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Vinerea Patimilor 

 

“Hristos S-a răstignit pentru ca noi să înviem, şi noi să fim nepăsători?!” 

(Cuv. Paisie Aghioritul) 

“Cum trebuie să ne simŃim noi,  
gândindu-ne că aceste răni şi acest mormânt sunt făurite de mâinile noastre?” 

(Sf. Inochentie al Odessei) 

“DispreŃuit era şi cel din urmă dintre oameni; om al durerilor şi cunoscător al suferinŃei, unul 
înaintea căruia să-Ńi acoperi faŃa; dispreŃuit şi nebăgat în seamă. 

Dar El a luat asupra-Şi durerile noastre şi cu suferinŃele noastre S-a împovărat. Şi noi Îl 
socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu, 

Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost 
pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toŃi ne-am vindecat”. 

(Isaia, 53, 3-5) 

“Drept aceea, fraŃilor, având îndrăzneală, să intrăm în Sfânta Sfintelor, prin sângele lui Iisus, Pe 
calea cea nouă şi vie pe care pentru noi a înnoit-o, prin catapeteasmă, adică prin trupul Său, Şi 
având mare preot peste casa lui Dumnezeu, 

Să ne apropiem cu inimă curată, întru plinătatea credinŃei, curăŃindu-ne prin stropire inimile de 
orice cuget rău, şi spălându-ne trupul în apă curată, Să Ńinem mărturisirea nădejdii cu neclintire, 
pentru că credincios este Cel ce a făgăduit, 

Şi să luăm seama unul altuia, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune, Fără să părăsim 
Biserica noastră, precum le este obiceiul unora, ci îndemnători făcându-ne, cu atât mai mult, cu 
cât vedeŃi că se apropie ziua aceea. 

Căci dacă păcătuim de voia noastră, după ce am luat cunoştiinŃă despre adevăr, nu ne mai 
rămâne, pentru păcate, nici o jertfă, Ci o înfricoşată aşteptare a judecăŃii şi iuŃimea focului care 
va mistui pe cei potrivnici. 

Călcând cineva Legea lui Moise, e ucis fără de milă, pe cuvântul a doi sau trei martori; GândiŃi-
vă: cu cât mai aspră fi-va pedeapsa cuvenită celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, 
şi a nesocotit sângele testamentului cu care s-a sfinŃit, şi a batjocorit duhul harului. 

Căci cunoaştem pe Cel ce a zis: “A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti”. Şi iarăşi: “Domnul va 
judeca pe poporul Său”. Înfricoşător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu”.  

(Evrei 10, 19-31, citire la Ceasul al 9-lea din Vinerea Mare) 
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“Sfinte, mantuitoare si infricosatoare, numeste Biserica Patimile Domnului. Cina cea de Taina din foisor este 
totodata si Cina despartirii: De acum, Domnul nu va gusta decat otet si fiere si cu gustul lor va muri; si nu se 
va mai odihni decat in sabatul cel mare al mormantului. In fata Sfantului Altar din Biserica Mare, care se afla 
acum in Gradina Maslinilor, se intinde o lespede mare, colturoasa, piatra pe care s-a rugat Domnul in aceasta 
noapte, cu lacrimi si sudori de sange, si pe care omenirea nu va inceta pana la sfarsitul veacului s-o spele cu 
lacrimile caintei si ale recunostintei. Iar afara, langa biserica, mai sunt inca opt maslini uriasi, odrasliti din 
tulpinile celor ce au fost martorii agoniei Domnului. In primele veacuri, crestinii din Ierusalim se adunau in 
foisorul Cinei, de unde mergeau, pe rand, la toate locurile Sfintelor Patimi. In fiecare loc se citeau cuvintele 
Evangheliei respective si se retraia infricosata drama. Cand se citea Evanghelia de la Ghetsimani si Golgota, 
strigatele si suspinul lor erau asa de mari, ca se auzeau pana la zidurile orasului. Si astazi, la Ierusalim se 
urmeaza aceasta sfanta traditie. 

In Sfanta si Marea Vineri, Liturghia nu se savarseste, pentru ca Insusi Mielul lui Dumnezeu este jertfit acum. 
Este vreme de post total, pentru ca Mirele s-a luat de la noi. Ceasurile Imparatesti ne pun din nou inainte 
necuprinsa coborare si smerenie a Domnului, spaima si cutremurul intregii fapturi, Crucea cea datatoare de 
viata, credinta talharului, din care se impun invataturi de mare insemnatate pentru mantuirea noastra.  

Nefericitul ucenic si vanzator va uimi de-a pururi lumea. Biserica va osandi fara crutare pe Iuda cel fara de 
lege, care nu a vrut sa inteleaga nimic din toate minunile Domnului si din toata dumnezeiasca invatatura pe 
care o auzise de la Invatatorul, pe care vanzandu-L pe bani, si-a agonisit spanzurare si moarte vesnica. 

Dimpotriva, ridicarea talharului celui rastignit de-a dreapta Domnului ne umple sufletele de nadejde.  

Vinerea Mare este ziua poticnirilor. Poporul cel ales isi pierde dreptul de intai-nascut prin nelucrare si 
necredinta fata de Dumnezeu. Petru, ucenicul, se leapada de Invatatorul dintr-o nesocotita incredere in sine si 
numai cu amare lacrimi isi va putea spala greseala. Pacatoasa cea desfranata devine mironosita si toata lumea 
va vorbi de umilinta si cainta ei, iar talharul cel ucigas intra primul in Rai, prin smerenie si credinta. Toate 
aceste rasturnari ne umplu de cutremuri si de nadejde. Pacatul este o rana adanca nevindecabila; numai 
Dumnezeu putea s-o vindece si numai “prin rana Lui noi toti ne-am vindecat”. 

(din: Protos. Petroniu Tanase,  
Usile pocaintei. Meditatii duhovnicesti la vremea Triodului, Editura Trinitas) 

 

 

Noi, cei ce ne zicem crestini, nu trebuie sa asteptam nimic altceva decat sa fim rastigniti. Caci a fi crestin 
inseamna a te rastigni, in aceste vremuri si in oricare alte vremuri, de cand Hristos a venit intaia data. Viata 
Sa este model – si avertisment – pentru noi toti. 

Trebuie sa fim rastigniti individual, mistic, caci rastignirea deplina este singura cale catre inviere. Daca vom 
invia cu Hristos, trebuie mai intai sa ne smerim impreuna cu El – chiar pana la umilinta cea din urma, cea de 
a fi inghititi si scuipati afara de lumea cea neintelegatoare. Si trebuie sa fim rastigniti la vedere, in ochii 
lumii, caci Imparatia lui Hristos nu este din aceasta lume, si lumea nu o poate primi, nici macar un singur 
reprezentant al ei, nici pentru o singura clipa. Lumea il poate accepta doar pe Antihrist, acum sau in orice 
alta vreme. 

Nu-i de mirare, atunci, ca este dificil sa fii crestin – nu este dificil, este imposibil. Nimeni nu poate accepta 
cu buna-stiinta un mod de viata care, cu cat este trait mai autentic, cu atat mai mult duce spre auto-distrugere. 
Si din aceasta cauza ne razvratim mereu, incercam sa ne usuram viata, incercam sa fim crestini pe jumatate, 
incercam sa dobandim ce-i mai bun din ambele lumi. Trebuie pana la urma sa alegem – fericirea noastra zace 
intr-una din cele doua lumi, nu in ambele. 

Dumnezeu ne da tarie sa urmam calea rastignirii; nu exista alta cale de a fi crestin. 

Pr. Serafim Rose 
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Pr. Sofronie Saharov despre rugăciunea Mântuitorului din Ghetsimani din 
noaptea “cea mai tragică din istorie“ 

“Rugaciunea lui Hristos din Gradina 
Ghetsimani e cea mai nobila dintre toate 
rugaciunile prin taria si puterea ei de a ispasi 
pentru pacatele lumii. Adusa Dumnezeului 
Vesnic, Care este Tatal, in duhul dragostei 
dumnezeiesti, ea continua sa straluceasca cu o 
lumina ce nu poate fi stinsa, atragand pe veci 
sufletele ce s-au asemanat cu Dumnezeu. 

Hristos a inclus intregul neam omenesc in 
aceasta rugaciune, de la Adam cel dintai pana la 
cel din urma om ce se va naste din femeie. Ne 
lipseste cunoasterea existentiala a unei atare 
iubiri si, astfel, sensul este permanent ascuns 
pentru noi. Biruitoare in vesnicie, dragostea lui 
Hristos implica in planul pamantesc o 
suferinta extrema. Nimeni nu a cunoscut 
vreodata o asemenea suferinta ca cea indurata 
de Hristos. El S-a pogorat pana la iad, in cel 
mai chinuitor iad dintre toate, in iadul iubirii. 
Acesta e un taram al existentei ce poate fi sesizat 
numai prin dragoste duhovniceasca – 
patrunderea noastra in aceasta taina atarna de 
masura iubirii ce ne-a fost dat sa o cunoastem de 
Sus. E vital sa fi experiat, fie si numai o data, 
focul ceresc pe care Hristos l-a adus cu El; sa 
cunoastem cu intreaga noastra fiinta ce 
inseamna a fi, chiar si numai in mica masura, 
asemenea lui Hristos. 

 “Si-n lupta [agonie] cu moartea fiind, cu mai mare staruinta Se ruga. Si sudoarea Lui s-a facut ca niste 
picaturi de sange ce cadeau pe pamant“ (Luca 22, 44). 

Cei ce nu cunosc o astfel de iubire si nu au dorinta de a o cunoaste, sa se abtina de la a formula opinii 
cu privire la Hristos. Nimeni sa nu se avante in nebunia sa sa defaime aratarea intre noi a lui Hristos, 
Imparatul cel Nemuritor, ca nu cumva la sfarsit amarnica rusine sa-l sileasca sa strige “muntilor si stancilor: 
Cadeti peste noi si ascundeti-ne de fata Celui Ce sade pe tron si de mania Mielului” (Apocalipsa 6, 16). Desi 
accentul nu sta pe suferinta fizica a lui Hristos rastignit pe cruce, durerea trupeasca face ca agonia din 
Ghetimani sa fie totala in orice privinta. Cunoastem din experienta ca sufletul poate fi ranit mult mai 
infricosator decat trupul. Si daca asa se intampla cu sufletul in dimensiunea lui pamanteasca, ce va fi atunci 
cu sufletul ca duh ce aspira spre vesnicie? 

Pentru a cunoaste, chiar si numai „prin oglinda, ca-n ghicitura“ (cf. I Corinteni 13, 12), felul in care S-a 
chinuit Hristos Insusi pentru a preface natura noastra fizica in rugaciune care sa reflecte fie si macar in chip 
palid rugaciunea Sa din Ghetsimani in cea mai tragica noapte din istoria lumii, trebuie sa acceptam 
stramtorarea. Adversitatea deschide inima suferintei din intreaga lume. (…) 

Suferinta lui Hristos e cu neputinta de zugravit. In orice caz, nimeni nu o intelege. Asa cum copiii nu-si 
dau seama de sacrificiile pe care parintii si invatatorii lor le fac pentru a-i creste si a trece asupra lor 
experienta castigata cu greu de-a lungul unei vieti intregi, tot asa indeobste oamenii nu L-au inteles pe 
Hristos – si chiar si cei ce au facut o exceptie de la aceasta regula L-au inteles numai in parte. Astfel, 
Cuvantul lui Hristos care cheama la o schimbare radicala a intregii noastre vieti, a venit ca o rana 
cruda. Cand Hristos a vazut chinul nostru a suferit mai mult decat oricare dintre noi. Si a purtat 
aceasta cruce in toti anii activitatii Sale in lume. 
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Golgota a fost numai ultimul act, punctul culminant, care a unit totul: suferinta mentala a unei morti 
infame, rasul salbatic si razbunator al celor pe care i-a ofensat, suferinta fizica a rastignirii, mahnirea 
Duhului Sau pentru ca oamenii au dispretuit vestea iubirii Tatalui. A fost osandit din toate partile: de 
catre Imperiul Roman in zelul acestuia pentru legalitate si ordine; de Biserica Vechiului Testament 
intemeiata pe Legea lui Moise, primita pe Muntele Sinai; de multimea care primise atat de mult bine din 
mainile sale. Ucenicii s-au risipit, Hristos a fost lasat singur, condamnat si pe cale de a pogori la cei ce 
sedeau in intunericul iadului. (…) 

Atunci cand, dupa cum spuneam, i se da chiar si numai o umbra de asemanare cu rugaciunea din 
Ghetsimani, omul transcende marginile propriei sale individualitati si intra intr-o noua forma de 
existenta, existenta personala intru asemanarea lui Hristos. Participand la suferintele iubirii Sale 
dumnezeiesti, si noi putem experia in duhul ceva din moartea si puterea invierii Lui. 

“Ca daca una cu El ne-am facut prin asemanarea mortii Lui (adica in adanca rugaciune pentru lume si 
mistuitoare dorinta pentru mantuirea tuturor) – atunci una vom fi si prin aceea a invierii Lui” (Romani 6,5). 

Cand ni s-a dat de Sus sa intram in aceasta noua sfera a existentei, ajungem la “sfarsitul veacurilor” (I 
Corinteni 10, 11) si trecem in lumina Vesniciei Divine. 

Si orice om caruia Dumnezeu i-a acordat rarul si infricosatorul privilegiu de a cunoaste fie si intr-o 
masura cat de redusa agonia rugaciunii lui Hristos din gradina Ghetsimani, va da incetul cu incetul si 
chinuitor peste o constiinta convingatoare a invierii propriului sau suflet si peste o simtire a biruintei 
de netagaduit si definitive a lui Hristos. El va cunoaste ca 

“Hristos, odata inviat din morti, nu mai moare; asupra-I moartea nu mai are stapanire” (Romani 6, 9). 

Si inauntru, duhul sau ii va sopti: Domnul meu si Dumnezeul meu… Prin harul iubirii Tale care covarseste 
toata mintea, am trecut si eu, Hristoase, de la moarte la viata…”. 

 (din: Arhimandritul Sofronie,  
“Rugaciunea, experienta vietii vesnice“,  

editura Deisis, Sibiu, 1998) 
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Parintele Savatie Bastovoi: de ce s-a speriat Hristos? 

 

“Zilele trecute, în timp ce beam ceai, verisoara mea, 
femeie în toata firea, a început a plînge, zicînd ca vrea 
sa-mi puna o întrebare pe care nu a mai pus-o nimanui. 
În sfîrsit, dupa ce s-a scuzat de multe ori: „ca este o 
hula”, „ca îi este rusine ca are astfel de gînduri” si-a 
luat inima în dinti si a vorbit. „De ce – zice ea plîngînd 
-, Iisus s-a speriat în gradina? El era de la Dumnezeu, 
El stia toate – stia ca va muri, ca va învia, stia ca prin 
jertfa Lui El va aduce atîta bine omenirii! De ce, dar, 
s-a temut? Orice om, daca ar sti dinainte ca el va învia, 
ar accepta cu bucurie sa moara pentru semenii sai. De 
ce tocmai El s-a temut?” 

Nu stiu în ce masura crestinii de azi sînt obsedati de 
moartea lui Hristos, dar mie mi se pare ca moartea 
Lui stîrneste mai multe neîntelegeri decît învierea. Daca toate denominatiunile crestine, inclusiv sectele, 
sînt de acord în ceea ce priveste învierea Lui, în ceea ce priveste moartea multi se contrazic. De exemplu, 
iehovistii au hotarît ca, de vreme ce Iisus s-a speriat în gradina si a murit pe cruce, înseamna ca El nu este 
Dumnezeu. Monofizitii au cazut în extrema cealalta, zicînd ca, de vreme ce Iisus este Dumnezeu, înseamna 
ca El nu a murit, caci Dumnezeu nu moare. 

Adevarul este ca Iisus a murit în firea Sa omeneasca, ramînînd nestramutat în firea Sa dumnezeiasca. 
Dar ce este cu spaima lui Iisus din gradina? Marturisesc ca si eu am avut aceleasi framîntari ca si verisoara 
mea. „Ce mare lucru a facut Hristos? Stia dinainte ca va învia, era Dumnezeu, iar noi petrecem în iadul 
incertitudinii pîna la sfîrsitul zilelor noastre”. Gîndeam ca daca as avea certitudinea învierii mele, astazi as 
muri si nu mi-ar parea rau de nimic. Nu stiu în ce masura aceste gînduri vin si celorlalti oameni, poate ca ele 
sînt o urmare fireasca a educatiei comuniste cu pionieri care îsi puneau atît de usor sufletul pentru patrie. E 
adevarat ca pentru a merge la moarte cu seninatate trebuie sa fii sau convins de învierea ta, sau sa fii 
un ateu desavîrsit.  

Hristos stia ca va învia si, totusi, S-a temut. Da, Hristos s-a temut într-adevar în gradina, atunci cînd S-a 
rugat Tatalui ca, de este cu putinta, sa se îndeparteze paharul acesta de la Dînsul. Ucenicii au vazut aceasta 
frica a lui Iisus, au vazut-o si au adormit. Se pare ca în clipele acelea de parasire pe care le traia Iisus, 
ucenicii au fost parasiti si ei de orice putere, de aceea au si adormit, chiar daca Hristos a iesit de trei 
ori la ei îndemnîndu-i sa privegheze cu El macar un ceas. Aceasta arata atît de bine ca ucenicii îsi 
aveau toata puterea si credinta lor de la Hristos, iar atunci cînd El a slabit, cînd s-a întristat de moarte 
în gradina, ucenicii au slabit si ei si, pierzîndu-si credinta, au adormit. 

În Imnele Sfîntului Efrem Sirul gasim un minunat pasaj despre spaima lui Hristos din Gradina Ghetimani. 
Sfîntul Efrem crede ca spaima aceasta a fost adevarata si a fost profunda, mai profunda decît putem 
gîndi noi, si nu întîmplator ucenicii au fost martorii ei. Hristos si-a descoperit înaintea ucenicilor spaima 
Sa omeneasca în fata mortii ca ucenicii, atunci cînd vor ajunge sa fie dati în mîinile calailor lor, 
simtind aceasta spaima, sa-si aminteasca de spaima Învatatorului lor, ca e fireasca, si sa nu dea înapoi, 
asa cum nici El nu a dat, desi, zice Sfîntul Efrem, ar fi vrut. Mai era nevoie de aceasta spaima pentru 
ca moartea sa îndrazneasca sa-si înghita Stapînul. Aceasta frica a încurajat moartea care, „ca o sluga la 
porunca, s-a apropiat“, cum cîntam la Utrenia Învierii (Gl. 6) si L-a înghitit pe Datatorul de viata, ca dupa 
trei zile sa-L vomite, zice Sf. Efrem. 

Hristos a fost primul om care a iesit singur în fata mortii. Doar El, dintre oameni, a fost parasit cu 
desavîrsire, astfel ca a strigat pe cruce: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai parasit!?” A 
fost nevoie ca omul Iisus sa cunoasca parasirea lui Dumnezeu – singura pricina a mortii, pentru ca 
altfel El nu ar fi putut muri. Astazi noi nu putem întelege spaima Lui, caci Hristos a zdrobit puterea mortii 
si moartea pe care o avem noi azi, daca ma pot exprima astfel, nu mai este moartea cu care a murit Iisus. Noi 
sîntem curajosi în fata mortii deoarece nimeni din noi nu moare singur, deoarece Hristos a luat în Sine 
toata spaima si durerea mortii. Si aceasta o vedem foarte bine din cazul lui Petru. În zilele patimii lui 
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Hristos, cînd a fost întrebat daca Îl cunoaste pe Iisus, ca a fost vazut cu El, ca graiul îl vadeste, Petru s-
a lepadat de trei ori de Învatatorul sau pentru ca se temea de moarte. Dar acelasi Petru, care s-a 
speriat de o baba în zilele patimii, le-a vorbit cu îndrazneala ostasilor romani care îl rastigneau, 
rugîndu-i sa-l rastigneasca cu capul în jos, ca nu este vrednic sa moara în acelasi fel ca si Învatatorul 
Sau. Moartea lui Hristos ne-a adus curajul în fata mortii, dar pîna atunci acest curaj era cu neputinta. 
Iata de ce Hristos S-a temut, iar noi nu. Pentru ca noi murim cu Hristos, iar Hristos a murit singur, 
parasit de oameni si de Dumnezeu. Paradoxul mortii lui Hristos este surprins în rugaciunea pe care o 
rosteste preotul la sfîrsitul proscomidiei: „În mormînt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tîlharul si pe 
Scaun împreuna cu Tatal si cu Duhul ai fost, Hristoase, pe toate umplîndu-le, Cela ce esti necuprins“. De 
altfel, aceasta este starea omului nou, omului rascumparat, omului întreg, ca, în Hristos, sa înteleaga 
aceste cuvinte si sa le traiasca, pe cît se poate, în toata durerea si în toata bucuria lor”. (sursa online) 

 

 



8 

Sf. Nicodim Aghioritul - Despre biciuirea lui Hristos, in care El a simtit: 

A. O mare durere - B. O mare batjocura - C. O mare dragoste 

A. 

“Ia aminte iubitule, la durerea pe care a suferit-o prea dulcele nostru 
Iisus Hristos, cu prilejul grozavei biciuiri pe care a primit-o: 
“Atunci a luat Pilat pe Iisus si L-a batut” (Ioan 19,1). Chinul 
acesta, cum poate intelege oricine, a fost din cale afara de aspru si 
greu, pentru patru pricini: 1) din pricina gingasiei trupului 
Mantuitorului; 2) din pricina barbariei ostasilor care L-au 
batut; 3). – din pricina numarului mare al celor ce L-au batut si 
4)  din pricina uneltelor folosite la biciuire. 

1. Trupul lui Iisus, intrucat provenea din Duhul Sfant, in chip 
minunat si mai presus de fire, pregatit pentru un scop atat de inalt, 
adica sa devina lacasul sufletului indumnezeit al lui Hristos, era 
foarte nobil si desavarsit si deci si foarte simtitor si atat de 
plapand, incat din pricina acestei gingasii Domnul a fost numit 
vierme, dupa parerea unor invatatori: 

“Eu sunt vierme si nu om ” (Ps. 21,6). 

Pe langa aceasta mai era si foarte slabit din cauza sudorii ca de 
sange, pe care o varsase in timpul vegherii de noapte intreaga si 
pentru lupta grozava cu sine, din gradina Ghetsimani. 

2. Ostasii care L-au batut, nu numai ca erau impietriti ca oameni trupesti, dar mai erau si atatati de 
catre iudei si mai ales de diavolul. Incat avand o cruzime indoita si intreita, se asemanau nu cu oamenii ci 
cu cainii, cu taurii sau cu alte animale infuriate, dupa cum a spus mai inainte despre dansii David: 

“Inconjuratu-m-au multi, tauri grasi m-au cuprins” (Ps. 21.16). 

Apoi acesti ostasi, fiind in numar de 60, se schimbau mereu, doi cate doi, cand oboseau, biciuind si 
lovind pe Domnul, dupa cum povesteste Cornelie Italul, in Talmacirea cap. 19 al Evangheliei lui Ioan. 

3. Uneltele cu care bateau pe Domnul erau vine tari, bete ciotoroase si cu spini, funii prevazute cu mici 
stele de fier si carlige, care sfasiau carnea pana la os. 

4. Numarul ranelor pe care le-a primit Domnul a fost nenumarate, ca si numarul pacatelor noastre, asa 
cum si despre aceasta a prorocit David:  

“Adunatu-s-au peste mine batai si n-am stiut” (Ps. 34,14). 

Cum este cu putinta, frate, sa nu-ti fie miscata inima, gandind la o asa de inspaimantatoare priveliste? 
Inchipuieste-fi cu mintea ca si tu, iubitule, esti de fata si vezi pe Iisus ca un miel nevinovat, pe care L-au 
inconjurat din toate partile acei lupi insetati de sange, cum L-au legat de stalp si L-au biciuit fara mila. 
Cum vajaie bicele si lovesc din toate partile: la inceput ranesc trupul cel prea sfant, apoi loviturile cazand 
peste ranile de mai inainte se deschid si mai adanc si la fiecare lovitura se rup parti din plapandul trup 
al Domnului, ramanand apropape goale oasele si coastele incat se puteau numara pe dinafara: 

“Numarat-au toate oasele mele” (Ps. 21.17). 

Sangele curgand parau din toate vinele s-a facut lac langa stalpul de care era legat, precum a fost 
preinchipuit de sangele taurului varsat de Moise la temelia altarului: 

“Si sangele L-a varsat la temelia altarului si l-a sfintit” (Levitic 8, 15). 

Vai, ce infricosat macel a suferit prea dulcele si prea plapandul Iisus al meu – macel pe care nu l-ar fi 
putut rabda nici un urias impietrit daca ar fi venit peste el. De aceea avea dreptate sa strige prin gura lui 
David: 

“Am fost batut toata ziua” (Ps. 72.4). 

Iata, deci, cu ce nemasurat pret a cumparat Hristos mantuirea ta, iubitule! 
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Desi numai o singura rana a lui Hristos ar fi fost in stare sa rascumpere intreg neamul omenesc, cu toate 
acestea Domnul a binevoit sa primeasca atatea rani fiind batut si biciuit fara mila, ca sa ne arate cat de 
mult iubeste El mantuirea oamenilor. Deci daca si tu suferi, dupa ce El a suferit atat de mult ca sa te 
mantuiasca, tie ti se cade pedeapsa si n-ai nici un motiv sa te superi pe Hristos. Vezi bine cat de mult a 
suferit Mantuitorul in timpul acestei grozave biciuiri pentru placerile pe care tu le-ai gustat, impotriva 
dumnezeiestilor Lui porunci. Cum te mai rabda inima sa mai inmultesti inca ranele lui Iisus, cautand 
iarasi sa-L vatami cu pacatele tale? Te mai rabda inima fata de atatea rani, dupa atata sange, dupa 
atatea chinuri ale Domnului sa mai cauti placerile si gusturile celor oprite ale trupului si ale 
simturilor, cum ai facut pana acum? Nu, te rog, frate, nu! 

Din dragoste pentru preadulcele Iisus, care a fost asa de crunt biciuit, sa nu ajungi pana la atata 
nesimtire si pana la asa dispret de mantuirea ta! Caci pentru aceasta a binevoit Domnul sa primeasca 
atatea dureri si suferinte in trupul sau cel fara de pacat, pentru ca sa tamaduiasca placerile trupesti pe care le-
a gustat Adam si urmasii lui, dupa cum invata Sfantul Maxim; pentru ca dupa spusa medicilor, cele contrarii 
cu cele contrarii se vindeca. Deci daca tu cauti iarasi placerile trupului si desfatarile, atunci tu biciuiesti 
din nou pe Hristos si-i reinnoiesti ranile si suferintele, dovedind ca in zadar a primit lovituri si 
flagelare groaznica, de vreme ce tu nu tragi nici un folos din ele. 

Rusineaza-te deci, iubitule, socotind ce parte ai si tu in aceasta crunta biciuire a lui Iisus, si recunoaste printre 
multimea ranilor Lui si pe acelea, pe care le-au adus propriile tale pacate si pe care El le-a prevazut indeosebi. 
Blestema de mii de ori pacatele cu care ai pricinuit un asa de mare chin Mantuitorului, si rabda fara murmur, 
ba inca cu multumita, ori de cate ori te bate Dumnezeu si te pedepseste pentru ele. Pentru ca daca Domnul a 
rabdat, asa de infricosata biciuire, nu pentru pacatele Lui ci pentru ale tale, cum sa nu fii dator sa rabzi 
loviturile ce-ti vin de la Dumnezeu pentru pacatele proprii? Si sa stii ca odata cu aceste lovituri vei afla 
mila la Dumnezeu, precum a spus Tobit: “El bate si miluieste” (13.2) si iarasi: “M-ai batut si m-ai miluit” 
(11.13); prin aceste batai vei recunoaste ca esti in randul fiilor lui Dumnezeu “Caci El bate pe tot fiul pe 
care-l primeste” (Prov. 3,22). Dumnezeu nu bate si nici nu pedepseste pe nimeni din razbunare sau 
dusmanie, sa nu fie! Ci pentru ca oamenii nu vor sa asculte sfaturile si indemnurile lui Dumnezeu date prin 
cuvant, de aceea El este nevoit sa-i sfatuiasca si sa-i indemne cu fapta adica cu lovituri si pedepse, precum a 
zis inteleapta Iudita: “Pe noi nu ne-a nedreptatit, ci spre indemnare ne bate Domnul” (8,23). Deci daca te 
pedepseste Dumnezeu si te bate, sa stii ca ai facut un pacat, fie pe fata si pentru acela esti batut: “Multe sunt 
bataile pacatosului” (Ps. 31,13). De aceea nu fi fara de minte si nici nu sta nesimtitor, precum a spus 
Proorocul Ieremia: “I-ai batut si nu i-a durut” (5,3), ci cerceteaza-te sa-ti afli pacatul si sa ti-l ispasesti, 
zicand cu David: “Pedeapsa Ta la urma m-a indreptat si pedeapsa aceasta ma invata (Ps. 17,39). 

Multumeste apoi Domnului pentru nespusa Lui dragoste, ca a primit asupra-Si pedeapsa si bataia care ti se 
cadea tie, sluga Sa, numai si numai ca sa te impace cu Parintele Sau ceresc. Adauga la aceasta propria Sa 
dragoste si propriul Sau sange pe care l-a dat ca sa mijloceasca si sa-ti dea iertarea pacatelor. Sangele lui Abel 
a strigt la cer razbunare, dar sangele Fiului lui Dumnezeu striga la Dumnezeu pentru iertarea pacatelor tale:  

“V-ati apropiat de un legamant nou, prin mijlocirea lui Iisus si de sangele stropirii, care graieste mai tare 
decat cel al lui Abel” (Evrei 12,21). 

B. 

Ia aminte, frate, la marea rusine pe care a suferit-o Iisus in timpul biciuirii, fiind golit in fata atator 
ostasi si luat in ras de poporul batjocoritor si neomenos, fiind acoperit din crestet pana-n talpi de 
rusine fecioreasca, dar asa de amara si dureroasa in inima Sa, care se intristeaza vadit, prin gura 
proorocului, de aceasta rusinare ca de un chin aparte: 

“Si aceia priveau si se uitau la mine” (Ps. 21,19). 

Si pentru ca nici un om nu putea cunoaste pe deplin intristarea pe care o simtea prin aceasta rusine, cheama ca 
marturie pe Tatal din cer, care – dupa cum singur cunostea nespusa vrednicie a dumnezeiescului Sau ipostas si 
a preasfintei lui firi omenesti, tot asa numai El putea sa cunoasca pe deplin aceasta mare rusine a Lui:  

“Tu cunosti ocara mea si rusinea mea si infruntarea mea” (Ps. 68,22). 

Ah, frate, o asa de mare rusine, potrivita pentru hoti, ucigasi, desfranati si pacatosi, cand se scufunda in 
pacat: “Sa se rusineze cei ce fac faradelege in desert” (Ps. 24,3); o astfel de rusine, zic – era drept sa se faca 
lui Iisus, care era insasi mantuirea? Era drept oare ca Iisus cel cu totul nevinovat sa sufere o astfel de 
rusine ca sa-L vada toti gol si sa se desfateze oarecum de goliciunea Lui, in timp ce si fapturile lipsite 



10 

de rusine, luna si soarele, vazandu-L se rusinau? Caci este scris: “Se va rusina luna si se va rusina 
soarele” (Isaia 24,23). Desigur ca nu era drept, cu toate acestea, Insusi a binevoit sa rabde aceasta 
rusine si sa o primeasca cu prisosinta incat sa-L acopere peste tot, din crestet pana-n talpi:  

“Toata rusinea obrazului meu m-a acoperit” (Ps. 43,17), 

din doua pricini: 

1) ca sa inlature de la tine rusinea ca pedeapsa si 

2)  sa-ti dea prilej sa simti o alta rusine mantuitoare.  

Rusine pedepsitoare este aceea care te asteapta inaintea judecatii obstesti a lui Dumnezeu, cand te vei infatisa 
gol de harul dumnezeiesc, rusinat de rautatile tale si pustiu de toata virtutea. Mantuitorul, insa, nu voieste sa 
te injoseasca cu o astfel de rusinare, ci sa te imbraci cu virtutile ca si cu niste vesminte imparatesti ca sa nu ti 
se vada goliciunea inaintea intregii lumi, precum spune aceasta Sf. Apocalipsa:  

“Te sfatuiesc sa-ti cumperi de la mine … vesminte 
albe, ca sa te imbraci si sa nu se vada rusinea 
goliciunii tale” (3,18).  

Cealalta rusine, cea mantuitoare, este cea 
pricinuita din recunoasterea sincera a pacatelor 
tale si a nerecunostintei aratate fata de 
Rascumparatorul tau. 

In adevar, mantuitoare si de suflet folositoare este 
rugaciunea pe care ti-o pricinuieste Iisus prin 
propria-i rusine. Aceasta rusine este o sfiala a 
cugetelor si infranarea limbii, a ochilor si a 
celorlalte simturi, precum invata Sf. Isaac. Este 
pazirea de pacatele viitoare si un semn al 
adevaratei pocainte pentru pacatele trecute. 

De aceea, straduieste-te, frate, ca sa castigi si tu 
aceasta rusine mantuitoare pentru sineti, 
rusinandu-te inaintea lui Dumnezeu pentru 
faptele tale cele rusinoase, facute in ascuns, care, 
ca crestin ce esti, n-ar fi trebuit sa le faci, ci sa te 
lepezi de ele prin Sfantul Botez: “Sa lepadam 
faptele rusinoase cele ascunse” (II Cor. 4,2). Caci 
daca Fiul lui Dumnezeu, Cel fara de pacat, a 
suferit o asa de mare rusine pentru pacatele tale, 
cum sa nu te rusinezi tu de pacatele pe care le-ai 
facut? Cu adevarat, cand iti amintesti de pacatele rusinoase si ascunse pe care le-ai facut, ar trebui sa ti se 
roseasca tot obrazul si sa simti o asa de mare rusine, cat simte si hotul prins asupra faptului: “Cum se 
rusineaza hotul cand este prins, asa se vor rusina fiii lui Israil” (Ieremia 2,26). Pentru ca aceasta rusine 
te face sa te pazesti si sa nu cazi a doua oara in acelasi pacat; ea naste umilinta in suflet si umilinta la 
randul ei, iti iarta multe pacate, dupa cuvantul Sf. Isaac (Cuv. 49). 

Numai atunci se cade sa alungi de la tine rusinea, cand iti marturisesti pacatele, dupa cum iti 
porunceste Duhul Sfant: 

“Sa nu te rusinezi a-ti marturisi pacatele” (Sirah 4,26).  

Si Hrisostom zice: „Rusineaza-te cand pacatuiesti, iar nu cand te pocaiesti” (Cuv. despre pocainta), pentru 
ca acea rusine este de la diavolul, care iti da indrazneala spre pacat, iar cand e vorba de cainta si spovedanie 
iti da rusine, dupa cum spune tot Hrisostom: 

“acestea sunt doua: pacatul si pocainta; in pacat este rusine si ocara,  in pocainta, lauda si indrazneala. 
Diavolul insa rastoarna ordinea si da celor ce-l asculta indrazneala in pacat si rusine in pocainta. Tu insa 
nu te increde in el” (Cuvant despre pocainta).  
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Aceasta rusine este rodul mandriei si deci este rea si pacatoasa, caci “este o rusine care aduce dupa sine 
pacat” (Sirah 4,21). 

Rusineaza-te, deci, frate, inaintea Domnului si cere iertare, pentru ca pana acum n-ai simtit nici o 
rusine pentru pacatele tale, ci fata ti s-a facut ca a unei desfranate nerusinandu-te nici de Dumnezeu, 
nici de oameni, nici de pedeapsa, nici de rai, nici de  legea lui Dumnezeu, nici de judecata si rasplatire: 
“Fata de desfranata s-a facut fata ta, fara de rusine ai fost fata de toti” (Ieremia 3,3). 

Hotaraste-te ca de azi inainte sa urasti nerusinarea si sa iubesti rusinea si sfiala; pentru ca nerusinarea 
este rod si fiica a lui Lucifer, cu care el nerusinatul a ravnit la nespusa slava a Creatorului, in timp ce 
Serafimii isi ascund fetele si picioarele cu aripile, de rusine, ca sa nu vada cele mai inalte si cele mai 
adanci lucruri ale Dumnezeirii. De aceea si Dionisie Areopagitul zice: 

“Oare ce  este rautatea dracilor? Indrazneala nesocotita, pofta de inaltare si inchipuire obraznica” 
(Despre numele dumnezeiesti 4).  

Nerusinarea si indrazneala sunt un rau care afunda pe om in multe alte rautati; este o risipire, o lasare 
in voia lor a limbii, a gandului, a ochilor si a celorlalte simturi; este un cuvant care arde toate virtutile, 
dupa cum zic Parintii: este insusirea fiintelor lipsite de ratiune, nu a celor rationale, dupa cum este 
scris: “Caini fara de rusine cu sufletul” (Isaia 56.11). In scurt, “nerusinea este un rau, pe care-l uraste si 
ocoleste toata lumea“ (Ecles. 8,1). De aceea si inteleptul Sirah a rugat pe Dumnezeu sa-l izbaveasca de 
nerusinare si sa nu-l dea pe mana omului nerusinat: “Doamne, Parinte si Dumnezeul vietii mele… duhul 
nerusinarii nu mi-l da” (23,4). 

Dimpotriva, rusinea este o virtute proprie numai oamenilor, pe care Dumnezeu a sadit-o pana in 
inimile copiilor mici, care indata ce fac vreo gresala, se inrosesc la fata de rusine si cu sangele, care iese in 
fata, cauta oarecum sa ascunda gresala si sa nu o vada oamenii” (131). Este o virtute iubita de toti oamenii: 
“Inaintea celui rusinos va merge harul“ (Sirah 32,11). De aceea si sfintii cand erau stapaniti de cugete 
desarte si semete, cand savarseau vreun bine, ei se rusinau de astfel de cugete si dadeau slava lui Dumnezeu, 
dupa cum zice Daniil:  „Tie, Doamne, dreptate, iar noua rusinea fetii” (9.7). Si fiindca si Iisus Hristos a 
avut parte de asa de mare rusine la biciuirea Sa, din dragoste pentru tine, multumeste-i din toata inima si 
roaga-L sa-ti daruiasca si tie o parte din rusinea mantuitoare, pe care a simtit-o El si sa te invredniceasca la 
judecata viitoare de indrazneala vesnica, pe care o vor avea dreptii si sa te izbaveasca de rusinea cea vesnica, 
de care vor avea parte cei pacatosi: “Si multi din cei ce dormeau in tarana pamantului se vor scula, unii la 
viata vesnica si unii la ocara si rusine vesnica” . 

C. 

Ia aminte, iubitule, la dragostea pe care a aratat-o Iisus Hristos chiar si in timpul acelei groaznice 
biciuiri. O, de ai putea patrunde in dumnezeiasca inima a lui Iisus, cum te-ai mai incalzi degraba de 
flacarile iubirii care arde acolo ca un cuptor! Fara indoiala ca si ostasii, daca ar fi putut patrunde in vreun 
fel in inima lui Iisus, cu toate ca aveau inima impietrita, ea s-ar fi inmuiat indata si ei, aruncand la pamant 
uneltele de tortura, ar fi cazut la dumnezeiestile Lui picioare, rugandu-L sa-i ierte de nemaipomenita lor 
indrazneala. Si ce altceva a hotarat pe preadulcele Iisus sa primeasca atatea rani, sa sufere cu atata curaj 
salbaticia celor asa de neomenesti, decat dragostea cu care era legat de tine? “Intru stricarea oamenilor, 
cuprinsu-i-am pe ei in legaturile iubirii mele ” (Osea 11,4). Ce altceva L-a silit sa ofere dreptatii 
dumnezeiesti toate ranile Lui, ca sa implineasca datoria tuturor oameni lor, deci si pe a ta, decat dragostea 
Lui vesnica pentru tine? “Te-a iubit cu dragoste vesnica ” (Ieremia 31.3). Ce alta pricina L-a facut sa se 
bucure in adancul sufletului Sau, chiar atunci cand sangele curgea din toate madularele Sale, decat socotinta 
ca ranele Lui dadeau vindecare ranelor tale, chinurile Lui impiedicau chinurile tale si patima Lui avea 
sa te innoiasca si sa te scape de moarte pe tine?  

“Te va innoi intru dragostea Sa” (Sofonie 3,18). 

O, dragoste a lui Dumnezeu fata de om! Asa de necuprinsa si de puternica, pe cat de necuprins si de puternic 
este Dumnezeu: 

“Si a pus dragostea cea mare a puterii Lui” (Avacum 3.4). 

Cu ce rasplatesti acum, frate, dragostea asa de mare pe care a aratat-o Dumnezeu fata de tine? Tu, 
pentru orice sarcina mica, ce ti se pare ca o iei de la altul, te plangi si te tanguiesti; tu pentru cel mai 
mic necaz pe care ti-l trimite Domnul, oftezi si murmuri; tu pentru un cuvant rece pe care ti-l spune 
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fratele tau, te manii asupra lui ca o fiara. Oare aceasta este rasplata pe care o dai lui Dumnezeu pentru 
dragostea Lui fata de tine? Aceasta este imitarea si urmarea pildei data tie de Iisus Hristos, precum este scris:  

“Hristos a patimit pentru noi lasandu-ne pilda ca sa pasim pe urmele Lui… El batjocorind fiind, n-a 
raspuns la batjocuri; patimind n-a amenintat, ci a lasat pe seama judecatorului celui drept” (I Petru 2,11). 

Aceasta-i multumirea ta pentru harurile date de Dumnezeu? Ah, nerecunoscatorule si nevrednicule de 
dragoste, nu auzi tu ca, dupa spusa Fericitului Augustin: 

“Nerecunostinta nu place lui Dumnezeu; este radacina a tot raul. Sau ca in viata chiar si relele cele 
moarte ucide cele vii“? (Rug. 26 sau 18). 

Oare, de acum mai poti socoti indreptatite plangerile si revoltele tale? Ba, dimpotriva, nu-i drept oare ca 
o sluga rea, ca tine, sa sufere putin pentru pacatele sale, cand Stapanul lumii, pentru pacatele tale a primit cu 
atata marinimie si dragoste groaznica biciuire, care este oarecum un canon pentru necuvincioasele placeri si 
rautatile tuturor oamenilor? 

Rusineaza-te dar de viata desfatata pe care o duci si care este nepotrivita cu un pacatos si invata din 
infricosata biciuire a Domnului cum se cade sa-ti infranezi trupul. Si dupa cum piatra si colina pe care 
stateau Iacob cu Laban au fost martore ca n-au sa mai treaca dincolo si n-au sa-si mai faca paguba unul 
altuia: “Iata colina aceasta si martor stapanul acesta” (Facere 31,3); tot asa si stalpul, de care au legat pe 
Domnul si L-au biciuit, sa-ti fie, frate, martor si hotar ca de azi inainte sa nu mai jignesti pe Domnul 
tau cu vreun pacat, cu deplina stiinta si vointa, ci toate relele inclinari, poftele si placerile trupesti sa se 
zdrobeasca in fata acestui stalp: “Iata martor stalpul acesta“!  

Si roaga pe Cel legat pentru tine, pe Mantuitorul cel biciuit ca, precum El a fost legat de stalp din dragoste 
pentru tine, tot asa sa-ti lege si inima ta de acelasi stalp din dragoste pentru El, pentru ca prin aceasta 
legare a dragostei celei vrednice de lauda, sa fii dezlegat de toata legatura vinovatei dragoste si sa iubesti 
numai pe Iisus, zicandu-i cu Isaia: “Canta-voi acum celui iubit cantarea iubitului meu ” (5,1), dupa cum si 
Iisus nu are alt iubit decat pe tine. De aceea si raspunde celui ce-L intreaba despre ranile pe care le are 
zicand: “cu care m-am ranit in casa iubitului meu” (Zaharia 13,6); incat intre dragostea ta – a celui ce 
iubeste si a iubitului tau Iisus sa nu mai incapa nici o alta dragoste. Si in cresterea dragostei sa strigi 
catre Iisus cuvintele de iubire pe care le-a strigat candva David catre prietenul sau Ionatan: “Frumos mi-ai 
fost mie foarte; minunata mi-a fost dragostea ta, mai mult decat dragostea femeilor” (II Imp. 1,26). Si 
acele cuvinte de dragoste pe care le canta mirele ei: 

“Fiicele Ierusalimului, de veti afla pe fratiorul meu, spuneti-i ca sunt ranita de dragoste pentru el ”  
(Cant .Cant. 5,8). 

(din: Sfantul Nicodim Aghioritul, Deprinderi duhovnicesti, Editura Episcopiei Ortodoxe, Alba-Iulia, 1995) 
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Sf. Nicodim Aghioritul despre Patimirea Mantuitorului pe Cruce: 

A. A suferit nespus cu trupul, 
B. A suferit nespus cu sufletul, 
C.  Ne-a lasat ca invatatura cele sapte cuvinte ale Sale 

A. 

Ia aminte, frate, ca Iisus Hristos – inaltat pe Cruce in vazul 
tuturor, se aseamana, precum Insusi zice, cu sarpele de arama 
inaltat de Moise in pustie, ca sa ne tamaduiasca de ranile si de 
otrava nu a sarpelui, ci a pacatelor noastre: “Si dupa cum 
Moise a inaltat sarpele in pustie, tot asa se cade sa fieinaltat 
si Fiul Omului”‘ (Ioan 3,14). Deci priviti-L cu atentie cum 
este tintuit pe Cruce si indreptati-va privirea asupra 
preasfantului Sau trup, care este tot vanatai, tot sfartecat, 
tot zdrobit de lovituri si manjit de sange. Vedeti-L cum 
este gol, dispretuit si osandit de vrajmasii Sai.  

Vedeti cum prea sfantul Sau cap este zgariat de cei mai rai 
spini, cum ochii ii sunt obositi de vegheri si de lacrimi. 
Vezi apoi, pacatosule, cum fata lui este vestejita si plina de 
incretituri, cum obrajii sunt cu totul inegriti de loviturile 
cu palma, cum gatul Lui pe dinapoi este ranit de loviturile 
de pumn; vezi cum buzele Ii sunt amarate de fiere, cum 
limba si gatlejul ii sunt arse de sete, cum mainile ii sunt 
sugrumate de funii groase, cum umerii ii sunt zdrobiti de 
greutatea Crucii. 

Vezi, frate, cum mainile si picioarele Ii sunt strapunse de 
piroane foarte ascutite, aceste madulare asa de simtitoare, din pricina intalnirii tuturor nervilor si venelor si 
arterelor care se gasesc pe ele. Cum vinele Sale sunt goale de sange, cum coasta ii este strapunsa cu 
lancea, cum toate incheieturile si madularele Sale sunt sfasiate de apasarea mare a crucii si cum curge 
sangele din toate partile fara mangaiere, fara compatimire, in starea cea mai nenorocita pe care a 
incercat-o vreodata un om pe lume si cum se stinge incetul cu incetul murind, prin zbuciumul tuturor 
madularelor. In scurt, vezi frate, cum intreg Preasfantul Sau trup s-a facut numai rana, fara chip, fara forma, 
fara orice frumusete omeneasca: 

“L-am vazut pe El si n-avea chip, nici frumusete; ci chipul lui era necinstit si parasit de fiii oamenilor” 
(Isaia 53,2). 

Prea dulcele meu Iisus, ce priveliste vrednica de mila si de plans ai ajuns in ochii tuturor oamenilor! Cum ne-
ai facut sa ramanem muti si uimiti, toti cei ce te vedem! Cugetand la frumusetea Ta cea dintai si chipul placut 
pe care-l aveai si la uraciunea si la desfigurarea pe care o are acum fata Ta, dupa cum mai inainte a zis Isaia: 
„multi vor fi uimiti de Tine, asa va fi desfigurat chipul Tau de oameni si slava Ta, de fii omenesti” (52, 
14). Tu pe care doreai sa te vada Avraam, Isaac si toti patriarhii, sa Te aduca oamenii in asa stare! O, 
nerecunoscator neam omenesc! Tu esti cel pe care te rugau proorocii sa vii in lume si poporul evreiesc te-a 
asteptat cinci mii si jumatate de ani precum chinurile femeia care naste! 

“Ca, ceea ce se chinuieste cand i se apropie ceasul sa nasca si striga in durerile ei, asa ne-am apropiat de 
cel iubit al tau” (Isaia 27, 17).  

Si acum ai venit sa te desfigureze astfel, tocmai cei ce te asteptau? O, nerecunoscator neam al 
oamenilor! Tu esti acel mantuitor facator de minuni, acel tamaduitor si facator de minuni, care ai umplut 
Iudeea de minuni, care ai tamaduit pe toti bolnavii,care ai daruit mii de binefaceri oamenilor si acum insisi 
oamenii, carora le-ai facut bine, sa te faca sa nu te mai cunosti ca esti om, ci numai orana de om! “Om in 
rana fiind” (Isaia 23, 3). O, nerecunosacator neam omenesc! 

Ce spui acum, frate, care citind acestea nu compatimesti pe iubitul tau Iisus, care a suferit asa de mult din 
dragoste pentru tine? Nu suferi impreuna cu Rascumparatorul tau, care a suferit atatea cazne, pe care – daca 
ai vedea ca le sufera un rob al tau, pentru faptele lui rele, desigur ca ai suferi si tu? Dar ce spun eu un sclav? 
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Chiar si un animal, daca l-ai vedea ca sufera atata, ti s-ar muia inima si l-ai compatimi. Iar acum, cand 
aceste chinuri le sufera Dumnezeu intrupat si Fiul lui Dumnezeu cel fara de pacat si nu pentru altceva 
decat numai pentru pacatele tale, tu totusi stai impietrit si nu ti se sfasie inima ca sa versi macar o 
lacrima! Ah, impietritule la inima si nerecunoscatorule! Au nu stii tu, nenorocitule, ca acel macel 
infricosat si acest noian de chinuri tu il pricinuiesti lui Hristos cu propriile tale pacate? 

Tu cu semetia, cu hula, cu gandurile cele rusinoase Ii apesi cununa de spini pe cap. Tu, cu privirile cele 
rele si patimase Il lovesti cu pumnul peste ochii Sai dumnezeiesti. Tu cu ospetele, cu luxul si banchetele 
pe care le faci, Îl adapi cu otet si cu fiere. Tu, cu ocarile si grairile de rau si cu cuvintele rusinoase pe 
care le spui Il palmuiesti si-L scuipi in obraz. Tu, cu nedreptatile si rapirile tale, Ii tintuiesti mainile pe 
cruce. Tu, cu hainele luxoase si stralucite pe care le porti, Il imbraci cu hlamida rosie, sau mai bine-zis, 
Il lasi cu totul gol. 

Tu, cu umbletele tale rele pe care le faci, plimbandu-ti pe drum, pacatele, Ii pironesti picioarele. Tu, cu 
ura si cu tinerea de minte a raului, pe care le nutresti in inima impotriva fratelui tau si cu poftele 
trupesti Ii impungi coasta cu lancea. Si ca sa spun pe scurt, tu, cu multimea pacatelor pe care le faci, 
rastignesti a doua oara pe Fiul lui Dumnezeu: “Rastignesc din nou insine pe Fiul lui Dumnezeu si-L 
batjocoresc” (Evrei 6,6). 

Ah, frate, aceasta-i oare recunostinta pe care o arati Rascumparatorului pentru atatea haruri? Aceasta-i 
rasplata pe care o dai lui Hristos pentru patimile pe care le-a suferit pentru tine? El sa sufere asa de mult ca 
sa-ti stearga pacatul si tu sa pacatuiesti din nou? Si pacatuind nu-I reinnoiesti suferintele si Crucea?  

“Neam rau si ticalos, asa rasplatesti tu Domnului? (Deuter. 32,6). 

Rusineaza-te, frate, rusineaza-te pentru atata nerecunostiinta fata de Dumnezeu, nerecunostiinta pe care daca 
cineva ar arata-o fata de un imparat pamantesc, ar pomeni despre ea toate istoriile lumii. Cere, deci, iertare 
de la Iisus pentru aceasta nerecunostiinta si de azi inainte sa nu te mai rabde inima sa-I strapungi 
coasta cu lancea, cu rautatea si cu poftele tale trupesti. Sa nu te mai rabde sufletul sa-I pironesti iarasi 
mainile cu rapirile si nedreptatile tale. Sa nu-I mai inghimpi capul cu semetie si sa nu-L mai rastignesti a 
doua oara si a treia oara cu vreun pacat de moarte. Ajunge cat a suferit pentru pacatele tale. Nu-L mai 
intrista cu starea nefericita in care te afli. Nu-L mai chinui. Ce? Vrei sa-I mai adaugi suferinte si mai 
mari cu alte pacate? Nu, frate, te rog sa nu te invartosezi la inima mai mult decat pietrele si decat celelalte 
fapturi care au fost compatimitoare la chinurile Facatorului lor, ci mai degraba hotaraste-te ca de acum sa-ti 
impietresti fata de pacat toate simturile si madularele ca sa suferi si tu simbolic suferintele pe care Domnul 
le-a indurat real. Tamaduindu-ti astfel patimile pe care singur ti le-ai pricinuit, cum te sfatuieste Sf. Grigorie 
Teologul zicand:  

“Mergi fara de pata prin toate varstele si stadiile lui Hristos, ca un ucenic al lui Hristos… Daca esti 
batjocorit, cere si pe celelalte, gusta venin, adapa-te cu otet, cauta scuipari, primeste palme si lovituri, 
incununeaza-te cu spini, prin asprimea vietii celei dupa Dumnezeu, imbraca hlamida rosie, primeste sceptrul 
de trestie, lasa-te adorat in batjocura de cei care-si bat joc de adevar; in scurt, rastigneste-te, mori 
impreuna cu El, ingroapa-te bucuros, pentru ca sa-nviezi impreuna cu Dansul si sa fii proslavit si sa 
imparatesti impreuna cu El“ (Cuvant la Nasterea Domnului). 

Cum se intelege aceasta? Asculta ce spune inteleptul Nichita, talmacitorul dumnezeiescului Grigorie: 

“Imita, frate, si sufera toate cate a facut Domnul, in toate varstele vietii Lui, ca un ucenic al lui 
Hristos, daca esti cumva biciuit pentru Hristos si poruncile lui, cauta insa si celelalte suferinte ale Lui si 
anume: fierea, care este amaraciunea si necazul petrecerii dupa invatatura lui Hristos, atat de voie cat 
si silit, pe care se cade s-o gusti si tu din cauza fructului dulce pe care l-ai gustat in Rai; otetul arata 
impotrivirile si invinuirile, pe care le vei primi atat de la prieteni cat si de la straini, suparile si loviturile 
sunt ocarile ce ti se aduc in fata; palmele sunt inselaciunile si ocarile care ti se fac pe ascuns; pentru ca 
palma este cand loveste cineva pe ascuns ceafa omului cu mana goala, ca sa faca zgomot pentru a rade; 
spinii arata asprimea pe care o are filozofia practica, iar hlamida rosie sunt supararile muscatoare, 
care patrund pana in adancul inimii tale, dupa cum si culoarea rosie patrunde in adancime si nu iese; a 
primit Hristos, in dreapta Sa trestia, ca sceptru in bataie de joc; rabda si tu batjocurile ce ti se vor face; a 
primit si rani de la loviturile cu trestia, nu o trestie slaba, ca cea de pe la noi, ci tare si grea ca lemnul, 
primeste si tu ranile si lovirile pe care ti le vor face unii pentru adevar. Rabda orice batjocura de la cei 
ce-si bat joc de cele dumnezeiesti si de adevarata virtute. In sfarsit, rastigneste-te de la savarsirea 
pacatului, si mori si tu nelasandu-te doborat de imboldirile launtrice ale pacatului si de cugetele cele 
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patimase. Ingroapa-te si Tu, parasind simturile si toate cele pamantesti, pentru ca sa invii si tu impreuna cu 
Hristos, prin practicarea virtutii. In locul acestei rastigniri lipsite de cinste sa fii proslavit prin vederea 
duhovniceasca a celor ce exista in locul mormantului sa imparatesti impreuna cu Hristos prin rapirea mintii 
spre Domnul”. 

Iar daca nu vei lua si tu patimile pe care le vede Teologul, pentru pacatele tale, sa stii bine ca patimile 
pe care le-a rabdat Hristos ca sa te mantuiasca, au sa-ti fie spre pedeapsa daca nu-ti voiesti si tu 
mantuirea. Acele patimi te vor face fara de raspuns si mut in ziua judecatii. Dar oare ce ai putea 
raspunde atunci, nenorocitule, cand vei vedea pe Judecatorul Cel infricosat avand la maini, la picioare si in 
coasta ranile pe care le-a rabdat pentru ca sa te mantuiasca, iar tu I le-ai deschis cu pacatele Tale? Iata-l ca 
vine pe nori : 

“Si-L va vedea tot ochiul si-L vor vedea si acei care l-au impuns” (Apoc. 1,7). 

B. 

Ia aminte, iubitule, la starea lui Iisus cand era pe Cruce. 
Patrunde pana in adancul inimii Lui si arunca privirea si 
asupra prea sfantului Sau suflet, si-L vei vedea luptandu-se 
dupa fire intre doua suferinte potrivnice, amandoua foarte 
mari si anume bucuria si intristarea, tragand de el ca doi 
calai si sfasiindu-L launtric nemasurat mai mult decat 
suferinta trupeasca cea din afara. A patimit de bucurie 
pentru doua pricini:  

1) pentru ca stia ca patimile si moartea pe care le primea 
erau dupa placerile Parintelui ceresc si ca ele aveau sa 
aduca eliberarea de pacat, izbavirea de diavoli si mantuirea 
multor suferinte;  

si 2) pentru ca avea o nespusa dragoste si dorinta de a 
patimi care, in loc sa se stinga in mijlocul atator dureri 
si poveri, ca si un cuptor a crescut mereu cu flacari tot 
mai mari, pricinuind in inima lui Iisus o nepotolita sete 
de a suferi tot mai mult si de aceea a si zis: “Mi-e sete” 
(Ioan 19.28). 

De aceea pentru a se arata placut Parintelui ceresc ar fi stat 
pe Cruce nu trei ceasuri, ci pana la sfarsitul lumii, fiind 
gata sa sufere cu bucurie nu o moarte, ci mii de morti, daca 
cei ce voiau sa-L omoare n-ar fi pacatuit. Aceasta bucurie 
pe care o avea Iisus cand a suferit, vrand s-o arate Solomon 
cel pasnic, a zis prin gura miresei care canta; “Fiicele Sionului, veniti si vedeti pe Solomon cu cununa (cea 
de spini), cu care l-a incununat mama lui (Sinagoga) in ziua nuntii lui si in ziua bucuriei inimii lui?” 
(Cant. Cant. 3,11). Si cu cat aceasta bucurie si dragoste a lui Iisus erau mai mari decat ura celor ce-L 
rastigneau, cu atat mai mari si mai grozave erau si suferintele nascute din aceasta dragoste pe care le-a simtit 
in sufletul si in inima Sa. 

De asemenea, a patimit sufletul Domnului o durere nemasurata:  

1) Pentru ca orice lovitura si orice suferinta primita in trupul Sau nu era singura, ci amestecata cu mii 
de ocari, de batjocuri, cu mii de blasfemii si rusinari de la arhierei, de la dregatori, de la ostasi, de la 
calatori si de la intreg poporul:  

“Si statea poporul privind si-L batjocoreau si dregatorii cu ei zicand: pe altii i-a mantuit, mantuiasca-se 
acum si pe Sine. Il batjocoreau si ostasii venind si dandu-I otet“. (Luca 23, 35).  

Si calatorii Îl ocarau, clatinandu-si capetele lor si zicand:  

“Huo, tu cel ce strici templul si in trei zile il zidesti, mantuieste-te pe Sineti..; asemenea si arhiereii, 
batandu-si joc de Dansul impreuna cu carturarii, ziceau… ” (Marcu 15,29).  
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Pentru ca ticalosii nu se multumeau sa loveasca numai trupul Domnului cu suferinte trupesti, ci voiau sa-I 
raneasca si Prea sfantul Sau suflet cu ocari si batjocuri. De aceea avea dreptate Domnul sa se intristeze si 
sa zica cu Proorocul: 

“Ocara a suferit sufletul Meu” (Ps. 78,23), dupa cum si Ieremia a zis despre Dansul ca are sa se sature de 
ocari” (Plangeri 3,29)… 

2) Pentru ca a primit moartea, care nu era lucru si faptura a lui Dumnezeu, nici urmare a legilor firii, nici din 
voia lui Dumnezeu, ci era potrivnica 
dumnezeiestii voiri, potrivnica si legilor 
firii: “Ca Dumnezeu n-a facut moartea” 
(Intel. Solomon 1,13). 

3) A suferit Domnul cu sufletul pentru ca 
stia ca prin patimile si moartea Sa aducea o 
ispasire si un canon indestulator pentru toti 
oamenii de la Adam si pana la sfarsitul 
lumii, deoarece, dupa cum invata Sfintii 
Parinti, toate pacatele lumii fata de 
suferintele lui sunt ca picatura de apa in 
noianul marii. Caci zice Sf. Chiril al 
Ierusalimului: 

“Hristos a platit mai mult decat datoram 
noi; cu atat mai mult cu cat este marea 
fata de mica picatura de apa“. 

Aceasta a spus-o raspicat si Pavel: “Unde s-a inmultit pacatul acolo a prisosit Harul” (Rom 5,20). Si 
parerea multor teologi este ca asa-i de bogata ispasirea pe care a adus-o Hristos cu patima Sa, incat este 
indestulatoatre sa mantuiasca si pe toti dracii, daca ei ar vrea sa se pocaiasca. Si este asa, pentru ca patimile 
si moartea suferite de Hristos au un pret asa de mare, incat daca ar fi suferit numai o mica patimire si bataie, 
ar fi fost deajuns pentru pacatele tuturor oamenilor, deci cu cat mai mult cat a suferit atatea si atatea? Deci, 
stiind Domnul bogata si nemasurata ispasire pe care o facea pentru toti oamenii, caci zice: “Daca a murit 
unul pentru toti, iata toti au murit” (II Cor. 5,14), precum si faptul ca putini oameni aveau sa se 
impartaseasca de plata si de folosul acestei ispasiri si ca aveau sa creada si sa se mantuiasca abia un 
om dintr-un milion, iar toti ceilalti aveau sa ramana in necredinta nefolosindu-se de patima lui 
niciodata, ci mai degraba aveau sa-I huleasca numele si sa ocarasca Crucea Lui, de aceea, zic, Iisus s-a 
intristat fara masura si a suferit pana la moarte. 

Las la o parte cat de mult a intristat dumnezeiasca Sa inima nerecunostiinta 
ucenicilor, din care unul L-a tradat, altul L-a tagaduit iar ceilalti au fugit 
lasandu-L singur! (Matei 27, 56); apoi, indeosebi nerecunostinta iudeilor, a 
poporului sau ales si asa de iubit, caruia ii facuse atat de multe binefaceri, pe care 
venise sa-i mantuiasca, iar el a ajuns pana la atata rautate incat sa rastigneasca pe 
marele sau binefacator, voind prin aceasta nerecunostiinta sa-L nimiceasca si 
trupeste si sufleteste. Daca Domnul, chiar inainte ca iudeii sa-L rastigneasca, 
vazand cetatea Ierusalimului, a plans si a varsat lacrimi de intristare pentru 
robia si distrugerea ce aveau s-o patimeasca de la romani – dupa cum spune Sf. 
Ev. Luca : “Si cand s-a apropiat, vazand cetatea, a plans pentru ea” (19, 4), – cu 
cat mai mult s-a intristat si a plans pentru ei, vazand ca-L rastignesc tocmai pe 
El, care venise sa-i mantuiasca. 

Dar daca pieirea atator necredinciosi si eretici a intristat inima lui Iisus L-a mangaiat oare cel putin mantuirea 
tuturor crestinilor ortodocsi? Vai! Nerecunostinta crestinilor a intristat si mai mult sufletul Domnului, 
pentru ca stia cati dintre acesti credinciosi aveau sa calce in picioare preascumpul Sau sange si patima 
Lui! Cati aveau sa dispretuiasca poruncile Lui? Pe cati avea sa-i castige diavolul! Si pe cati avea sa-i 
inghita iadul, incat abia din multi avea sa se mantuiasca unul!  

Pe toate acestea socotindu-le Domnul si vazand zadarnicit scopul pentru care suferise atatea patimi – adica 
mantuirea tuturor oamenilor si cat de putini oameni aveau sa se foloseasca de aceasta, sufletul Lui s-a 
intristat atat de mult, incat daca n-ar fi fost nemuritor ar fi murit de intristare. Durerea Sa launtrica a 
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fost asa de mare incat este cu neputinta sa o priceapa cineva in lumea aceasta, ci numai in ziua 
judecatii, dupa unii dascali, fiecare o va cunoaste, mai deplin. Caci atunci o va arata Domnul, ca sa o 
vada toti oamenii spre rusinea pacatosilor. De aceea avea dreptate Iisus sa strige cu Ieremia: “Toti cei ce 
treceti pe cale, intoarceti-va si vedeti daca este durere ca durerea Mea” (Plang. 1,12). 

Aceasta suferinta launtrica a Domnului a fost pricina ca sa se planga Iisus catre Dumnezeu Tatal si sa strige 
din partea omenirii suferinde, din pricina nesimtirii patimilor: “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce 
M-ai parasit” (Matei 27.46) (La Coresios: Cuvant la Sf. Patimi); aratand prin aceasta ca Tatal se purta atunci 
cu omenirea Lui ca si cum ar fi parasit-o, pastrand-o nu ca sa moara cat mai degraba, ci ca sa stea mai mult in 
chinurile pe care le suferea. De aceea, pe acela pe care mai inainte il numea Tata, pentru dumnezeirea Sa, 
acum, din pricina marimii chinurilor, nu l-au mai numit Tatal, ci numai Dumnezeu, aratand ca Tatal se purta 
cu El ca si cu un strain, ba chiar ca cu un dusman nedandu-i alta mangaiere decat cresterea chinurilor. Vai, cat 
de vrednic de mila si ciudat este acest lucru! Iisus Hristos putandu-si indulci suferintele, cum mai tarziu 
a usurat chinurile atator mucenici si totusi sa bea pe de-a-ntregul si deplin paharul suferintelor, lasand 
la o parte orice mangaiere si a lui Dumnezeu si a ingerilor si a oamenilor si din cer si de pe pamant! Si 
putand cu putina suferinta sa rascumpere toata lumea, a primit sa se afunde intr-un abis de chinuri. 

Acum tu, pacatosule, cunoscand acestea, te miri pentru ce Hristos a suferit in sufletul Sau o patima asa de 
mare si de neasemanata? Sa stii, insa, ca n-a rabdat-o pentru altceva decat ca sa intelegi mai adanc dragostea 
pe care o datorezi lui Dumnezeu si ura pe care trebuie s-o ai pentru pacat. Pentru ca Domnul, nimicindu-si 
aproape de tot trupul, ca sa nimiceasca pacatul, dand din dragoste pentru Tatal o viata de asa mare pret si 
afundandu-si dumnezeiescul suflet intr-un abis de chinuri, ne da sa intelegem bine ca trebuie sa preferam 
voia lui Dumnezeu, mai mult decat orice bine si ca fiecare pacat, fiind o paguba si o necinstire a nespusei 
maretii a lui Dumnezeu, este un rau mai mare decat inspaimantatoarea moarte a lui Dumnezeu intrupat, 
intrucat El a preferat ca Fiul Unul Nascut al lui Dumnezeu sa primeasca moartea, numai ca sa vindece un rau 
asa de mare: pacatul. “Dupa nelegiuirile poporului meu a venit moartea” (Isaia 53,8). Dar tu, frate, nu te-
ai gandit niciodata de ce Dumnezeu a rabdat asa de mari chinuri cu trupul si cu sufletul? Vai mie! Ma 
tem ca niciodata! De aceea esti asa de departe de a iubi pe Dumnezeu si de a uri pacatul! Si doar acesta 
este tot rostul si scopul patimilor Domnului si cea dintai invatatura pe care Rascumparatorul a voit sa 
ti-o dea cu patimile Sale. 

O, ce mare rusine! Dumnezeu – omul Iisus sa se nimiceasca pe Sine si sa sufere atata, ca sa-ti arate cu 
crucea Sa limpede adevarul si tu pana acum sa nu-L intelegi! Ce vei spune, nenorocitule, cand vei sta in 
fata judecatii lui Dumnezeu incarcat cu atatea pacate? Vei raspunde repede ca n-ai crezut ca pacatul este un 
rau asa de mare ? Dar cum ar fi fost cu putinta ca intelepciunea cea vesnica a lui Dumnezeu sa dea pe 
cea mai scumpa fiinta din lume ca sa rabde cea mai rusinoasa si ingrozitoare moarte trupeasca si cea 
mai mare suferinta sufleteasca, daca pacatul ar fi un rau neinsemnat, un fel de nimic? Cum ar fi fost cu 
putinta ca doctorul sufletelor si al trupurilor sa pregateasca cu propriul Sau sange o asa de scumpa doctorie, 
daca rana pe care trebuie s-o vindece n-ar fi fost asa mare? De aceea spune Sf. Ignatie Teoforul:  

“Ranile pacatosilor erau asa de mari incat a fost nevoie ca Insusi Domnul sa fie ranit pentru ca sa le 
tamaduiasca.”  

Crezi acum si-ti dai seama cat de mare este pacatul, dupa suferinta pe care a rabdat-o Domnul, ca sa te 
izbaveasca? Caci dupa umbra, cunosti care este marimea unui corp. 

Rusineaza-te, dar, de o asa de monstruoasa nestiinta pe care ai avut-o pana acum si fii incredintat ca un 
singur pacat de moarte de l-ai mai face, este un rau mai infricosator decat toata patimirea lui Iisus Hristos, 
daca ar fi cu putinta ca ea sa se mai repete. Minuneaza-te cum de ai baut ca apa rautatea, fara nici o rusine 
sau zabava, precum zice Iov: “Urat si necurat este barbatul, care bea nedreptatea ca o bautura ” (15,16). 
Intristeaza-te si te caieste pentru amaraciunea pe care ai pricinuit-o Domnului cu pacatele tale. Ca si cum n-
ar fi fost deajuns suferinta pricinuita de pacatele celorlalti pacatosi, ai mai adaugat si propriile-ti pacate 
intristandu-L fara masura, deoarece mai dinainte El stia dispretul ce aveai sa-l arati fata de suferintele 
Sale, ocara sangelui Lui si calcarea poruncilor Sale. Hotaraste-te sa nu-I mai intristezi dumnezeiasca 
inima cu alte pacate, ci sa te faci recunoscator, aratand ascultare de poruncile Lui, pretuire sangelui Lui, 
evlavie sfintelor Patimi si mantuire pentru sufletul tau, pentru care Domnul a suferit cate a suferit, caci daca 
din rautatea ta se va intampla sa fii osandit sa sti ca-ti va ramane in vecii vecilor, infipt ca un piron in 
inima acest gand chinuitor. Hristos sa sufere atata pentru ca sa ma mantuiasca, iar eu sa fiu osandit! 
Vai mie! Straduieste-te sa-ti agonisesti fata de Dumnezeu dragostea care o au ingerii si sfintii, ca sa-ti 
plinesti cu ea lipsa si sa te arati multumitor lui Iisus, pentru dragostea pe care a avut-o suferind atatea patimi 
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pentru a ta mantuire. Si fiindca Domnul a rabdat patimile cu trupul ca sa-ti rascumpere trupul si le-a rabdat si 
cu sufletul ca sa-ti rascumpere sufletul, roaga-L sa-ti intareasca pe veci in inima hotararea ca sa nu-ti mai lasi 
nici trupul, nici sufletul sa mai cada in vreun pacat, ci sa fii de-a pururi rob lui Iisus Hristos care te-a 
rascumparat de la diavolul si de la pacat, nu cu bani, cu alte lucruri stricacioase, ci cu sine Insusi si cu 
preascump sangele Sau, dupa cum zice prea fericitul Petru: “Stiind ca nu cu argint sau cu aur stricacios 
sunteti rascumparati din viata cea desarta data voua de parinti, ci prin sangele cel scump al lui Hristos ca 
al unui miel nevinovat si neprihanit” (1 Petru 1,18). 

Ia aminte, iubitule, la cele sapte cuvinte pe care le-a grait Domnul pe Cruce si ti le-a lasat drept cea din 
urma tainica porunca, ca sa le pazesti de-a pururi in inima si in minte, in toata viata ta pamanteasca. 
[...] 

1. Cel dintai cuvant spus de Domnul pe cruce este: “Parinte, iarta-le lor ca nu stiu ce fac” (Luca 23,34). 

Prin aceasta Domnul isi arata nespusa dragoste si netinerea minte de rau. Nu face ca pamantul sa se despice 
si sa inghita pe rastignitori, ci mai degraba roaga pe Tatal sa le ierte pacatul si desigur ca ar fi fost iertati daca 
ar fi crezut si s-ar fi pocait si n-ar fi ramas in necredinta, dupa cum zice Teofilact: 

“Aratand o nespusa blandete, Iisus se roaga pentru ei si li s-ar fi iertat pacatul daca dupa aceea n-ar fi 
ramas in necredinta “.  

Din acest cuvant a invatat Stefan sa spuna despre cei ce-l ucideau cu pietre: “Doamne nu le socoti lor 
pacatul acesta! (F.Ap. 7.60). Tot asa si Iacov, fratele Domnului a invatat sa se roage cu acest cuvant, pentru 
cei ce-1 aruncase jos, dupa cum spune Metafrast. Pe scurt, toti sfintii, ca imitatori si urmasi ai lui Hristos, de 
la acest cuvant au invatat sa ierte pe vrajmasii lor. 

2. Al doilea cuvant este cel rostit de Domnul catre talharul cel bun: “Amin, zic tie, astazi vei fi cu mine in 
rai” (Luca 23,43).  

Cel mai placut cuvant, prin care Domnul face mostenitor al Raiului pe cel ce mai inainte a fost ucigas si 
talhar! De cate ori si multi zic cuvantul pe care l-a spus talharul catre Hristos: “Pomeneste-ma, Doamne, 
cand vei veni intru imparatia Ta“! (Idem 42), dar nu se invrednicesc sa auda si raspunsul lui Hristos catre 
talhar, pentru ca nu-l spun cu cainta si cu aceeasi inima ca si talharul si pentru ca ei il spun dupa ce au 
crezut ca Hristos este Dumnezeu, pe cand talharul l-a spus fara sa creada ca Hristos este Dumnezeu si 
fara sa vada minuni, ci l-a spus unui tovaras de osanda si catre un rastignit, insuflat de Har, precum 
spune Sfantul Leon, dupa buna parere si mustrare de sine zicand: “Noi cu dreptate patimim pentru cele ce 
am facut, pe cand acesta n-a facut nimic rau ” (Luca 23,41). De aceea avea dreptate dumnezeiescul 
Hrisostom sa strige talharului: 

“O minunata marturie a talharului! Il vede rastignit si vesteste Imparatia; Il vede spanzurat pe lemn si il 
numeste Imparat al Cerurilor! ”  

Iar Grigorie Dialogul: “Cuiele au tintuit numai mainile talharului pe Cruce, dar nu i-au putut tintui limba 
si inima“. Si Sf. Gheorghe Coresios:  

“inima talharului este sloboda; in credinta, pentru ca vesteste pe 
Hristos ca imparat; in nadejde, pentru ca pomeneste de Imparatia 
Cerurilor si in dragoste, pentru ca mustra pe celalalt talhar care 
hulea, zicandu-i: Nu te temi tu de Dumnezeu ca in aceasi osanda 
esti?” (Luca 23.40). 

3. Al treilea cuvant este cel spus de Domnul Iisus Preasfintei Sale 
Maici si lui Ioan, ucenicul cel iubit, care stateau in preajma crucii 
Lui: “Femeie, iata Fiul Tau! Apoi spuse ucenicului: Iata mama ta!” 
(Ioan 19,26) 

Prin acest cuvant, talcuieste Teofilact, El se grijeste numai de mama Sa 
– cu toate ca erau de fata si alte femei, incredintand pe Fecioara, celui 
feciorelnic, pe cea iubita celui iubit si pe cea curata ucenicului celui 
curat ca s-o pazeasca. Si ne invata si pe noi ca sa ne grijim de parintii 
nostri pana la cea din urma suflare a lor, daca nu ne impiedica de 
la evlavie si de la virtute. El se ingrijeste de mama… si fiind si alte 
femei numai de mama se grijeste, invatandu-ne ca sa avem grija de cei 
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ce ne-au nascut pana la ultima suflare. Dar oare de parintii care ne impiedica de la evlavie sa nu avem grija? 
Nu ne opreste sa le purtam toata grija. Spune Teofil (la Coresios) ca Domnul a spus mamei Sale cuvant 
aspru, nenumind-o mama ci femeie, cum numea si pe celelalte, pentru ca sa n-o intristeze si mai mult prin 
cuvantul mama, ci prin asprimea cuvantului s-o faca sa rabde mai usor patima Lui. 

4. Al patrulea cuvant este “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai lasat!” (Matei 27,46; 
Ps.21,1). 

Desi acest cuvant unii l-au talcuit precum am mai spus inainte, Grigorie Teologul invata ca Domnul, 
rostind acest cuvant ne-a inchipuit pe noi, primind in persoana Sa parasirea lui Dumnezeu, pe care a 
suferit-o firea noastra omeneasca; dupa cum a primit si lipsa de minte si gresalele noastre, dupa cum se 
cuprinde in psalmul 21, referitor la Hristos, din care este si cuvantul acesta:  

“Caci nu El este parasit fie de Tatal fie de Dumnezeirea Lui…, ci in El ne inchipuie pe noi. Noi suntem 
cei parasiti si trecuti cu vederea dintai. Apoi acum mantuiti, prin patimile Celui fara de patima, dupa cum 
si lipsa noastra de minte si gresala insusind-o, spune celelalte prin psalm. Pentru ca vadit se refera la 
Hristos, Psalmul 21” (Cuv. 2 Despre Fiul).  

Acelasi lucru il spune si inteleptul Origen in Talcuirea Psalmului 21 si Ioan Damaschin in Teologia sa. 

5.  Al cincilea cuvant pe care l-a spus Iisus pe Cruce este: “Mi-e sete!” (Ioan 19,28).  

Pricinile pentru care Iisus a spus acest cuvant sunt trei: trupeasca, sufleteasca si alegorica. Fiindca Domnul 
varsase rau de sudori ca picaturi de sange in Gradina; fiindca varsase mult sange in grozava biciuire de la 
rastignire si fiindca suferise atatea dureri si patimi, trupul sau ramasese fara umezeala fireasca, incat si 
trupeste Domnul era chinuit de o sete arzatoare, dupa cum spune si Sf. Chiril al Alexandriei, in Talcuirea 
Evangheliei de la Ioan. 

Pricina sufleteasca era ca Domnul cu sufletul si cu inima inseta si dorea sa sufere pentru mantuirea 
oamenilor: “Mi-e sete ” - zice Fericitul Augustin: sunt insetat sa-mi vars sangele, sunt insetat sa va 
imbogatesc cu binefacerile mele“. Si Sf. Ciprian zice: 

“Domnul era insetat sa sufere si mai mult, pentru ca focul nemarginitei Sale iubiri pentru oameni ardea 
asa de tare in inima sa, incat desi suferise atata, I se parea ca a suferit putin, si dupa cum era fara 
margini si nemasurata dragostea Lui, asa dorea sa nu masure nici suferinta Lui“. 

Pricina alegorica a setei Domnului era ca prin cuvantul: “Mi-e sete” -zice Sf. Chiril al Ierusalimului - ca nici 
un lucru din lumea aceasta nu poate satura dorinta omului; ca viata omului se sfarseste, dar setea si 
dorul lui nu (in Teatron politicori). 

6. Al saselea cuvant pe care l-a spus Domnul pe Cruce este: “Savarsitu-s-a!” (Ioan. 19,30). 

Prin acest cuvant Domnul a aratat ca s-au plinit toate poruncile cele despre Dansul; ca s-a sfarsit lucrul si 
voia Tatalui pentru care venise in lume si despre care a spus: “Mancarea mea este ca sa fac voia Celui ce 
M-a trimis si sa savarseasc lucrul Lui” (Ioan 4,34); ca se sfarsise puterile trupului Sau si nu putea sa rabde 
mai mult. Pe scurt, cu cuvantul acesta, Domnul a aratat ca s-a sfarsit intruparea si iconomia Sa (opera 
mantuirii) si ca nu mai lipseste nimic: “Toate s-au savarsit si nu mai ramane nimic pentru mantuire“, zice 
sfintitul Teofilact. 

Alergati acum toti care auziti sau cititi acestea. Alergati mici si mari langa cruce, ca sa va luati ramas bun 
de la Preaiubitul Iisus si sa-I primiti rugaciunile si binecuvantarile inainte de a-si da sufletul. Alergati 
cu zdrobire de inima si cu lacrimi si cereti iertare. Preotii de la cel mai mare Arhiereu al vostru; 
feciorelnicii de la mirele vostru; cei rataciti, de la calauza voastra; cei bolnavi de la doctorul vostru; pacatosii 
de la Mantuitorul si marele vostru iubitor; si la un loc, toti crestinii buni, de la bunul nostru Parinte. Unul sa-
I sarute mainile, altul sa-I sarute picioarele, unul sa-I sarute rana facuta cu lancea, altul sa-I stearga 
sangele si altul sa-I inchida ochii, dupa obiceiul ca fiii sa inchida ochii parintilor lor cand mor asa cum si 
Iosif a inchis ochii lui Iacov, tatal sau: “Si Iosif si-a pus mainile pe ochii lui” (Facere 46,4). Pentru ca 
dulcele Iisus va mai spune un singur cuvant si pe urma ne va parasi, indata isi va da sufletul. Priveste cum i 
se zbuciuma sufletul, cum se afla la cea din urma suflare si-n agonia mortii. Priveste cum isi inclina 
capul ca sa cheme moartea si striga cu mare putere si glas, cel mai din urma si al saptelea cuvant: 

7. “Parinte, in mainile Tale imi dau duhul” (Luca 23,46) 
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Ah! A murit viata lumii! Ah! si-a dat duhul suflarea ingerilor! Ah, si-a dat suflarea sufletul tuturor! Soare 
ascunde-ti razele tale; pamantule, cutremura-te; pietrelor, despicati-va; morminte, deschideti-va; mortilor 
inviati; catapeteasma sfasie-te de sus pana jos si toate fapturile luati parte la nedreapta moarte a Facatorului 
vostru!  

“Si iata catapeteasma templului s-a rupt in doua de sus pana jos, mormintele s-au deschis si multe trupuri 
ale sfintilor celor adormiti au inviat” (Matei 27,51). 

Cum ti se pare acum, iubitule, aceasta scoala pe care ti-a deschis-o Iisus pe Golgota? Cum ti se par 
aceste lectii si invataturile pe care ti le-a predat Domnul pe Cruce? Nu sunt minunate, mari si foarte 
puternice doctorii pentru toate suferintele? Deci cand da peste tine vreo rea intamplare alearga la Golgota. 
Cand te apuca vreo patima alearga la Golgota. Cand te musca serpii cei ganditori, dracii, alearga la Cruce. 
Pentru ca indata ce vei vedea pe Cel rastignit si-ti vei aminti de cele sapte invataturi pe care El ti le-a dat pe 
Cruce, indata te vei vindeca si vei trai, dupa cum si evreii muscati de serpi in pustie, indata ce priveau sarpele 
de arama se vindecau si nu mai mureau: “Si a facut Moise un sarpe de arama si l-a pus ca semn si cand un 
om era muscat de sarpe daca privea la sarpele de arama, traia ” (Numeri 21,9). 

Cand ai vreun dusman, care te-a nedreptatit sau te-a jignit, sau te-a prigonit de moarte, alearga la cruce si 
adu-ti aminte de intaiul cuvant pe care l-a spus Domnul, iertand pe cei ce-L rastigneau si iarta si tu pe 
vrajmas din toata inima. Cand se va intampla sa te pedepseasca Dumnezeu cu boli si cu necazuri pana la 
moarte, alearga la cruce si fa ca bunul si recunoscatorul talhar, crezand si marturisind ca pe dreptate si pentru 
pacatele tale esti pedepsit, cunoscand ca este un Dumnezeu, de care sunt conduse toate fapturile si nimic nu 
este trecut cu vederea si de aceea proslaveste drepatea dumnezeiasca, care te-a pedepsit pentru folosul tau si 
nu murmura deloc. Pentru ca daca Domnul Cel fara pacat, osandit la moarte pe Cruce pentru pacatele tale, ca 
un nelegiuit sau talhar – nu a murmurat – cum vei mai murmura tu, cand suferi pentru pacatele tale? Si cand 
ai inainte-ti pilda lui Iisus Cel fara de pacat? Iar pentru recunostiinta si marturisirea ta, sa stii ca vei auzi si tu 
al doilea cuvant, pe care l-a spus Domnul talharului si vei intra in Rai, ca sa imparatesti impreuna cu Hristos, 
lasand afara pe talharul, care murmura si blestema. Dupa cum te sfatuieste Sf. Grigorie Teologul:  

“Daca te-ai rastignit impreuna cu talharul, cunoaste pe Dumnezeu ca recunoscator; daca acela a fost 
nelegiuit pentru tine si pentru pacatul tau, tu fa-te pentru Dansul ascultator de lege, inchina-te Celui ce s-
a rastignit pentru tine si – rascumpara-te de rautate, rascumpara prin moarte mantuirea, intra in Rai cu 
Iisus, caci ai cazut cu stiinta. Priveste bunurile de aici, lasa pe cel ce murmura sa moara afara cu 
blestemul” (Cuv. la Pasti). 

Daca ai parinti trupesti sau duhovnicesti batrani, alearga la Cruce si invata din al treilea cuvant al Domnului 
sa te ingrijesti de dansii si sa le dai cele de trebuinta pentru viata ca: slujire trupeasca, cinste, supunere si 
orice alt ajutor: mai ales cand sunt saraci si bolnavi si batrani si nu te impiedica de la evlavie si virtute. 
Cand cineva face fata de tine vreo gresala mare sau mica alearga la cruce si invata din cuvantul al patrulea al 
Domnului sa ierti gresala fratelui tau, rabdand cu voie si din dragoste, ca si cum tu ai facut-o altuia, dupa 
cum si Hristos a primit ca fiind ale Sale nepasarea, neinteleptia si pacatele noastre. Caci sa stii, frate, ca doua 
sunt primirile, dupa cum zice Sf. Marcu Pustnicul: una fara de voie si dupa rautate, cum este, de pilda, cel 
care insala sau nedreptateste pe altul, sau il cleveteste si ii face rau; acela fara sa vrea isi aduce asupra sa 
pacatele si ispitele pe care le-ar suferi acela pe care el l-a inselat, l-a nedreptatit, l-a clevetit sau i-a facut rau, 
dupa cum ne incredinteaza de aceasta Scriptura zicand: “Dreptul scapa din lat si in locul lui cade 
nelegiuitul” (Prov. 11,8); si iarasi: “Cel ce sapa groapa aproapelui, cade intr-insa, iar cel ce rostogoleste 
piatra, peste dansul o rostogoleste” (Prov. 26.27).  

Cealalta primire este de voie si izvoraste din dragoste, dupa cum Domnul, a primit si a luat asupra Sa 
pacatele si bolile si ispitele si suferintele noastre rabdand pana la moarte. Caci zice: “Iata mielul lui 
Dumnezeu, care ridica pacatele lumii” (Ioan 1,29) si iarasi: “Acesta slabiciunile noastre le-a luat si bolile 
le-a purtat” (Matei 8.17); si iarasi: “Pentru ei ma sfintesc pe mine, ca si ei sa fie sfintiti cu adevarat”‘(Ioan 
17,19). Dupa cum si Apostolii si toti sfintii au luat asupra-le pacatele pe care le faceau atat necredinciosii cat 
si credinciosii rabdandu-le ca pe ale lor. De aceea si Pavel porunceste zicand: “Purtati sarcina unul altuia si 
asa veti plini legea lui Hristos ” (Gal. 6.2).  

Cand te lupta patima lacomiei si pofta de bogatie, de slava si de placeri, alearga la scoala Golgotei si 
invata din al cincilea cuvant spus de Domnul pe Cruce, sa insetezi si sa poftesti nu aceste lucruri 
stricacioase si trecatoare, care, fiind pieritoare si inselatoare, nu pot satura vreodata pofta omului, 
dupa cum nici apa zugravita nu poate potoli setea celui insetat. De aceea si femeia lui Lot care s-a intors 
sa priveasca spre Sodoma, nu s-a prefacut in vreun fel de piatra, ci in stanca de sare (Facere 19,26). Dupa 
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cum cel ce mananca sare nu-si poate potoli setea, asa si cel ce pofteste lucrurile lumii, nu se poate 
satura niciodata. De aceea iti zic sa nu doresti acestea, ci doreste sa faci bine fratilor tai si sa-ti placa sa 
suferi din dragoste pentru dansii. Doreste pe Dumnezeu si slava lui Dumnezeu si fericirea care singura-ti 
poate indestula pofta si setea, dupa cuvantul Psalmistului: “Satura-ma-voi cand mi se va arata slava Ta” 
(Ps. 16,17). De aceea a zis Fericitul Augustin, ca numai fericirea cereasca este binele desavarsit, care 
potoleste pe deplin pofta omului. 

