„Dacă ai văzut vreun om care are pretenții de la alții și nu de la sine,
să știi că acela este vătămat (adică este bolnav duhovnicește)".
– Părintele Iosif Vatopedinul
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"...lumea este răstignită pentru Mine și
Eu pentru lume" (Galateni 6,14)
Prin unele manastiri se mai
întalneste o icoana veche înfatisand
un calugar rastignit. In fiecare mana
rastignitul tine cate o lumanare
aprinsa, iar deasupra capului lui,
Mantuitorul tine mai multe cununi.
Daca privesti mai de aproape, vezi ca
la diferite parti ale trupului celui
rastignit sunt scrise stihuri din
psalmi. Astfel, la maini este scris
„faclie picioarelor mele este legea Ta
si lumina cararilor mele”; la ochi scrie
„ochii mei pururea spre Domnul”; la
gura, „gura mea va grai întelepciune”;
la piept, „în inima mea am ascuns
cuvintele Tale”; la picioare, „pe calea
poruncilor Tale am alergat”; la
genunchi: „genunchele mele au slabit
de post.”
De o parte si de alta a celui
rastignit se afla opt fiare înfricosate,
care îi dau asalt cu sulite si cu sageti,
strigand: „Coboara-te de pe cruce!
Coboara-te de pe cruce!”; iar numele
fiarelor sunt scrise chiar pe ele: duhul

lacomiei, duhul curviei, al maniei, al
iubirii de arginti, al întristarii, al
trandaviei, al slavei desarte si al
mandriei.
Am adus înainte aceasta icoana
pentru ca ea ne ajuta foarte bine sa
întelegem cuvantul apostolului catre
galateni: „...lumea este răstignită
pentru Mine și Eu pentru lume.” Oare
ce vrea sa spuna apostolul cand zice:
„Eu sunt rastignit pentru lume?” Fara
îndoiala ca un lucru de taina, pentru
ca cel rastignit nu mai poate spune
despre sine ca este rastignit, si nici
apostolul Pavel, noi stim bine ca nu a
fost vreodata rastignit, ci a murit de
sabie.
Ca sa întelegem vorbirea
Apostolului, sa ne uitam la un
rastignit si sa vedem care sunt
chinurile lui. Tintuit de maini si de
picioare, cel rastignit nu mai poate
misca si aceasta stare îi mareste
îngrozitor
chinurile;
suferintele
rastignitului sunt înspaimantatoare:
omul moare putin cate putin si vede
moartea cum vine sigura, fara nici o
nadejde de izbavire. Nemiscare
totala, suferinte grozave si moartea aceasta este starea celui rastignit.
Lumea, fata de care apostolul
este rastignit, are mai multe
întelesuri: oamenii ceilalti, în afara de
noi. Se zice: „gura lumii”, sau „zice
lumea”, despre o vorba care circula.
Deci, prin lume mai întelegem si
multimea
lucrurilor
care
ne
înconjoara, lumea materiala, lumea
vegetala, lumea animala. Si mai
întelegem prin lume mentalitatea
omului legat de cele materiale,
împatimit de lucruri, lumea de pacat.

In acest înteles, diavolul este
„stăpânitorul acestei lumi” (Ioan
14,30), iar „Mantuitorul este Cel ce a
biruit lumea” (Ioan 16, 33). In acest
din urma înteles este luata lumea fata
de care s-a rastignit Apostolul.
A fi rastignit fata de lume, deci,
înseamna a fi nemiscat fata de pacat,
a suferi împotriva lui pana la moarte.
Din pricina pacatului din noi, omul
este înclinat, trup si suflet, spre
lumea pacatului, doreste, pofteste
cele frumoase si bune ale lumii.
Trebuie deci, rastignita aceasta pofta
pacatoasa, oprita, biruita. [...]
„Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda
cu altceva”, zice apostolul, „fără
numai cu Crucea Domnului, prin care
lumea este răstignită pentru mine și
eu pentru lume” (Galateni 6, 14).
Crucea Domnului este deci aceea cu
care noi putem savarsi aceasta
îndoita rastignire, a noastra si a lumii.
De aceea, Apostolul se lauda cu ea si
Mantuitorul ne învata ca nu putem
merge pe urma Lui decat purtand
Crucea. Viata crestina este viata de
rastignit. Dar pana sa fii rastignit pe
Cruce, trebuie multa vreme sa
purtam Crucea, sa ne luptam cu raul
pana la sange, sa ne luptam cu
duhurile cele rele, sa rabdam multe
necazuri, îndreptand toate lucrarile
simturilor si ale mintii spre cele
bune, cum ne învata stihurile din
psalmi,
în
icoana
calugarului
rastignit.
Rastignirea vine abia la urma, iar
cand am ajuns acolo, izbavirea este
aproape: Mantuitorul sta cu cununile
întinse, gata sa încununeze pe cel
biruitor. Crucea este semn de lupta,
dar totodata de biruinta si de

