“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu
el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)
Numărul 26 (2014), Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci
(Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)

Evanghelia: Ioan 3, 13-17*

Z

isa-a Domnul: Nimeni nu s'a suit la cer, decât Cel Care S'a
pogorât din cer, Fiul Omului, Cel ce este în cer. Şi după cum
Moise a înălţat şarpele în pustie, tot aşa trebuie să Se înalţe Fiul
Omului, pentru ca tot cel ce crede într'Însul să nu piară, ci să aibă
viaţă veşnică.
Că într'atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel
Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într'Însul să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică. Că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul
Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se
mântuiască printr'Însul.

“Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce de bunăvoie,
poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale
daruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe
credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui biruință asupra
potrivnicilor, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită
biruință.” (Condacul la Înălțarea Sfintei Cruci)

*Ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Crucea – dovada dragostei lui Dumnezeu-Omul
Părintele Nicolae Steinhardt
Despre cruce se afirmă, sub o formă ori alta, că a fost un simplu mijloc de tortură
şi ucidere, pe care ce rost ar avea să-l proslăvim şi venerăm? (…)
Crucea, pentru Hristos, nu-i simplu şi degradant instrument de tortură şi moarte.
E Sfânta Cruce stropită şi sfinţită de scumpul şi preacuratul sânge al Mântuitorului nostru. E altar pe locul sacru al suferinţei Nevinovatului, al Răscumpărării
omeni-rii şi al ruperii zapisului ce apasă asupra noastră de la Adam încoace. Pe
Cruce s-a săvârşit Cel care, ascultând de porunca Tatălui şi pentru mântuirea
noastră, S-a deşertat de a Sa dumnezeire şi a primit moartea, şi încă moartea pe
cruce. Pe Cruce s-a oficiat o slujbă, şi o jertfă şi un act de reaşezare a omenirii în
situaţia ei de necorupţie originară.
Hristos, fratele, prietenul, însoţitorul nostru, dar şi Cel ce Şi-a aflat sfârşitul pe
lemnul blestemat, sub privirile ironice şi biruitoare ale unor duşmani neînduplecaţi, setoşi de spectacolul zvârcolirilor bietului trup sortit morţii; Cel defăimat,
învins, pradă a unui obiect neînsufleţit care-şi împlineşte – rece şi dur groaznica-i menire. Şi acesta e Hristos. Pe Acesta să-L trecem cu vederea?
Chenoza crucii e dovada cea mai limpede şi mai puternică a totalităţii şi seriozităţii întrupării lui Dumnezeu. A fost ales un popor mic, sărac şi subjugat, a fost
preferată familia modestă a unui teslar (nu a unui nobil, a unui bogătaş, a unui
cărturar, a unui preot). Ba mai mult decât atât, spre a da Întrupării caracterul ei
ireversibil, totalitar, autentic, cinstit, neprecupeţit, s-a recurs la moartea pe cruce,
chin cumplit, prelung, supliciu ruşinos şi socotit blestemat, infamie supremă: spre
a preface întruparea divinităţii în acceptarea completă a condiţiei omeneşti. (…)
Domnul a ţinut să cunoască în deplină realitate condiţia umană în forma ei cea
mai necamuflată, maximală, exasperată. Adevărul adevărat, Capătul nopţii. Iar
noi să dăm uitării şi să trecem neatenţi pe lângă acest fapt de iubire de neînchipuit şi de părtăşie fără seamăn a nesulemenitei noastre incertitudinii omeneşti!
Câtă nedreptate, nesimţire, ingratitudine, împietrire, învârtoşare şi dispreţ ar fi
din partea noastră! Cum de ne-am înfrăţi cu toţi acei care treceau clătinându-şi
bărbile şi rânjind sarcastic pe dealul Căpăţânii?
Să tăgăduim, să uităm, să ne prefacem neştiutori. Oare nu am deveni ucenicii
bătrânilor şi cărturarilor, care-şi râdeau de chinul unui semen al lor, amestecând
făţarnica milă cu năvalnica bucurie şi rostind: “Să se dea acum jos de pe cruce ca
să vedem şi să credem?”.
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A nu pomeni crucea, a ne feri de amintirea celor petrecute pe Golgota e, parcă,
tot una cu a minimaliza fapta lui Iisus, a o relega printre alte jalnice amănunte
istorice, a voi cu tot dinadinsul să uiţi un incident neplăcut. Au mai fost prooroci,
învăţători, filosofi şi doctrinari de seamă care au predicat şi enunţat lucruri frumoase, înălţătoare, minunate. Dar care-i acela care şi-a pus la bătaie trupul şi s-a
dat de bună voie unei morţi îndelungate şi cumplite? Nici unul nu s-a învoit să
moară “ca un câine” aidoma eroului lui Kafka. Şi tocmai caracteristica aceasta a
lui Hristos să fie refulată în adâncurile conştiinţei noastre susceptibilă şi stăpânită
de grija îngropării accidentelor (sau, fie, erorilor) supărătoare pentru chietudinea
noastră sufletească? (…)
Crucea, geometric şi simbolic vorbind, e semnul întretăierii celor două planuri, e
unirea dintre spiritual şi material, e metafora dublei noastre naturi: duhovnicească şi pământeană. Ea ne rezumă, ne recapitulează, ne reprezintă grafic şi
cardinal, ne expune în dubla - paradoxala, perpendiculara, fundamentala - noastră solemnă şi derizorie situaţie de făptură care deopotrivă ţine de lume şi de
cer (…)
Scoaterea lemnului crucii din locaşurile de cult creştin, evitarea facerii semnului
Sfintei Cruci, tăcerea în jurul jertfei supreme sunt tot atâtea dovezi de nerecunoştinţă flagrantă, de ipocrizie istorică şi de complexă (psiho-patologică) voinţă
de a uita finalitatea vieţii pământeşti a lui Hristos, Care neîncetat şi în cele mai
diverse prilejuri S-a referit la moartea de care avea să aibă parte (…)
Prin jertfa Sa pe cruce, S-a dovedit Iisus Hristos Fiu al lui Dumnezeu şi Fiu al Omului. Pentru aceasta I S-a dat puterea de a judeca lumea, fiindcă a cunoscut-o cum
nu se poate mai temeinic, mai nemijlocit: prin suferinţă, prin suferinţa rezervată
celor mai netrebnici dintre oameni. Socrate, omul, a murit înconjurat de discipoli
fideli, tratat cu deferenţă, sorbind din cupa cu otravă nedureroasă, filosofând,
senin şi demn: ca un zeu. Hristos-Dumnezeu şi-a ales partea cu tâlharii şi netrebnicii (…). A murit părăsit de ai Săi, expus gol, plin de răni, de vânătăi şi de sânge,
pe un dâmb spurcat, luat în derâdere, provocat, aparent de-a pururi biruit şi
compromis, exemplificând – vertical şi exasperate – condiţia umană, care nu e numai a Sa. E a noastră a tuturor. Acoperind-o, ne minţim pe noi înşine, ne trădăm,
ne lipsim de lucrul acela prin care s-a înfăptuit mântuirea noastră (…)
Fără de cruce şi răstignire, Hristos ar fi fost un mare şi nobil propovăduitor. Numai
prin ele se mărturiseşte Fiu al lui Dumnezeu, Fiul al Omului şi Izbăvitor. A ne
lepăda de cruce – chiar fără intenţii rele şi hulitoare – înseamnă a nu înţelege
misiunea pământească a lui Hristos, voinţa Sa de a se identifica soartei omeneşti,
de a o cunoaşte în forma sa cea mai neprefăcută. Ecce homo, vorba aceasta a lui
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Pilat, îl identifică pe Fiul lui Dumnezeu cu omul şi destăinuie omului cât de mare a
fost dragostea Ziditorului pentru făptura Sa.
Pe Cruce s-au unit dumnezeirea şi omenirea – indisolubil – şi s-a pecetluit îndumnezeirea făpturii. Aşezând Crucea la loc de cinste în biserică şi în casă, purtând-o
sub chip de cruciuliţă pe trupul sau veşmintele noastre, ne afirmăm de fapt
con-dumnezeirea, aducem prinos de cunoaştere condiţiei omeneşti care nu-i
decât vrerea de teandrie.
(Sursa: Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Editura Mănăstirii Rohia, 2006)