Cand esti bolnav sau batran si vezi ca s-a apropiat moartea, alearga la scoala de pe Golgota si invata 
din al saselea cuvant al Domnului, ca sa sfarsesti toate cele randuite si sa te spovedesti cu zdrobire de 
inima de toate pacatele facute din tinerete si pana in ceasul acela. Sa ierti din toata inima pe toti care ti-au 
gresit cu cuvantul sau cu fapta si sa ceri si tu iertare de la toti cei pe care i-ai jignit in vreun chip oarecare. 
Sa-ti faci sfantul Maslu, sa te impartasesti cu Sfintele Taine, sa-ti scrii testamentul, randuind ca din avutul pe 
care-l ai sa se dea si milostenie la saraci, precum porunceste dumnezeiescul Hrisostom, care zice ca 
testamentul fiecaruia sa aiba in el si numele lui Hristos si al saracilor. 

Iar cand vei fi aproape sa-ti dai sufletul, adu-ti aminte de al saptelea cuvant al Domnului si incredinteaza cu 
toata umilinta si durerea inimii si cu lacrimi sufletul tau in mainile lui Dumnezeu, zicand cu Sf. Stefan: 
“Doamne Iisuse, primeste sufletul meu!” (F. Ap7,59). si cu Fericitul Augustin: “Viata mea, primeste 
sufletul meu!” (Rugaciunea de dragoste, intaia). 

Vezi, frate, ce folos ai de la Scoala Golgotei? Vezi ce minunata invatatura ti-a dat Domnul pe Cruce? 
Rusineaza-te dar ca pana acum ai fost nepasator si n-ai invatat aceasta de suflet folositoare lectie. 
Roaga-L sa te invredniceasca, prin harul Sau, sa-ti aduca aminte totdeauna de aceasta invatatura si s-o 
pastrezi in inima, spre a folosi la nevoie ca sa nu mai pacatuiesti, zicand cu David: “Intru inima mea am 
ascuns cuvintele Tale ca sa nu mai gresesc” (Ps. 118,11). Si pentru ca Crucea este amvonul cel inalt, de 
pe care Domnul ti-a vestit invatatura cea mantuitoare, cere-I har sa te invredniceasca in toate 
necazurile sa-I imbratisezi Crucea, ca sa afli intr-insa scapare si mangaiere in toate suferintele. Ca sa 
ai ca slava si lauda in toata viata ta, zicand cu Pavel:  

“Iar mie sa nu-mi fie a ma lauda decat in Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care mi s-a 
rastignit lumea, iar eu lumii” (Galateni 6,14). 

(din: Sfantul Nicodim Aghioritul, Deprinderi duhovnicesti, Editura Episcopiei Ortodoxe, Alba-Iulia, 1995) 
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Sf. Nicodim Aghioritul – Despre Sfânta Cruce 

Purtandu-si Domnul Crucea, a purtat-o: 

A. In vazul tuturor 

“Ia aminte frate, la felul in care Iisus Hristos si-a puratat Crucea Sa, pentru ca sa-l imiti si tu, pentru ca fara 
Cruce nimeni nu poate intra intru Imparatia lui Dumnezeu. Mai intai Hristos si-a purtat Crucea inaintea 
intregii multimi, pe la amiaza, in mijlocul Ierusalimului, care era plin de multime nenumarata de popor, care 
venise din toate partile lumii ca sa praznuiasca Pastile dupa porunca Legii. Atunci a pornit Iisus de la 
pretoriul lui Pilat, purtand pe umerii sai Crucea, avand de amundoua partile cate un talhar, purtand coroana 
de spini pe cap cu batjocora si pedeapsa, imbracat iarasi cu hainele Sale ca sa-L cunoasca toti, fiind vestit de 
crainicul domnesc, care mergea inainte strigand din gura si cu trambita- ca este vinovat mortii; inconjurat de 
multi calai si ostasi, inaintand spre locul de osanda, in mijlocul unei gloate nenumarate si mai ales a 
capeteniilor poporului: a arhiereilor si a preotilor, a fariseilor si a carturarilor, care in loc sa fie intristati si sa-
L compatimeasca, toti cu un glas il huleau si-l batjocoreau batandu-si joc de Dansul; “Si purtandu-si crucea 
a iesit in locul ce se numeste al capatanei” (Ioan 19, 17). 

O, priveliste nemaivazuta pentru ingeri, Stapanul cel infricosat, a carui hotarare va cutremura toata 
lumea in ziua cea din urma, acum, cu mainile legate la spate, cu infatisarea trista, cu ochii intristati, cu 
capul plecat, merge ca un osandit sa fie ucis de oameni pacatosi, adica tocmai pentru aceia care acum Il 
omoara. 

Domnul a rabdat cu asa mare bucurie batjocura publica ca sa-ti dea pilda sa-L urmezi si tu, adica sa nu te 
rusinezi cand oamenii te invinovatesc si te ocarasc pentru ca pazesti poruncile lui Hristos; ca pazesti 
intregi si neschimbate nu numai dogmele credintei, ci si invataturile Sfintei Evanghelii si ale Sfintilor 
Parinti, ca sa nu te rusinezi daca te invinuiesc ca nu urmezi multimii, ci celor putini si buni: sau ca nu 
te impotrivesti adevarului ci, dimpotriva, il aperi pazind cele scrise: “sa nu te impotrivesti adevarului“ si 
iarasi: “Pana la moarte lupta pentru adevar si Dumnezeu va lupta pentru tine” (Sirah 4, 25). Ca sa nu te 
rusinezi daca oamenii te invinovatesc si-ti dau numiri defaimatoare pentru ca nu te asemeni lor, nici 
nu vrei sa te unesti la relele si nelegiuirile pe care le fac ei; pentru ca tu ii mustri sau cu fapta sau cu pilda 
vietii tale bune, sau cu cuvantul si marturia Sfintei Scripturi si a purtatorilor de Dumnezeu parinti. Bucura-te 
si slaveste pe Dumnezeu ca ai fost batjocorit pentru numele Lui si ca te-ai invrednicit sa fii ocarat 
pentru aceasta, precum te mangaie corifeul apostolilor zicand: “De sunteti graiti de rau pentru numele lui 
Hristos ferice de voi, ca Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu odihneste peste voi“ (1 Petru 4, 14). Batjocura 
oamenilor si ocarile pe care le primesti pentru adevar si pentru virtute, inaintea intregii lumi fara nici o jena 
sau rusine, dupa cum Dumnezeu si Domnul si-a purtat Crucea nesocotind dispretul si ocara oamenilor dupa 
cum este scris: “In locul bucuriei ce-I era pastrata, a suferit crucea, netinand seama de ocari” (Evrei 12, 
2). Cu astfel de ocari te faci si tu impreuna partas la patimile si batjocurile lui Iisus, neindoielnic ca la vreme 
te vei impartasi si de bucuria slavei Lui. 

Iubitul meu frate, poarta Crucea, si batjocura lui Iisus Hristos, socotindu-le o bogatie mai mare decat toate 
comorile imparatilor, pentru ca sa fii si tu numarat impreuna cu toti sfintii noi si vechi care au purtat Crucea 
lui Hristos precum este scris: “Pentru ca si Iisus ca sa sfinteasca poporul prin sangele Sau, a patimit afara 
de porti. Sa iesim dar la Dansul afara din tabara purtand ocara Lui“ (Gal. 6, 14). Si pentru ce te-ai rusina 
purtand Crucea lui Hristos? Sfantul Apostol Pavel se lauda in Crucea Domnului si tu te rusinezi? “Iar mie sa 
nu-mi fie a ma lauda, decat in Crucea Domnului nostru Iisus Hristos“ (Gal. 6, 14). 

Dar te ocaraste lumea pentru adevarul pe care-l spui? Pentru virtutea pe care o ai? Te prigoneste? Iti scoate 
nume rau? Bucura-te si te veseleste de aceasta caci este scris: “Fericiti veti fi cand va vor prigoni si va vor 
ocari si vor socoti numele vostru ca un rau.” (Luca 6, 22). Te blesteama oamenii? Nu lua aminte la 
blestemele lor, pentru ca daca oamenii te blesteama, apoi te vor aplauda toti ingerii si sfintii Raiului si te vor 
lauda, iar Dumnezeu de sus te va binecuvanta si-ti va da cununa slavei vesnice: “Ei vor blestema si tu vei 
binecuvanta“ ( Ps. 108, 27). 

Daca, insa, ascunzi adevarul si calci poruncile Domnului, ca sa pastrezi deprinderile cele rele si sa placi 
lumii, ca sa te laude oamenii si sa nu fii rusinat de dansii, atunci vai si amar de tine! Pentru ca ai aruncat de 
pe umeri Crucea lui Hristos si ai calcat-o in picioare, pentru ca nu esti cu adevarat si ucenic si urmator a lui 
Iisus Hristos, adevaratul tau invatator, ci ucenic al diavolului si al lumii. In ziua judecatii se va rusina si 
Hristos sa te faca al Sau si sa te faca partas slavei si Imparatiei Lui: “Cel ce se va rusina de Mine si de 
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cuvintele Mele in acest neam desfranat si pacatos si Fiul omului se va rusina de dansul, cand va veni 
intru slava Tatalui Sau cu sfintii Sai ingeri“ (Marcu 8, 38)”. 

B. A purtat-o cu demnitate 

Ia aminte, iubitule ca Hristos si-a purtat Crucea nu numai in vazul tuturor dar si cu demnitate si cu mare 
curaj. Cunostea foarte bine Domnul, cat era de mare greutatea lemnului Crucii, nu numai materialiceste ci si 
dupa simbolul ei, intrucat crucea purta pe dansa pacatele intregii lumi. Stii foarte bine cat de slaba era 
puterea Lui din pricina multului sange pe care il pierdu-se in chinurile suferite mai inainte, si din cauza 
durerilor dinlauntru si dinafara ale firii Sale omenesti. De asemenea stii foarte bine nedreapta hotarare care 
osandea pe Sfantul Sfintilor sa moara ca un nelegiut, ca un om blestemat si ca un talhar primejdios, adica 
spanzurat pe Cruce. Dar cu toate acestea el o imbratiseaza cu multa noblete si curaj, o strange la piept, o 
priveste ca pe un altar, pe care sa-si jertfeasca viata Sa; ca pe un tron al dragostei Lui, ca pe o slava si 
lauda, ca pe un sceptru imparatesc, ca pe o camara de nunta al Bisericii Sale si ca o unealta a 
rascumpararii noastre si a nimicirii pacatului. De aceea numise Crucea si Potir, pentru ca precum cineva, 
band un pahar de vin se bucura si se veseleste, tot asa si Iisus cu multa placere si bucurie a purtat osanda 
Crucii. 

Sa stii ca fara cruce nu ai mantuire. Adica fara sa te biruiesti pe sineti, fara sa-ti supui patimile, fara sa 
suferi necazuri si ispite, nu vei primi cununa si rasplata caci zice Cuviosul Isaia ca crucea este 
inlaturarea a tot pacatul. Iar Avva Macarie ca toata virtutea este o cruce. 

Nu numai ca se cade sa porti suferintele si crucea lui Hristos, ci se cade sa o porti cu curaj si demnitate, 
pentru ca, dupa cum spunea Sfantul Teodor Studitul, curajul de multe ori face usoare si pe cele grele, 
dupa cum dimpotriva, micimea de suflet si nepasarea fac grele si pe cele usoare. Cine primeste 
necazurile si ispitele cu inima buna si indrazneala, acela gaseste in ele mangaiere si face sa rodeasca 
bogatie duhovniceasca, iar cel ce primeste cu micime de suflet, acela se ingreuneaza indoit, pentru ca dupa 
spusa Sfantului Isaac, “micimea de suflet este mama iadului“. 

Si pentru ce sa fii mic la suflet, frate? Ia spune de ce te temi? Imbarbateaza-te, ai curaj si incredere in 
Domnul, caci El este cel ce te intareste sa biruiesti: “In lume necazuri aveti avea, dar indrazniti, Eu am 
biruit lumea“ (Ioan 16, 33). Te temi de diavolul care porneste impotriva-ti ispitele si nenorocirile? Dar 
mangaie-te ca Hristos care este cu tine este mai puternic si mai mare decat diavolul: “Cel ce este in voi este 
mai mare decat cel din lume“ (I Ioan 4, 4). Tremuri din pricina slabiciunii firii? Nadajduieste in Domnul a 
carei putere este in slabiciune se desavarseste si se mareste: “Puterea mea in neputinta se savarseste“ (II 
Cor. 12, 9). 

Roaga-L pe Hristos sa-ti intareasca slabiciunea cu Harul Sau si sa-ti daruiasca o parte din barbatia Sa. 
Hotaraste-te sa-L urmezi pana la Golgota, pe urmele stropite cu sfant Sangele Sau pana ce te vei ridica 
pe Cruce si pana vei muri impreuna cu El, prin ascultarea poruncilor Lui zicand si tu cu Toma: “Sa 
mergem si noi ca sa murim impreuna cu Dansul!“ (Ioan 11, 16). 

C. Cu curaj si rabdare 

“Pe toata calea suferintei, Hristos a purtat Crucea cu barbatie si multa rabdare, de la pretoriul lui Pilat pana la 
inaltimea Golgotei, drum lung de aproape doua zile. Purtand Crucea pe umeri si urcand, la orice urcus mai 
greu apasa spre pamant Crucea impiedicandu-L si Domnul cadea in genunchi. Cu aceasta nu numai ca-si 
sporea chinul, dar adeseori cadea jos sub greutatea Crucii, insa nu-L pasuiau. Caci ostasii si iudeii temandu-
se sa nu moara pe cale inainte de al rastigni, L-au mai usurat putin, dand Crucea lui Simeon Cirineanul ca s-o 
duca. Aceasta usurare facuta Domnului de catre vrajmasii Lui, nu o faceau din mila, ci sa-L rastigneasca 
fiind viu si sa moara cu chin mai greu si cu batjocora mai mare. Purtarea Crucii de catre Hristos este o 
taina, ca sa ne faca sa intelegem ca vrea si noua sa ne dea Crucea Sa si sa ne faca partasi chinurilor Sale 
si prin aceasta si rasplatirilor Sale ceresti. Caci precum asupra lui Simon Cirineanul s-au revarsat 
nenumarate bunatati pentru ca a purtat Crucea Domnului, desi de sila si impotrivindu-se, tot asa se vor 
revarsa si asupra fiecarui om bun, care va imita pe Hristos si va purta Crucea Lui. 

