
 
“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 78 (2015), 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. 

Iubiţi credincioşi, de abia aţi auzit cântarea: “Mare este puterea Crucii Tale, 
Doamne. Că s-a înfipt în loc şi lucrează în lume; şi a arătat din pescari apostoli şi 
din păgâni mucenici, ca să se roage pentru sufletele noastre.” (…) Pe de altă parte 
vi s-a amintit despre convorbirea dintre Iisus şi învăţatul evreu care era Nicodim, 
şi în care Iisus îşi arată încă o dată dumnezeirea afirmând că: “Nimeni nu s-a suit 
la cer, decât Cel ce S-a pogorât din cer, Fiul Tatălui, care este în cer.” Prin aceasta a 
vrut să ne arate nouă o dată pentru totdeauna, şi necredinţei noastre sau puţinei 
noastre credinţe, că locuinţa Sa, a Domnului Hristos, este în cer.  

Dar noi zicem: “Bine, bine, dar noi am pregătit locuinţă şi-n sufletele noastre.” 
Ceea ce este adevărat. Fiecare căutam să-I facem un sălaş asemenea ieslei din 
Betleem şi să-L purtăm. Important este cu câtă credinţă, cu câtă sinceritate şi cu 
câtă dăruire Îl purtăm. Căci dacă o facem doar formal, ca să ne numim creştini şi 
să onorăm apelativul de creştini, nu înseamnă mare lucru. Şi doar să-L purtăm fă- 

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 

Crucea—important este să te faci una cu iubirea lui Hristos 
IPS Bartolomeu Anania  



GLASUL DOMNULUI Pagina 2 

ră să-L dobândim în inimile noastre, iar n-am făcut mare lucru. Şi dacă nu săvâr-
şim faptele pe care El le-a săvârşit, asemănătoare acestora, iarăşi n-am săvârşit 
mare lucru. Credinţa şi participarea noastră creştină rămân, dacă nu o simplă 
formalitate, oricum superficiale, de suprafaţă. Important este să coboare fiecare 
în adâncul sufletului său şi să vadă dacă într-adevăr acolo Îl adăposteşte pe 
Domnul Iisus şi dacă-L adăposteşte măcar atât cât l-au adăpostit animalele din 
peştera Betleemului pe care le vedem zugrăvite în icoana Naşterii Domnului. Aşa-
dar, dragii mei, importantă este participarea noastră, a fiecăruia în parte, efecti-
vă, la trăirea în Hristos. Să nu facem din ea o simplă formalitate. E o problemă de 
sinceritate şi de fond la urma urmei.  

Ni s-a vorbit astăzi despre lumină şi întuneric, cele două forţe antagoniste. Şi ni se 
spune în altă parte a Evangheliei după Ioan: “Eu sunt Lumina lumii - ne spune 
Domnul Hristos - cel ce-Mi urmează Mie, nu va umbla întru întuneric şi va avea 
viaţă veşnică.” Ceea ce înseamnă că lumina este viaţa cea veşnică. În timp ce 
întunericul este somnul cel veşnic, inconştienţa cea veşnică sau amorţirea cea 
veşnică. Noi vorbim despre lumea de dincolo de două formule foarte simpliste, 
de rai şi iad. Nu ştim prea bine, în Sfintele Scripturi nu ni se arată foarte clar cum 
arată raiul şi cum arată iadul. Însă intuim un singur lucru: iadul înseamnă sigură-
tate, în timp ce raiul înseamnă comuniune. Noi aici în Biserică, din clipa în care  
ne-am adunat laolaltă să ascultăm această Sfântă Liturghie şi ne-am adunat prin 
credinţa în Hristos şi în numele lui Hristos deja am păşit în rai pentru că alcătuim 
o comuniune de credincioşi în numele lui Iisus Hristos. Altfel, iadul înseamnă 
izolarea şi singurătatea. Iadul însemnează, cum se spune în Scriptură, “întunericul 
cel mai dinafară”, adică întunericul absolut în care simţi că ai pe cineva pe lângă 
tine, dar nu-l vezi. Este doar conştiinţa că e cineva lângă tine, dar izolarea este 
completă, şi a ta şi a lui, pentru că nu există comuniune între ei, nu-şi vorbesc, nu 
se cunosc. Tu nu îl ştii cine este, şi dacă nu-l ştii este un străin, iar dacă este un 
străin este ca şi cum n-ar exista, este echivalentă cu nefiinţa, dacă putem vorbi de 
nefiinţă pentru că ea contrazice termenul de fiinţă.  

Aşadar, iubiţii mei, important nu este că respirăm şi că suntem vii, important este 
dacă respirăm întru Iisus Hristos şi dacă respirăm prin viaţa lui Iisus Hristos. De 
aceea sfinţii isihaşti, adică pusnicii desăvârşiţi care şi-au închinat viaţa cu desăvâr-
şire rugăciunii, nu au decât o formulă foarte, foarte simplă: “Doamne, Iisuse 
Hristiase, Fiul lui Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul!” (…) Aşadar, dragii 
mei, participarea noastră poate fi şi foarte simplă, nu foarte complicată. Nu este 
nevoie să ştii prea multă carte, să ştii prea multă teologie. E bine însă să citeşti 
cărţile religioase, şi să le citeşti pe îndelete, în fiecare zi câte o pagină sau o jumă-
tate de pagină şi mai cu seamă să meditezi asupra lor, nu doar să le citeşti sau să  
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le înveţi pe de rost, adică să le înveţi la suprafaţă fără să-ţi pătrundă în conştiinţă 
şi-n inimă. Importantă nu este cunoştinţa sau ştiinţa, ci importantă este participa-
rea. A ştii este frumos, dar nu este mare lucru. A înţelege ceea ce ştii este frumos, 
dar nu spune totul. Important este verbul a ştii, verbul a înţelege şi verbul a parti-
cipa la ceea ce înţelegi. Fără această părtăşie, fără această participare a întregii 
noastre fiinţe, adică a intelectului şi a sensibilităţii nu este o adevărată participare 
în Domnul Hristos. Este ceea ce ne învaţă şi ceea ce aţi auzit astăzi la Sfânta 
Liturghie, şi ceea ce veţi auzi mâine, la Praznicul de mâine şi în cele următoare. 
Din parte-mi, eu v-am recomandat ceea ce am învăţat şi eu de la bătrânii mei la 
vremea când eram tânăr şi mai puţin ştiutor, şi anume că nu este important să 
crezi, nu este important să militezi, ci este important să te consumi, să te isto-
veşti, adică să te faci una cu iubirea lui Hristos şi prin aceasta făcându-te una cu 
Hristos. În felul acesta ne asigurăm mântuirea, care nu este foarte grea dacă ştim 
să o facem. Este uşoară şi frumoasă în simplitatea ei. Dumnezeu nu a făcut lucru-
rile peste putinţa noastră de înţelegere sau peste putinţa noastră de a participa la 
ele. Ci le-a făcut cu înţelepciune şi a pus la dispoziţia noastră, a fiecăruia dintre 
noi, mai învăţat sau mai puţin învăţat, mai complex sau mai simplu în structura 
lui, ceea ce este fiecăruia necesar pentru propria sa mântuire.  

Cu această să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne păstreze în credinţa cea dreaptă 
şi cea adevărată, să ne păstreze întru fapta cea bună, să ne păstreze în speranţa 
neştirbită că dincolo de această viaţă există o alta care ne aşteaptă să-i fim 
vrednici. Amin. 

Sursa: IPS Bartolomeu Anania, transcriere după predica din Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, 
2009 

