notele traduc[torului
a) joc de cuvinte intraductibil în limba român[, sugerând
centralitatea comuniunii în cadrul Bisericii (coeur=inima;
choeur=cor, ceata în fr.)

5. Capcanele în care cad cei converti@i de la religiile
orientale

1. Prelest3. Pe durata implic[rii lor în religiile orientale,
unii dintre ace\ti converti@i au avut unele experien@e spirituale
care, din lipsa unui dreptar ortodox cu ajutorul c[ruia s[ le
poat[ în@elege, i-au dus c[tre am[gire spiritual[ sau prelest.
Dac[ n-au ajuns s[-\i dea seama de gre\eala lor prin poc[in@[,
pot aduce cu ei în ortodoxie o în@elegere deformat[ a vie@ii
spirituale, putând folosi rug[ciunea lui Iisus ca pe un fel de
mantra care s[ le produc[ o stare hipnotic[ sau înfierbântarea
sângelui, stare în care ei cred c[ merg spre bine, dar de fapt
merg spre mai r[u. Aceste st[ri psihosenzoriale autoinduse, în
loc s[-i ajute s[-\i vad[ propriile p[cate \i s[ se poc[iasc[, îi
împiedic[ s[ dea fa@[ cu ei în\i\i \i propria vinov[@ie. Dup[
câteva luni sau câ@iva ani de când sunt ortodoc\i, ajung s[
cread[ c[ au deja parte de experien@e asem[n[toare cu cele ale
Sfântului Simeon Noul Teolog, îns[ acelea nu sunt decât
devieri de la m[re@ia spiritual[.

2. Spiritualitatea pus[ mai presus de Hristos. O alt[
capcan[ înc[ \i mai subtil[ este tendin@a de a pune exclusiv
accentul pe “spiritualitate”, cuvânt extrem de popular ast[zi,
ajungând s[ nu mai însemne de fapt nimic precis. Un convertit
poate fi total scufundat în “spiritualitate”, f[r[ ca m[car s[-L
cunoasc[ în mod real pe Iisus Hristos! El poate cunoa\te
înv[@[turile mistice \i ezoterice ale Sfântului Maxim
M[rturisitorul, ale Sfântului Dionisie Areopagitul; poate
scormoni adâncurile sclipitoarei c[r@i a lui Vladimir Lossky,
teologia mistic[ a Bisericii de R[s[rit, totu\i r[mâne o
întrebare: oare chiar Îl cunoa\te pe Hristos? În acest sens, \i el
ar putea înv[@a de la protestan@i, care pe bun[ dreptate pun atât
de mult accentul pe faptul de a-L avea pe Hristos ca Mântuitor
personal \i de a fi n[scu@i din nou prin credin@a personal[ în El.

Un exemplu de situare a spiritualit[@ii deasupra de Hris-
tos a fost Thomas Merton, care a fost la început un profund
scriitor cre\tin, iar mai târziu a devenit un adept al spiritualit[@ii
\i al “c[l[toriei contemplative”. Spre sfâr\itul vie@ii se
îndep[rtase atât de mult de cre\tinismul tradi@ional, încât \i-a
exprimat dorin@a de a primi ini@ierea tantric[ de la buddhi\tii
tibetani.

Povestea lui ar trebui s[ slujeasc[ drept avertisment tuturor
converti@ilor la cre\tinism de la religiile orientale.

3. Sincretism. Sincretismul religios este concep@ia
potrivit c[reia toate religiile posed[ acela\i adev[r în str[fundul
lor ezoteric \i sunt în mod egal valide ca mijloc de mântuire.
Aceast[ idee e deosebit de atractiv[ pentru inteligen@ele
deosebite, c[ci prin aceasta omul poate avea impresia c[
reconciliaz[ adev[rurile tuturor religiilor \i, în acela\i timp, se
situeaz[ pu@in deasupra tuturor tradi@iilor.

Dintre toate religiile lumii, numai cre\tinismul (care,
desigur, e mai mult decât o religie), nu-\i afl[ locul în schema
sincretist[, \i aceasta în virtutea dogmei sale supreme despre
Sfânta Treime, ce este de neconceput nu numai pentru intelectul
discursiv, ci \i pentru lumina intelectului pur cultivat de mistici
\i metafizicieni. Sincreti\tii nu pot accepta în@elesul deplin al
Revela@iei treimice, tocmai pentru c[ ea se plaseaz[ în afara
scopului urm[rit de intelectul lor \i pentru c[ de fapt ar trebui
s[-\i r[stigneasc[ propriile intelecte în fa@a ei.