Tu, abia de incepi sa faci vreun bine si indata ce dai peste cea mai mica suparare, ajunge un singur 
cuvant ispititor, ca sa te faca sa te intorci inapoi de pe cale. Aceasta tii rabdarea? Asa raspunzi tu la 
marea rabdare pe care a avut-o Domnul ca sa te mantuiasca? N-ai auzit tu pe Domnul cand zice: “Cel ce va 
rabda pana in sfarsit acela se va mantui!“ si pe apostolul, care-ti porunceste sa rabzi in vreme de necaz si 
sa te bucuri in nadejde: “Mangaiati-va cu nadejdea, in necazuri fiti rabdatori!” (Rom. 12, 12). Tu la 
Sfantul Botez, ai fagaduit sa porti Crucea Domnului, adica patimi si ispite si sa urmezi lui Hristos, nu numai 
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catava vreme drumul cel bun, ci in tot timpul vietii tale si pana la Golgota, adica pana la moarte de va fi 
nevoie. De ce nu rabzi acum necazul marunt ce-l ai, ci parasesti Crucea Domnului in mijlocul drumului si dai 
inapoi? Nu stii ca prin aceasta te faci nevrednic si dezmostenit de imparatia lui Dumnezeu. caci zice: “Cel ce 
nu-si ia Crucea si nu-mi urmeaza mie, nu este vrednic de mine“. “Tu, zice Marele Vasile, te-ai tocmit cu 
Hristos sa lucrezi toata ziua in voia poruncilor Lui, sa rabzi arsita si osteneala zilei; cum de dar inainte de 
incheierea zilei, adica a vietii tale, nu mai rabzi si ceri odihna? Asteapta sa soseasca seara, adica sfarsitul 
vietii si moartea, si atunci va veni Domnul, vine sa-ti dea plata pentru lucrul tau. Hotaraste-te ca in viitor sa 
fii rabdator pana la moarte, purtand Crucea lui Hristos. Daca vei rabda pana la sfarsit, vei impartasi 
impreuna cu Hristos. Si cand Crucea lui Hristos se va arata pe Cer, in ziua judecatii, stralucind mai mult 
decat soarele, te vei apropia si tu de ea cu indrazneala, ca sa fii slavit si sa stralucesti si tu la lumina si slava 
ei ca unul ce ai purtat-o bine: “Rabdarea alunga de la om primejdiile, iar necazurile care nu sunt primite cu 
rabdare, aduc o povara indoita“. 

Multumeste apoi Domnului ca a rabdat pentru tine greutatea cea mai mare a Crucii si indeosebi ca te-a rabdat 
pana acum, si roaga-l sa-ti daruiasca si tie o parte din rabdarea Sa, largindu-ti inima in vreme de necaz prin 
Harul Sau, precum este scris: “Intru necaz m-ai desfatat“ (PS. 4, 10) nelasandu-te in acelasi timp sa-ti perzi 
mantuirea, dupa cuvantul ce scrie: “Vai voua celor ce ati pierdut rabdarea!“ (Sirah2, 15)”. 
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Sf. Nicolae Velimirovici – Despre cele 5 rani ale lui Iisus  

Din scrisorile misionare ale Sfantului Nicolae Velimirovici 

 

“Îmi scrii că ai auzit de la femeile bătrâne un „basm” despre cele cinci răni ale 
lui Iisus, şi întrebi cum a luat naştere acest basm. Vai, fiică, citeşte Noul 
Testament! Vai, sârbilor, nu vă faceŃi de ruşine înaintea cerului şi pământului 
prin necunoaşterea credinŃei voastre! LăsaŃi deoparte toate celelalte 
învăŃături şi lecturi până ce veŃi învăŃa mai întâi ceea ce e mai important şi 
mai mântuitor. Mai întâi vine cunoaşterea credinŃei, şi după aceea toate 
celelalte învăŃături. (…) 

Iar cele cinci răni ale lui Iisus nu sunt vorbe, ci o realitate înfricoşătoare. 
Ca atare, ele trebuie cunoscute chiar mai bine decât cuvintele. 

Două răni în mâini, două răni în picioare, una în coastă. Toate cinci rănile 
de la cuie negre, ca şi de la mai negrul încă păcat omenesc. Străpunse 
mâinile, cu care binecuvânta. Străpunse picioarele, cu care umbla şi 
călăuzea pe singura cale dreaptă. Străpuns pieptul, ce revărsa din sine 
focul iubirii cereşti în piepturile omeneşti răcite. 

Fiul lui Dumnezeu a îngăduit să I se străpungă cu fier mâinile pentru păcatul multelor mâini – al unei 
păduri de mâini – care au ucis, au furat, au dat foc, au jefuit, au întins curse, au făcut silnicii; şi să I se 
străpungă picioarele pentru păcatul multor picioare – al unei păduri de picioare – care au umblat spre 
rău, au rătăcit nevinovăŃia, au prigonit dreptatea, au pângărit sfinŃenia, au călcat bunătatea; şi să I se 
străpungă pieptul pentru multele inimi împietrite – un munte de inimi – în care s-a născut toată răutatea 
şi toată lipsa de Dumnezeu, şi gândurile hulitoare, şi poftele dobitoceşti, şi în care de-a lungul tuturor 
veacurilor au fost făurite planurile de iad ale fratelui împotriva fratelui, ale vecinului împotriva 
vecinului, ale oamenilor împotriva lui Dumnezeu. 

Străpunse au fost mâinile lui Iisus – ca mâinile fiecăruia să se curăŃească de faptele păcătoase. 
Străpunse au fost picioarele lui Iisus – ca picioarele fiecăruia să se abată de la căile păcătoase. 
Străpuns a fost pieptul lui Iisus – ca inima fiecăruia să se cureŃe de poftele şi de gândurile păcătoase. 

Când cumplitul Cromwell, dictatorul Angliei, a început să ia mănăstirilor averea şi să le închidă, pe pământul 
Angliei a luat naştere o procesiune zgomotoasă, alcătuită din câteva sute de mii de fiinŃe omeneşti, ca semn 
al nemulŃumirii poporului. Înainte erau purtate steaguri cu înscrisul: Cele cinci răni ale lui Iisus, şi se cântau 
cântece duhovniceşti şi se slujeau slujbe Dumnezeieşti pe câmpuri. Cumplitul dictator s-a înspăimântat foarte 
şi s-a temut mai mult de acele steaguri decât de orice altceva, şi a murit în silnicia sa. 

Cele cinci răni ale lui Iisus să te înveŃe, fetiŃă, să-Ńi pironeşti cele cinci simŃuri de Dumnezeul Cel Viu. 

Cele cinci răni ale lui Iisus sunt cele cinci izvoare ale sângelui preacurat prin care a fost spălat neamul 
omenesc, prin care a fost sfinŃit pământul. Prin aceste cinci izvoare a curs tot sângele Dreptului, până 
la ultima picătură. Domnul Cel făcător de minuni, Care a ştiut a înmulŃi pâinea şi a hrăni cu cinci 
pâini 5000 de flămânzi, înmulŃeşte neîncetat acest preacurat sânge al Său şi prin el hrăneşte şi adapă 
din mii de altare multe milioane de credincioşi. Aceasta este Sfânta Împărtăşanie, fiică a Iui Iisus. 

În Vinerea Mare lipeşte-te cu sufletul de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu sub cruce, ca şi pe tine 
să te spele sângele de viaŃă făcător din cele cinci răni ale lui Iisus.Ca sufletele curăŃite şi înviate să poată 
duminica, dimpreună cu MironosiŃele, striga cu veselie: Hristos a înviat! 

(din Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. I, Editura Sophia, 2002) 
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Sf. Nicolae Velimirovici – Din Ierusalim, in Vinerea si Sambata Mare  

Din scrisorile misionare ale Sfantului Nicolae Velimirovici 

S-au ivit zorii zilei de pomenire a celei mai mari fărădelegi pe care a 
văzut-o soarele pe pământ. Zi de groază şi de ruşine pentru conştiinŃa 
omenească până la sfârşitul vremurilor. Este obiceiul ca închinătorii să 
străbată în această zi cu picioarele şi cu gândurile Calea Durerii. Aceasta 
este calea pe care Domnul a mers sub cruce spre Golgota.  

Am plecat din Ghetsimani în sus. Am trecut pe la casa lui Ioachim şi a 
Anei, născătorii Născătoarei. Ne-am gândit la Ea, Maica marii dureri. 
Ea a fost, oare, în acel cumplit alai? Nu. Vom vedea mai târziu. 

Palatul lui Pilat. Ca şi cum am privi la cenuşa unui vulcan stins – dar focul 
patimii şi putoarea nedreptăŃii încă se simt. Aici a fost judecat şi osândit 
învăŃătorul DreptăŃii. Aici a fost biciuit de cei fără de lege Omul 
NevinovăŃiei. Nu a rămas pe El nici o fâşie de piele întreagă. Evreii s-au 
ostenit noaptea trecută ca să nu fie. Şi soldaŃii romani cu bicele lor nu au 
făcut decât să adâncească aceleaşi răni în acelaşi trup. Cei care studiază 
dreptul roman şi legile romane ar trebui să vină în acest loc ca să se 
îngreŃoşeze pentru totdeauna de această putreziciune lipsită de omenie. 

Locul în care Domnul a căzut sub cruce. Cum să nu cadă? Greu i-a fost 
să poarte şi tăcerea de-a lungul întregii nopŃi pline de învinuiri mincinoase, de clevetiri şi de martori 
mincinoşi – cu atât mai mult întreaga putoare a scuipăturilor în faŃă şi a tot atâtor răni pe câte lucruri 
bune le făcuse El oamenilor. O, Doamne, de ce nu am fost noi atunci aici ca să luăm crucea Ta, şi pe 
Tine să Te ridicăm pe mâini şi să Te purtăm? Aşa am gândit toŃi, vărsând 
lacrimi pe această Cale a Durerii, ce s-ar fi prefăcut în Râu al Durerii dacă 
toate lacrimile vărsate de creştini ar fi Ńâşnit din el. Ferice de Simon 
Cirineanul, pe care judecata cea bună a lui Dumnezeu l-a adus aici în 
acea zi ca să ia Crucea Domnului asupra sa şi să uşureze chinurile Celui 
care S-a chinuit pentru toŃi oamenii. 

În faŃa casei sfintei Veronica. De la fereastra casei sale, Veronica a văzut 
cumplitul alai. FaŃa desfigurată a lui Hristos a stârnit compătimire în 
inima ei de fată – ea nu mai semăna a faŃă omenească, ci mai degrabă cu o bucată de pânză murdărită 
de amestecul sângelui cu scuipatul, sudoarea şi praful. I s-a făcut milă de El fetei; a alergat înaintea 
Osânditului şi cu o maramă curată i-a şters faŃa. Mucenicul tăcut nu a putut să-i spună „mulŃumesc”, însă 
i-a răsplătit slujirea într-un alt chip: pe acea maramă a rămas zugrăvit chipul lui Hristos. 

Iată-ne acum în locul unde s-a întâlnit Născătoarea de Dumnezeu cu Fiul. 
Căutându-L încolo şi încoace, ea a apărut dintr-o ulicioară şi deodată s-a aflat 
faŃă în faŃă cu El. De-abia L-a mai recunoscut. Oare ea a născut ASTA? 
Această mare rană, de mărimea omului? Din această Rană s-a vindecat, 
însă, otrăvitul neam omenesc. El nu i-a zis nimic. Ea nu I-a zis nimic. Dar 
sufletele lor s-au înŃeles şi s-au salutat. „Fiul meu”, s-a tânguit sufletul 
mamei, „primăvara mea dulce, cum a pierit frumuseŃea Ta!”. 

În fine, suntem aici. înaintea stâncii însângerate. înaintea Golgotei. Este 
vremea amiezii. Întocmai vremea când a fost înălŃat pe cruce. Bătaia ciocanului stârneşte ecouri în 
sufletele noastre. Aici am stat până la ceasul al treilea al după-amiezii, sufletele noastre la picioarele 
crucii Lui; ah, fie ca să le spele sângele Lui! În ceasul al şaselea, natura s-a răzvrătit împotriva fărădelegii 
omeneşti: pământul s-a cutremurat, pietrele au crăpat, soarele şi-a acoperit cu maramă cernită faŃa sa. La 
ceasul al nouălea, El Şi-a dat duhul. 

Doar Învierea putea să răsplătească atâta pătimire. Numai prin Învierea lui Hristos pot natura şi 
conştiinŃa noastră să se împace. 

(…) 
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Sfântul Inochentie al Odesei: Predică la Sfânta şi Marea Vineri 

“Fratilor, Proorocul, vazand oarecand pe Dumnezeu sezand pe scaun inalt, inconjurat de slava, si simtindu-si 
ticalosia si necuratia sa, striga cuprins de groaza: “O, ticalosul de mine, caci om fiind si buze necurate avand, 
am vazut pe imparatul, Domnul Savaot, cu ochii mei” (Is. 6, 5). 

Ce trebuie dar sa zicem noi acum, vazand pe Dumnezeu nu inconjurat de slava, ci acoperit de dispret, 
nu pe scaun inalt sezand, ci pus in mormant? Cum trebuie sa ne simtim noi, gandindu-ne ca aceste 
rani si acest mormant sunt faurite de mainile noastre?  

O, ticalosi oameni suntem noi, caci prin pacatele noastre nu numai ca am pogorat pe pamant pe Fiul lui 
Dumnezeu, ci inca si pe cruce L-am inaltat si in mormant L-am inchis. Ah, daca pacatul n-ar fi ridicat intre 
cer si pamant peretele cel grozav al vrajbei, si noi, asemenea proorocului celui de demult, am fi vazut pe 
Dumnezeu inconjurat de slava: Fiul lui Dumnezeu ar fi venit in lumea oamenilor asa cum merge si in lumea 
ingerilor, ar fi cercetat pamantul, ca un stapan si prieten. Cu ce bucurie L-ar fi intampinat si L-ar fi inconjurat 
fiii nevatamati ai unui parinte nevinovat! Dar acum!? O, cine va da capului nostru apa si ochilor izvoare 
de lacrimi (Ier. 9, 1) ca sa plangem ziua si noaptea si sa suspinam, caci nu numai pe noi insine ne-am 
aruncat in tarana si noroi din inaltimea nemuririi, ci si pe Fiul lui Dumnezeu L-am pogorat in 
mormant. 

Iata, fratilor, care este puterea pacatului. El pare ca nu este decat mutarea de un minut a datoriei si, 
cu toate acestea, tulbura vesnicia intreaga. El se savarseste pe micul nostru pamant, dar zguduie toate 
cerurile cele nemarginite. El se pare ca a vatamat un singur om, si totusi pana si Fiul lui Dumnezeu trebuie 
sa patimeasca pentru stergerea lui. Nenorocitule stramos, ti-ai fi intins tu mana spre fructul cel oprit daca ai fi 
prevazut cele ce se infatiseaza astazi privirilor noastre? Ai mai fi dorit tu sa fii ca Dumnezeu daca ai fi 
stiut ca aceasta dorinta va sili pe Dumnezeu sa moara pe cruce? 

Dar trecutul nu se mai poate intoarce. Omul nu poate dispune decat de timpul de fata. De aceea, ceea 
ce e cu neputinta pentru stramosul nostru, aceea este cu putinta pentru noi, stranepotii lui. Noi putem izbavi 
pe Domnul de alte suferinte noi. Si, in adevar, fratilor, fructele pomului oprit nu cresc numai in Eden, ci 
pretutindeni. Sarpele cel ispititor n-a incetat nici astazi a sopti la urechea fiecaruia: “Nu vei muri cu moarte, 
Ci vei fi ca un Dumnezeu” (Fac. 3, 3-4). 

Calcand legea lui Dumnezeu, noi savarsim nelegiuirea stramosilor nostri si, savarsind aceasta nelegiuire 
silim pe Mantuitorul sa patimeasca. