“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 28 (2014), Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci
(Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos)

Evanghelia: Marcu 8: 34-38; 9:1*

Z

is-a Domnul: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că tot cel
ce va voi să-şi scape viaţa, O va pierde; iar cel ce-şi va pierde viaţa
pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela o va mântui. Că ce-i
foloseşte omului să câştige lumea întreagă şi să-şi păgubească
sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul
său? Că tot cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în
neamul acesta desfrânat şi păcătos, de acela şi Fiul Omului Se va
ruşina când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri“.
Şi le spunea: „Adevăr vă grăiesc că sunt unii din cei ce stau aici
care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăţia lui
Dumnezeu venind întru putere“.

“Chipul slavei Tale celei negrăite sunt, deşi port rănile păcatelor;
miluieşte zidirea Ta, Stăpâne, şi o curăţeşte cu îndurarea Ta; şi
moştenirea cea dorită dăruieşte-mi, făcându-mă pe mine iarăşi
cetăţean al raiului." (Binecuvântările slujbei înmormântării, glasul
5)
*)Texte preluate ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Sufletul este veşnic, iar viaţa trecătoare
IPS Bartolomeu Anania
Iubiţi credincioşi, din pericopa evanghelică de astăzi aş vrea să reţinem pe scurt
două noţiuni esenţiale. E vorba de termenul viaţă şi termenul suflet. Deseori
Evanghelistul Ioan foloseşte un termen în locul celuilalt. Ele însă, în conştiinţa
noastră, a creştinilor, nu se pot confunda pentru că viaţa ţine de biologic, adică
de ceea ce este efemer, trecător, iar sufletul ţine de eternitate. Viaţa este un act
biologic. Respir! Şi aceasta este o dovadă că am în mine viaţă. Nu acelaşi lucru
este cu sufletul.
De aceea, iubiţii mei, noi pentru morţi când ne rugăm nu ne rugăm pentru viaţa
care s-a terminat odată cu cea biologică, odată cu ultima suflare. Atunci zicem că
şi-a dat viaţa. E mai greu când înţelegem că şi-a dat sufletul, c-a pierdut sufletul.
Nu! Sufletul nu se pierde pentru că este substanţa nemuritoare din fiinţa omului.
Viaţa este biologică şi trecătoare, sufletul este metafizic şi este nemuritor. De
aceea, ţinem la viaţa noastră ca fiecare, prin instinct. Important este să ţii la
suflet mai mult decât la viaţă! De aceea ne rugăm pentru morţi. Noi nu ne rugăm
pentru viaţă, pentru că mortul s-a dus, viaţa nu mai este în el, ci ne rugăm pentru
sufletul mortului. “Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletul adormitului robului tău,
unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit” - adică
viaţa sufletului. Ele nu pot fi confundate şi nici nu trebuie să le confundăm partea biologică cu ceea ce este etern în om. Ţinem la eternitatea sufletului
nostru şi de aceea îl şi cultivăm. Dacă ar fi numai pentru viaţă, n-am mai veni la
Biserică, n-am asista la Sfânta Liturghie, n-am sta în picioare atâta vreme. Viaţa se
trăieşte şi la şosea, unde e frumoasă viaţa până în zori, dimineaţa. Omul care-şi
trăieşte viaţa este omul care şi-o petrece petrecând. Cel care nu are nici un fel de
grijă pentru ceea ce se întâmplă după moartea lui. Ori important este ca să fim
conştienţi întotdeauna de ceea ce se întâmplă după ce se termină viaţa fizică,
adică aceea datorită căreia respirăm. Sufletul are o altă insipiraţie care nu mai
ţine de biologic, este respiraţia pe care i-o dă Însuşi Duhul Sfânt. De aceea, dacă
viaţa cade sub incidenţa bilogicului, sufletul cade sub incidenţa eternului, a ceea
ce în om este veşnic şi pe care el n-o poate coordona în afara lui Dumnezeu.(…)
Repet, viaţa nu este doar cea biologică, este viaţa sufletului. De aceea şi
Eminescu foloseşte într-o poezie de-a lui expresia: “viaţa sufletului meu”. Nu-i
vorba de viaţa – repet - biologică, ci de viaţa a ceea ce este nemuritor în noi. Noi,
de aceea, de suflet trebuie să avem grijă. Viaţa, ca oricare viaţă, vine şi se duce.

Pagina 3

GLASUL DOMNULUI

Important este ce facem cu puţina viaţă pe care o avem. Pentru că, în funcţie sau în
comparaţie cu eternitatea, viaţa noastră este scurtă.(…) Viaţa noastră este scurtă şi
curând se va sfârşi. Repet, viaţa! Sufletul însă este nemuritor. (…)
De aceea, este bine să reţinem din pericopa evanghelică de astăzi că este vorba
de bunul nostru cel mai de preţ, care este sufletul nostru nemuritor! Pentru el
trăim! Pentru că altfel, dacă ar fi numai viaţa, am duce-o tot într-o petrecere prin
cârciumi şi prin restaurant, acolo unde se trăieşte bine, dacă ne rezumăm doar la
viaţă. Dar dacă adâncim viaţa prin existenţa sufletului, şi-o justificam prin
existenţa sufletului, atunci trebuie să avem grijă de acest suflet, să-l cultivăm.
Şi-l cultivăm cum? Simplu! Prin virtuţile pe care le recomandă Evanghelia: “Să
iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. În aceasta
constă toată legea şi toţi proorocii: iubirea de Dumnezeu şi iubirea de aproapele.
Aceasta înseamnă ieşirea omului din biologic şi învecinarea lui cu eternitatea.
Este marele câştig pe care ni-l dă credinţa, pe care ni-l dă Biserica, pe care ni-l dau
slujbele religioase şi pe care ni le dau Tainele Bisericii. Începând cu Taina
Spovedaniei.
Ştiţi ce este spovedania? Este o primenire a sufletului. Că unii spun: Bine, bine, ce
te spovedeşti, că după aceea? Te-ai spovedit la preot, ai luat iertare şi după aceea
le faci din nou păcatele. Păi le faci, pentru că eşti om, şi pentru că circuitul este
cel întotdeauna de la capăt. Important este să nu te laşi rob păcatului la infinit.(…)
De aceea, dragii mei, cu toată starea de oboseală în care ne găsim unii dintre noi,
şi care am depăşit o anumită vârstă şi care suntem împovăraţi de foarte multe
griji ale fiecărei zile de lucru, cu răspunderi şi cu stări neliniştite ale sufletului,
până când rezolvăm toate problemele fiecăruia în parte, este bine să avem
încredere în Dumnezeu şi încredere în forţa regeneratoare a Bisericii lui Hristos,
care - repet - prin scaunul de spovedanie, ne oferă această imensă şansă de a ne
regenera sufleteşte prin Taina Spovedaniei.
Aşa trebuie să înţelegem şi Cuvântul lui Dumnezeu, aşa trebuie să înţelegem şi
ceea ce ne oferă Biserica pentru mântuirea sufletului nostru şi aşa trebuie să
înţelegem relaţia noastră cu societatea în care trăim, pe care o slujim, de la care
aşteptăm supravieţuirea în duh şi pentru care ne rugăm lui Dumnezeu să ne-o
dăruiască în continuare, cât mai rodnică întru roada cea veşnică a Duhului Sfânt.
Amin!
(Sursa: IPS Bartolomeu Anania, transcriere după predica la Duminica de după Înălţarea Sfintei Cruci,
www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/i-p-s-bartolomeu-anania/ips-bartolomeu-anania-duminica
-dupa-inaltarea-sfintei-cruci-134081.html)
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Vitamine duhovniceşti
Oferă ce simţi Domnului şi cere vindecare
Dacă năvăleşte în trupul tău tulburarea poftei pătimaşe, s-o cuprinzi cu atenţia şi s-o
oferi Domnului ca pe o jertfă, cerându-I să te vindece. Ai să descoperi că una e
tulburarea simţurilor şi alta e lucrarea gândului şi a imaginii şi că ai timp şi putere să le
desparţi. Nu te poţi împotrivi simţirii, dar te poţi împotrivi imaginii şi gândului dacă
orientezi acea putere a minţii către Dumnezeu. Compară, te rog, acea tulburare cu o
durere, cu un junghi foarte dureros şi fă din acea durere “substanţa”, “carnea” rugăciunii. Să ceri vindecarea rănii chiar în momentul în care te doare! Nu primi nici un gând,
nici de aprobare, nici de judecare, ci oferă ce simţi Domnului şi cere vindecare.
Vrăjmaşul îl robeşte pe om mai ales făcându-l să creadă că poate să lupte singur cu
ispita, ca apoi să-l împingă în deznădejde din cauza neputinţei pe care o descoperă şi
pentru care se simte vinovat. Or, adevărul este că omul nu este vinovat că este neputincios în faţa ispitelor, fie ele de la trup, sau de la lume, sau de la diavol, pentru că
această neputinţă e chiar boala firii ca urmare a căderii primilor oameni. Mai bine spus
este chiar darul lui Dumnezeu ca să ne putem cunoaşte şi întoarce la El.
Aşadar, omul nu e responsabil că este neputincios, ci de ce va alege să facă în această
stare. Iată ce ne învaţă Sfântul Maxim Mărturisitorul despre asta: “Două păcate s-au
săvârşit întru protopărinţii noştri prin încălcarea poruncii dumnezeieşti: unul vrednic de
osândă şi unul care nu poate fi osândit având drept cauză pe cel vrednic de osândă. Cel
dintâi este rezultatul hotărârii libere care a lepădat binele, iar cel de al doilea este al
firii care a lepădat, fără să vrea, din pricina hotărârii libere, nemurirea!”. Da, suntem
responsabili de ceea ce facem, cu neputinţa firii. O vom accepta ca pe un dat ontologic
şi ne vom resemna, ciugulind plăcerile cele ucigătoare de suflet? Sau o vom oferi Domnului spre vindecare, preţuind şi cinstind astfel Sfânta Lui Jertfă mântuitoare? Tu alegi!
Rugăciunile ne sunt de folos pentru a ne aşeza în legătură vie cu Domnul ca să primim
puterea Lui în tot ceasul şi în tot locul. Apoi mai avem de învăţat că acel moment al
ispitei este chiar locul în care vine Vindecătorul şi ne scoate din acel iad, vindecându-ne
puterea sufletului bolnavă. De asemenea, să cauţi şi la părinţii, bunicii şi rudele plecate
de la noi şi vezi dacă n-au făcut păcate mari în această direcţie şi să fi murit fără pocăinţă. Dacă da, să ai grijă de sufletele lor, cerând iertarea lor, dar şi despărţindu-te de ei în
sensul de a nu le fi “fidel” în aceasta direcţie, cum se întâmpla cu mulţi urmaşi neştiutori şi lipsiţi de ajutorul Bisericii. De mare ajutor îţi va fi şi să faci curăţenie în mintea şi
inima ta prin spovedanie, rugăciune, împărtăşanie, iertarea celor ce ţi-au greşit sau
învăţat la rele, sau te-au dus în ispită, când erai prea mic pentru a putea alege drept...
(Sursa: Monahia Siluana Vlad, Uimiri,rostiri, pecetluiri, Editura Doxologia, p. 73-75)

