„Nimeni care pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este potrivit
pentru Împărăția lui Dumnezeu.” – Ev. Luca 9, 62
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Este o mare binecuvantare
aceasta vreme pe care o traim
acum, cu toate ca ne biciuieste
coronavirusul, care este si el un
semn al vremurilor. Cu toate
acestea, noi rasuflam oxigenul
adevarat, care este Harul Duhului
Sfant, pe care Îl dobandim si Îl
gustam numai în Biserica.
De aceea, Îl slavim pe
Dumnezeu pentru ca suntem
crestini ortodocsi, pentru ca
seceram roadele adevarate ale
revelatiei crestine si în aceasta
vreme în care postim si cunoastem
cat de ascetica este Biserica
Ortodoxa pentru ca se identifica cu
Însusi Hristos Dumnezeu si Omul.

Sa nu uitam ca Hristos, ca
Dumnezeu-Cuvantul întrupat, S-a
pogorat din ceruri si S-a facut
Dumnezeu si Om, si subliniez mult
acest lucru, suta la suta Dumnezeu
si suta la suta Om. Lucru acesta
trebuie subliniat. Si El, Îzbavitorul
nostru si Dumnezeu Hristos, dupa
cum stim, fara de pacat fiind, S-a
botezat în Îordan de catre Îoan. Si
îndata a iesit din apa, dupa cum
spune evanghelistul, pentru ca era
fara de pacat. Si îndata dupa botez
S-a dus în duh în pustie. De ce S-a
dus în pustie? S-a dus în pustie
postind 40 de zile si 40 de nopti.
De ce? Nu putea îndata dupa
botezul Sau sa mearga într-o
cetate? Nu, S-a dus în pustie, ca sa
arate ca era ascet. Si Hristos este
cel dintai monah în Biserica
noastra Ortodoxa. Si prima
monahie este Maica Sa. Asa spune
Sfantul Grigorie Palama, cel iubitor
de Maica Domnului. Si întocmai
Hristos s-a dus în pustie sa
posteasca. Lui nu-Î trebuia postul.
Însa toata vietuirea Sa a fost ca sa
ne arate cu fapta cum se savarseste
tamaduirea omului de dupa
cadere.
Si, dupa cum spunea si
parintele nostru duhovnicesc, Îosif
Vatopedinul, Hristos a jucat rolul
celui pacatos, cu toate ca era fara
de pacat. Si ne-a aratat cum ne

tamaduim si cum ne îndumnezeim.
De aceea, prima dovada, prima
prezenta a Sa a fost postul. Si cand
spunem postul, nu ne referim
numai la aceasta virtute a
înfranarii de la mancare, ci
întelegem modul ascetic de viata,
în ansamblul sau, pe care trebuie
sa-l aiba cineva care face parte din
Biserica. Si cand spunem post,
fratii mei - stiti bine - nu ne referim
numai la departarea de la anumite
feluri de mancare, ci întelegem
întreaga supraveghere pe care
trebuie sa o avem în inima noastra.
Trebuie ca omul, prin harul
Duhului Sfant, sa traiasca în
poruncile lui Hristos. Si poruncile
lui Hristos sunt de atat de mare
trebuinta, de aceea ni le-a dat.
Si un amanunt: fericirile, care
sunt porunci, au fost date unde? Pe
munte. Nu este întamplator ca
Îisus Hristos S-a retras în munte,
vorbea în munte. Ce simbolizeaza
muntele? Simbolizeaza linistea,
simbolizeaza vietuirea ascetica,
simbolizeaza
rugaciunea
în
singuratate, simbolizeaza sabatul,
aceasta odihna duhovniceasca
despre care au vorbit Sfintii
Parinti. Simbolizeaza departarea
de la duhul lumesc. Pentru ca
puteti trai în lume, si dupa cum a
spus Îisus Hristos în rugaciunea Sa
cereasca, ne gasim în lume, dar nu

