“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 72 (2015), Duminica a 9-a după Rusalii
(Umblarea pe mare - Potolirea furtunii)

Evanghelia: Matei 14, 22-34*

Î

n vremea aceea Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie şi
să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da
drumul mulţimilor. Şi dând drumul mulţimilor, S'a suit în
munte, ca să Se roage în deosebi. Şi făcându-se seară, era
singur acolo.
Iar corabia era la multe stadii departe de ţărm, fiind învăluită
de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din
noapte, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Văzându-L
umblând pe mare, ucenicii s'au înspăimântat, zicând că este
nălucă, şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicând:
„Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!“ Iar Petru, răspunzând,
a zis: „Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe
apă“. El i-a zis: „Vino!“ Iar Petru, coborându-se din corabie, a
mers pe apă şi a venit la Iisus. Dar văzând vântul puternic,
s'a înfricoşat şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând:
„Doamne, scapă-mă!“ Iar Iisus, întinzându-Şi îndată mâna,
l-a apucat şi i-a zis: „Puţin credinciosule, de ce te-ai îndoit?“
Şi suindu-se ei în corabie, vântul s'a potolit. Iar cei din corabie I
s'au închinat, zicând: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!“
Şi, trecând marea, au venit pe uscat în Ghenizaret.
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Arta de a fi creştin: încrederea în Hristos chiar şi la ananghie
Părintele Nicolae Steinhardt
(…) E în episodul domolirii furtunii de către Hristos un tâlc secund, mai adânc: se dă
aici în vileag însăşi taina relaţiei dintre făptura omenească şi Mântuitorul ei, ba şi
problema capacităţii omului de a se încrede pe deplin, în chip absolut, fără pic de
îndoială şi îngrijorare în Acel pe Care şi L-a ales drept îndrumător şi învăţător. Duhul,
da, e osârduitor şi gata să creadă, să se încreadă; trupul, totuşi, ori zonele intermediare dintre carne şi spirit, regiunile inferioare ale sufletului vegetativ sunt mult mai
instabile, mai deschise temerilor ancestrale şi dubiilor scepticismului sălăşluitor până
şi-n adâncurile entuziasmului celui mai sincer.
Apostolii, în împrejurarea aceasta, se dovedesc a fi oameni în toată tăria sau mai
bine, mult mai bine zis, în toată slăbiciunea cuvântului. I-au urmat lui Hristos, Îl însoţesc, Îl iubesc, dar la o adicătelea, în faţa primejdiei reale şi peremptorii, când le
vorbeşte de la atât de mică depărtare şi atât de furios, de ameninţător, de implacabil,
de vizibil, de real – tot ce este superior, fierbinte, ideal într-înşii se clătină, se frânge şi
-n cele din urmă se dă în lături spre a face loc fricii şi mai ales neîncrederii,
imposibilită-ţii de a percepe glasul care le spune: “Nu vă temeţi! O putere mai mare
decât a valurilor acestora învrăjbite vă ocroteşte, e aici alături de voi.” Apostolii,
confruntaţi cu furtuna, reintră în rândul oamenilor ştiutori numai de ce se vede şi se
aude şi se simte, cunoscători numai ai datelor imediate ale sensibilităţii informate de
instincte, reflexe şi tropisme; grav – şi de aceea probabil tonul dojanei lui Hristos e
aspru – se arată (…) că se tem de ceea ce ţine de o lume inferioară, că nu înţeleg că
materia e subordonată Duhului.
Când Dostoievski a scris: “Pe patul de moarte fiind şi venind careva să-mi demonstreze cu argumente irezistibile că nu Hristos e adevărul ci altceva, eu voi rămâne cu
Hristos şi mă voi despărţi de adevăr”, el a dat expresie unei stări de spirit opusă celei
căreia vremelnic a căzut pradă mica turmă a lui Hristos. În prezenţa valurilor vieţii, a
multiplelor ei furtuni, ispite, capcane, avalanşe, zgomote şi furii, creştinul e dator să-L
aleagă – oricât ar fi tumultul de mare, de năprasnic, de incontestabil – pe Hristos.