Când cineva se iubeşte pe sine, pe toate le explică precum îi place lui 

Se poate ca cineva să aibă gând stricat pentru orice şi pentru oricine. Dacă omul 
nu are gând bun şi nu se scoate pe sine din acţiunile sale – adică dacă acţionează 
numai din interes – nu poate fi ajutat nici chiar de un sfânt. Nu un stareţ sfânt sau 
o stareţă sfântă de-ar avea, nu numai de l-ar avea ca stareţ pe Sfântul Antonie, ci 
chiar pe toţi sfinţii de i-ar avea, nici aşa nu va putea fi ajutat. Nici Dumnezeu 
Însuşi nu va putea ajuta un astfel de om, deşi ar vrea mult. Atunci când cineva se 
iubeşte pe sine, pe toate le explică precum îi place lui. Şi aşa unii le explică în chip 
păcătos, alţii precum le place şi, încet-încet, aceste explicaţii iraţionale ale lor 
devin fireşti. Şi oricum te-ai purta cu ei, se smintesc. 
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Vitamine duhovniceşti  
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Sunt unii care, dacă le dai puţină atenţie, dacă le spui un cuvânt bun, zboară. Dar 
dacă nu le dai atenţie, se mâhnesc mult, apucă extremele, care sunt ale diavolu-
lui. Văd, de pildă, o mişcare şi spun: “Da! Aşa este!”. Iar apoi sfârşesc prin a fi 
siguri că aşa este cum cred ei. Sau văd pe un altul serios şi cred că are ceva cu ei, 
în vreme ce acela poate fi serios pentru că îl preocupă ceva. Cu câteva zile mai 
înainte a venit la mine cineva şi mi-a spus: “De ce cutare îmi vorbea mai demult, 
iar acum nu-mi mai vorbeşte? I-am făcut şi o observaţie: “Nu cumva din pricina 
aceasta?”. “Ascultă, îi spun, se poate să te fi văzut, dar să nu fi luat aminte la tine 
sau să fi avut vreun bolnav şi să fi fost îngrijorat că trebuie să caute un medic sau 
să afle valută ca să meargă în străinătate etc”. Şi într-adevăr, acela avea pe cineva 
bolnav, avea o mulţime de griji, iar acesta avea pretenţia să stea şi să-i vorbească. 
Iar pentru aceasta împletea o grămadă de gânduri. 

Un mod de a evita gândurile deşarte 

Când trebuie să hotărăşti într-o problemă, nu te chinui cu gândul să afli ceea ce 
este mai bun şi să amâni mereu. Alege ceva şi mergi înainte. Lasă după aceea pe 
Dumnezeu să Se îngrijească de celelalte. Sileşte-te să eviţi scolasticismul 
(raţionalismul), ca să  nu-ţi ameţeşti mintea. Să faci ceea ce poţi, cu mărime de 
suflet, să te mişti simplu şi cu multă încredere în Dumnezeu. Atunci când îi în-
credinţăm lui Dumnezeu viitorul şi nădejdiile noastre, Îl obligăm într-un anume 
fel să ne ajute. Prin gândurile cele multe şi un om sănătos se netrebniceşte. Unul 
care suferă este îndreptăţit să le aibă dacă se mâhneşte. Însă cel care, fiind 
sănătos, se ameţeşte şi suferă din partea gândurilor de-a stânga, unul ca acesta 
este bun de legat. Să fie sănătos şi totuşi să fie chinuit de gândurile lui?! 

În vremea noastră, cea mai mare boală se datorează gândurilor deşarte ale oa-
menilor lumeşti. Oamenii le pot avea pe toate în afară de gândurile bune. Dar se 
chinuiesc pentru că nu înfruntă lucrurile duhovniceşte. De pildă, cineva porneşte 
ca să meargă undeva, dar motorul maşinii lui păţeşte ceva şi întârzie puţin la des-
tinaţie. Dacă are gândul cel bun, va spune: “Se vede că Bunul Dumnezeu a rânduit 
să apară piedica aceasta; altfel poate că aş fi păţit vreun accident, dacă n-aş fi 
avut această întârziere. Cum să-Ţi mulţumesc, Dumnezeul meu, pentru aceas-
ta?", şi-L slăveşte pe Dumnezeu. Dar dacă nu are gândul cel bun, nu va înfrunta 
situaţia duhovniceşte, se va supăra pe Dumnezeu şi va huli: "Iată, am întârziat! Aş 
fi putut merge mai repede! Ce lucru anapoda! Uf, ce Dumnezeu...". Atunci când 
omul primeşte cele ce i se întâmplă cu gând de-a dreapta, se ajută. În timp ce 
dacă lucrează în partea stângă se chinuieşte, se topeşte, se zăpăceşte. 

Sursa: Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnicești. Volumul III. Nevoință duhovnicească, Editura 
Evanghelismos, București, 2011 