suntem ai acestei lumi. Si cand nu
suntem ai acestei lumi? Cand
cugetam la cele ceresti, nu la cele
de pe pamant, cand dorim cerul. Si
cand dorim cerul ce înseamna?
Înseamna ca Îl dorim pe Hristos.
Si ce realizam prin acest mod
ascetic de vietuire? Ne luptam cu
marea patima a iubirii de sine. De
aceea, fratii mei, pe cat putem, sa
ne folosim de toata prezenta lui
Hristos pe pamant si Hristos Care
este în toate zilele vietii noastre cu
noi. Si cu aceasta vietuire ascetica,
sa înaintam supraveghindu-ne
inima noastra, pentru ca inima are
nevoie de o supraveghere mare din
partea noastra si o supraveghere
neîncetata. De aceea, parintii au
subliniat nu vietuirea ascetica din
cand în cand, ci vietuirea ascetica
neîncetata. De aceea, Sfantul
Apostol Pavel, care era însasi gura
lui Hristos, a spus: „Rugati-va
neîncetat. Dati multumire pentru
toate. Bucurati-va pururea”.
Pentru ca trebuie sa stim, dupa
talcuirea sfintilor parinti, vietuirea
neîncetata
ascetica
aduce
neîncetata bucurie. Si aceasta
bucurie, care nu este o stare
psihologica, ci este o stare
duhovniceasca,
este
prezenta
Harului în inima noastra. De aceea
parintele staret Emilianos, care
pentru mine este un sfant, fostul

staret al manastirii Simonopetra,
vorbind calugarilor, le spunea ceva
foarte frumos, ceva ce am citit în
una din scrierile sale: „Noi,
calugarii, trebuie întotdeauna sa
fim bucurosi. Si o dovada ca ne
ostenim si ne nevoim asa cum
trebuie este faptul ca avem
întotdeauna bucurie”. Si m-a
impresionat acest lucru pe care îl
spunea
si
parintele
nostru
duhovnicest, Îosif Vatopedinul.
De aceea, trebuie sa stiti ca cel
care se nevoieste neîncetat, pe
dinafara poate sa aiba fel de fel de
peripetii, greutati, boli, piedici,
prigoane. Si cu toate acestea,
aceasta taina a prezentei Harului
are întotdeauna o bucurie. De ce?
Pentru
ca
prin
lucrarea
duhovniceasca
neîncetata
si
ascetica, dupa cum am spus si mai
înainte, loveste în aceasta mare
patima a iubirii de sine. De aceea si
Hristos, vedeti, ca Om a fost luptat
în pustie. Si diavolul de ce s-a
luptat cu El? Pentru ca nu stia ca
acesta,
Îisus
Hristos,
este
Dumnezeu si Om si este ce de-a
doua persoana a Sfintei Treimi. De
aceea în imnografie spunem
despre întruparea Sa ca este o
taina necunoscuta si îngerilor. De
aceea dracii s-au dus sa se lupte cu
Hristos fiindca banuiau ceva, dar
nu erau siguri. Hristos de ce a

primit acest razboi? Pentru ca,
dupa cum am spus si la început, a
îmbracat rolul celui pacatos ca sa
ne arate cum ajungem la
îndumnezeire. Si tocmai pustia
care nu este pentru toti, însa
pentru toti este duhul pustiei.
Pentru toti este acest mesaj a lui
Hristos, Care dupa botez S-a dus în
pustie, postind 40 de zile si 40 de
nopti, ca noi sa intram în pustia
inimii noastre, sa intram în camara
noastra. Si aceasta camara nu este
o camera obisnuita, ci este inima
noastra.
Si
acolo
sa
ne
supraveghem lucrarea noastra
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ascetica, lucrare care este curatirea
inimii. De aceea în omilia de pe
munte, departe de pricinile de
pacat si de roadele lor, Hristos a
spus: „Fericiți cei curați cu inima, că
aceia vor vedea pe Dumnezeu”. Si,
fratii
mei,
trebuie
tanguit
duhovnicesc, care se chema
tanguire datatoare de bucurie, cu
lacrimi care nu sunt din depresie
sau din melancolie, ci sunt dar care
se da de catre Har omului care se
smereste înaintea Lui si se
zdrobeste cu inima.
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→ Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși);
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→ Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria
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