Vitamine duhovniceşti
Cuvinte interzise
Cuvântul “nebun” este un cuvânt interzis. Cine zice fratelui său “nebunule” se
pedepseşte cu matca focului. De ce? Fiindcă şi numai simpla alunecare a acestui cuvânt
în obrazul unui om este în stare să-i desfigureze fizionomia minţii.
Este cunoscută experienţa mai multor inşi care au organizat odată următorul complot
psihologic: şi-au ales victima şi s-au prezentat, pe rând, la intervale neregulate şi-au început a se nedumeri înaintea omului: “Ce-i cu tine, parcă te-ai schimbat cumva!” Şi
s-au dus. Altă dată, al treilea îi spune marea sa uimire, că-l găseşte aşa de schimbat şi
nu îndeajuns normal. Următorul îl găseşte cu totul curios la minte. Şi aşa şi ceilalţi,
până când ultimul i-a propus să se ducă la un spital de boli nervoase şi să-şi repare
deranjurile la minte. Şi biata victimă, pierzându-şi treptat liniştea şi neştiind capcana, a
ajuns la nebuni. A trebuit să vină apoi toţi ca să-şi descopere complotul şi cu mare
greutate i-a revenit omului mintea la loc. Adevărul abia a putut limpezi mintea zăpăcită
sistematic de minciună.
Cuvintele interzise orientează greşit sau dezorientează. Deci, trebuie să fii mai presus
de cuvintele oamenilor: să nu te atingă nici lauda, nici ocara din ele. Cuvintele sunt
fiinţe vii, capabile să facă treaba la care au fost trimise. Şi fiindcă sunt fiinţe vii, viaţă din
viaţă, pe cel care le-a creat ele îl însoţesc până la judecata de apoi, ca nişte copii ai lui,
cu toate consecinţele lor. Mărturisirea lor cu pocăinţă mai poate schimba situaţia. Taina
pocăinţei este o judecată milostivă. Aici, ce opreşte aceasta nu mai ajunge la cealaltă.
“Zece porunci are înţelepciunea: de 10 ori să taci şi o dată să vorbeşti şi atunci puţin.”
(Sursa: Părintele Arsenie Boca, Părintele Arsenie Boca mare îndrumător de suflete din secolul XX, Editura
Teognost, Cluj-Napoca, 2002, pp. 77-78)