încununare.
De
care
sa
ne
învredniceasca si pe noi Domnul cu
harul si cu puterea Sfintei Sale Cruci.
Amin.
Sursa: crestinortodox.ro

Viata
împlinirea

crestina
înseamna
vietii. Insa ea este

imposibila fara acceptarea de
bunavoie a crucii, iar aceasta cruce
nu ne-o alegem singuri. Ea ni se da.
Noi nu putem sa spunem: „Mie mi-ar
placea crucea aceasta sau aceea.” Noi
putem doar sa primim ceea ce ne
trimite Domnul.
Daca nu suntem suficient de
maturi, daca nu am învatat sa iubim,
atunci apare o oarecare dificultate si
anume - credem ca necazurile pe care
le avem, durerile, suferintele a caror
cauza se afla în noi însine reprezinta
crucea noastra. Dar nu asta este
crucea! Asta este ceea ce ne
pricinuim noi însine. Nu ne rugam,
suntem mandri, ne încredem în
propriile puteri, suntem samavolnici
(abuzivi), judecam, suntem chinuiti
de propriile patimi, de manie, de
pofta
trupeasca,
ura,
gelozie,
zgarcenie. Patimile ne împing spre
nebunie. Nu iubim, judecam, cadem
în toate aceste pacate si în acelasi
timp nu ne rugam – acesta este
motivul pentru care sufera sufletul
nostru. Cadem în deznadejde, stam la
îndoiala, ne facem griji, ne suparam
pe ceilalti, nu îi iubim, nu avem
încredere în ei. Insa asta nu este
crucea. Este iadul pe care ni-l facem
noi însine.
Crucea este iubirea desavarsita
catre aproapele. Este atunci cand
iubim pe cineva în întregime, absolut,
chiar si atunci cand acela nu are ochi
sa vada. Este atunci cand le slujim
oamenilor, iar ei ne urasc. Cand
încercam sa fim crestini, iar oamenii
rad de noi. Cand petrecem
neîntrerupt în rugaciune, fara sa
simtim ca Dumnezeu raspunde la
rugaciunile noastre. Sau purtam un

razboi al gandurilor, îi ramanem
credinciosi lui Dumnezeu, dar, în
acelasi timp, simtim ca Domnul nu ne
aude, ca El nu este cu noi. Iata ce
înseamna crucea! Sau un alt exemplu:
Domnul ne încearca prin boli, iar noi
le primim cu bucurie, suferim mult,
dar nu ne plangem, ci ne bucuram
împreuna cu toti. Iata ce înseamna
sa-ti accepti crucea! Dar cand ne
aflam într-o stare deplorabila,
deoarece ne-am creat singuri aceasta
viata vrednica de plans, aceasta nu
este cruce. Sunt doar niste greutati pe
care trebuie sa învatam sa le
înfruntam.
Daca avem de gand sa ne
petrecem toata viata în asa fel încat
purtarea noastra sa depinda de
modul în care ne trateaza ceilalti

oameni, vom înnebuni. Deoarece toti
oamenii sunt manati de propria
nebunie. De exemplu, mergem pe
culoar si cineva trece pe alaturi fara
sa ne observe, fara sa ne spuna vreun
cuvant. Si „eul” nostru o ia razna. Ne
gandim: „De ce nu ma place? De ce
este suparat pe mine? Si, în general,
nici mie nu prea îmi placea de el. Cine
se crede?” Iata ca a si aparut
dusmania. Dar noi nu vedem ca acel
frate al nostru duce un razboi
interior. Da, poate ca fratele ne pare
respingator, dar si în acest caz trebuie
sa-i raspundem cu dragoste. Asta
înseamna crucea.
Sursa: Schiarhimandritul Ioachim Parr, Să
nu preferi nimic iubirii lui Hristos, vol.1,
Editura Egumenița

Marți
18 septembrie

18:00 Sfântul Maslu

Sâmbătă
22 septembrie

18:00 Vecernia

Duminică

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Duminica a 18-a după Rusalii

23 septembrie

21:00

Priveghere: Vecernia, Utrenia și
Sfânta Liturghie
→ Sfântul Cuvios Siluan Athonitul
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