Cu toate acestea, se întâmpl[ câteodat[ ca sincreti\tii s[
ajung[ în Biserica Ortodox[ cu ideile lor intacte. Ei î\i vor
m[rturisi credin@a în Sfânta Treime, dar cu reservatis mentalis
c[ dogma Treimii se refer[ doar la imanen@a sau manifestarea
în lume a lui Dumnezeu, \i c[ în ultim[ instan@[, Dumnezeu e
dincolo de o asemenea distinc@ie sau “limitare”. Acest lucru,
desigur, duce la denaturarea adev[ratului în@eles al
cre\tinismului, care afirm[ c[ Revela@ia Treimii se refer[ înainte
de toate la deplina transcenden@[ a lui Dumnezeu, este revelarea
ultim[ a Esen@ei reale a lui Dumnezeu, dincolo de în@elegerea
min@ii. A în@elege transcenden@a Revela@iei treimice înseamn[
s[ în@elegi c[ nu toate religiile posed[ acela\i adev[r, c[ci
numai cre\tinismul posed[ Revela@ia ultim[ asupra Naturii lui
Dumnezeu, adus[ omenirii prin Întruparea lui Iisus Hristos.
4. Spiritualizarea lumescului. E un lucru obi\nuit printre
cre\tinii ortodoc\i din societatea noastr[ materialist[ s[ duc[
o via@[ tipic lumeasc[ (muzic[ u\oar[, filme vulgare, spectacole
televizate etc.) \i s[-\i sl[veasc[ trupul (prin preocuparea pentru
confortul fizic, cosmetice, regim alimentar, jogging etc.),
încercând s[ combine acest mod de via@[ cu forme de

manifestare ortodox[ exterioare: icoane, muzic[ coral[ etc.
Pentru cei veni@i dintr-un mediu New Age sau din religii
orientale, acela\i sindrom ia o form[ diferit[. În loc de muzic[
u\oar[ apare muzic[ de tip New Age, precum cea cântat[ de
Enya (ce evoc[ în cântecele ei zeit[@i p[gâne în limba latin[).
Iar grija fa@[ de trup ia forma unei preocup[ri excesive pentru
alimenta@ia naturist[, fitoterapie, medicin[ alternativ[, vitamine
sau boli misterioase auto-diagnosticate.

Industria alimenta@iei naturiste \i a medicamentelor e
saturat[ de o mentalitate ipohondric[ de mas[, ce provine din
obsesia fa@[ de corp. Cultivarea s[n[t[@ii trupe\ti \i a vitalit[@ii
e v[zut[ ca o cale c[tre spiritualitate \i astfel, efectele produse
de hran[ \i plantele medicinale iau locul adev[ratei vie@i
spirituale. Întrucât le pare a fi ceva mai spiritualizat, cre\tinii
ortodoc\i cred c[ e foarte bine s[ se preocupe de aceasta,
înv[@ând propriet[@ile tuturor felurilor de alimente, plante \i
vitamine imaginabile. |i astfel, idealul de neatins al s[n[t[@ii
perfecte devine un idol ce Îl pune în umbr[ pe Dumnezeu.
Aceast[ religie trebuie abandonat[ atunci când cineva devine
ortodox. Dac[ ar fi f[cut parte în mod legitim din Ortodoxie,
am fi g[sit-o în Vie@ile Sfin@ilor; dar n-o g[sim. În loc de asta,
vedem cum sfin@ii posteau dup[ rânduiala Bisericii. Ei posteau
întru folosul sufletului, la fel cum oamenii de azi @in regim
spre folosul trupului.

Nu spunem c[ toate alimentele naturiste, remediile
medicinei alternative sau vitaminele trebuie înl[turate; de
exemplu, pâinea integral[ e un aliment mult mai bun decât
pâinea alb[, iar homeopatia a fost acceptat[ de unii p[rin@i de
la Optina. Vrem doar s[ subliniem c[, în lumea modern[, aceste
lucruri au creat o dependen@[ care, la fel ca alcoolismul, nu e
sesizat[ \i recunoscut[ de c[tre cel dependent. Oamenii aduc
cu ei aceast[ dependen@[ în Biseric[ \i pot continua astfel la
nesfâr\it, c[ci, spre deosebire de alcoolism, aceasta nu-i omoar[.

Prezentare \i traducere: Constantin F[ge@an
Note:

3. Am[gire, în\elare (în lb. rus[ în orig.) (N. tr.).
4. Ap[rut[ în române\te sub titlul Mistica vederii lui Dumnezeu,

Ed. Adonai, Bucure\ti, 1995 (N. tr.).
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