Furtuna este realitatea, dar Adevărul este Hristos! Să se încreadă în Cel nevăzut, să
nu se supună cerinţelor semeţe şi spaimelor negre făurite de o regie abilă, dar în fapt
superficială, aparentă, care-i în funcţie de durată, adică val care ca valul trece. Tărăboiul desigur e mare şi realitatea se arată a fi devenit numai ostilitate şi vuiet, hău şi
navală, porţile s-ar zice că au fost ferecate, ieşire nu mai încape, ajutor nu mai are de
unde şi pe unde veni, duhuri kafkiene par a se fi pornit din toate azimuturile; da,
valurile pot acoperi în orice clipă mică, neputincioasa navă a vieţii omeneşti. (...) Iată
arta de a fi creştin: încrederea în Hristos chiar şi la ananghie, nu numai în zilele vieţii
(…) când cerul e senin ori uşor posomorât, când zgomotul de fond al realităţii nu s-a
prefăcut în urgie sonoră, iar stihiile nu au prins a rânji şi a se urni asupră-ne ca pădu-
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rea de la Birnam împotriva nefericitului rege Macbeth.
Nu-i de ajuns să credem în Hristos şi în dumnezeirea Sa. Ni se cere şi simţământul
mai omenesc, mai puţin teologal, mai intim, mai direct şi mai cald, mai apropiat de o
relaţie de tip eu – tu (Martin Buber), de la persoana – la persoană (Dumitru Stăniloae), al încrederii de fiecare clipă, în toate diversele (măruntele ori decisivele) vicisitudini ale vieţii. E limpede că există o deosebire – măcar că nu e decât o nuanţă, echivalentul unui semi-ton – între credinţă şi încredere. Cei de pe corabia ameninţată de
mânia valurilor mai cu seamă de încredere nu au dat dovadă. Încrederea are drept
temei entităţi mai puţin abstracte şi falnice decât credinţa: un anume soi de naivitate, de pornire copilăroasă a inimii, un refuz de a lua în serios hidoşeniile şi asupririle
lumii neînsufleţite, o încredinţare totală a eu-lui care se predă (necondiţionat) ocrotitorului său: îngerul păzitor, Bunul Dumnezeu, Hristos cel Milostiv, Sfântul cel mai
iubit, Puterii numai de El ştiută. Încrederea e ca un fir telefonic particular, o lungime
de undă selectivă care leagă sufletul de obiectul nedezminţitei, neîndoielnicei,
neironicei Sale iubiri. Ea creează ceva asemănător unui meterez de apărare, ce nu
poate fi străpuns de variatele şi complicatele şiretlicuri şi subterfugii – adeseori
spăimântătoare, sumbre, teribile – ale sarcasmului diabolic hotărât să surpe tot ce
este curat, candid şi dârz în sufletul totodată matur şi profund pueril al fiinţei
gânditoare.
“Cred în Hristos şi am încredere în El“ – se cade a fi deviza completă a creştinului. El
ştie că pe corabia în care străbate marea vieţii, în nava aceea oricând expusă
scufundării, nu e singur; undeva în ascunzişurile, în umbrele ei se află, dimpreună
călătorind, Hristos. Şi aceasta îi dăruie un calm, o putere de îndurare, o stăpânire de
sine ce pot fi supuse la grele, la foarte grele încercări, dar nu anihilate şi prefăcute în
deznădejde, haos, rătăcire. Dacă, strâns cu uşa, ar trebui să definesc cu precizie
deosebirea dintre încredere şi credinţă m-aş încumeta să enunţ – referindu-mă la
Holderlin şi Heidegger – că încrederea se înfăţişează îndeosebi ca o putere poetică a
spiritului omenesc, în vreme ce credinţa este facultatea sa pneumatică.
Iar despre acele clipe de îndoială, spaimă şi descumpănire prin care au trecut ucenicii
Domnului, ele ne învaţă a fi smeriţi (ne arată cât de şubrezi suntem toţi) şi totodată
ne amintesc aceste cuvinte pline de har şi adevăr ale lui Dostoievski: “Spre a judeca
forţa morală a unui norod şi ceea ce este el în stare a face cu ea în viitor, nu se cuvine
a lua în consideraţie gradul de josnicie la care se poate să fi căzut la un moment dat;
se cuvine a lua în consideraţie numai gradul de spiritualitate pe care-l poate atinge
când va veni momentul“. Apostolii, cei şovăitori şi temători de pe marea Ghenizaret,
acele figuri sfios-plăpânde (ar zice Goethe, aşa cum e tălmăcit de St. Aug. Doinaş)
sunt neclintiţii şi vitejii mucenici şi mărturisitori de mai târziu ai lui Hristos Biruitorul.
Sursa: Părintele Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Editura Rohia, 2006
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Vitamine duhovniceşti
Ştirile lumeşti ne pulverizează, ne împrăştie permanent
Oamenii îsi ocupă astăzi mintea cu tot soiul de ştiri, mai mult sau mai puţin senzaţionale, cu filme ieftine, cu “talk-show”-uri în care invitaţii se ceartă între ei… Ce efect
socotiţi că au toate acestea asupra sufletului? - Imprăştiere teribilă! Au un efect rău.
Pentru că, din ceea ce văd, nu capătă cunoaştere. Două lucruri, zic părinţii, sunt
absolut necesare pentru mântuire: cunoştinţa şi făptuirea. Insă doar cunoaşterea
duhovnicească e folositoare! Cunoaşterea aceasta inutilă nu are nici un folos. Ce folos
are pentru mintea mea? Doar mă împrăştie – căci, vedeţi doar, acestea sunt făcute
pentru împrăştiere. De aici se vede că sunt lucruri diavoleşti…
Mântuitorul spune: “Eu sunt Alfa şi Omega” — Singurul, Unul Dumnezeu. Diavolii
sunt mulţi, legiuni, împrăştiaţi. Şi atunci, ca să te întâlneşti cu Dumnezeu, trebuie să
intri în locul cel mai ascuns, să te întâlneşti acolo cu Dumnezeu. Diavolul însă te
împrăştie la nesfârşit în lucrurile din afară, şi nu mai ai timp. Nu mai ai timp pentru
tine însuţi, pentru că eşti pulverizat în lucrurile din afară. De aceea, toate lucrurile astea, care vezi că duc în afară, sunt făcute cu scopul precis de împrăştiere.
Presa zilnică vorbeşte numai despre păcate, despre judecata oamenilor, despre rele.
Nu-i creştinesc, nu-i folositor. Informaţiile astea la ce-mi folosesc? Să ştiu că s-a făcut
omor, că acela-i politician, că s-au bătut, despre război sau despre altele? Mă tulbur
degeaba, îmi creează stări sufleteşti inutile, nefolositoare, care mă abat de la scopul
meu principal şi mă împrăştie, mă pulverizează permanent. La fel face şi televizorul, şi
radioul! Toate au scopul acesta: să-ţi împrăştie mintea — scop inspirat de diavol.
Sfinţii Părinţi spun că omul, ca să ajungă să se apropie mai uşor de Dumnezeu, trebuie să aibă şi cunoaştere duhovnicească, să cunoască raţiunile lucrurilor şi să-şi dea
seama pentru ce Dumnezeu a făcut lucrurile aşa, iar nu altfel. Şi cunoaşterea duhovnicească mă ajută pe mine ca, cunoscând raţiunile lucrurilor, să văd modurile virtuţilor; adică, uitându-mă cum se petrec lucrurile, să înţeleg cum să le aplic şi la viaţa
mea personală. (…) lumea s-a complicat, s-a îndepărtat de Dumnezeu. S-a înstrăinat,
şi acum e ultima pulverizare — de aceea s-a ajuns să nu mai aibă timp pentru
Dumnezeu. Loc nu mai este pentru Dumnezeu, lumea e răvăşită într-o lume care nu
este a lui Dumnezeu, care-i fără raţiune, care nu înţelege pentru ce-i făcută. E anormală şi cu totul nefirească starea aceasta socială! Ea nu poate să fie altfel decât aşa
cum a lăsat-o Dumnezeu — nu o putem cocoloşi, nu o putem fasona într-un fel, ca să
fie bună aşa. Nu, ea nu-i bună deloc! Dacă putem fugi de ea, să fugim. Asta să fie cuvântul de ordine: dacă mă ajută să fiu mai bun, e bună; dacă nu mă ajută, nu-i bună.

Sursa: Părintele Petroniu Tănase, fragment extras din revista Familia ortodoxă, nr. 3, 2011

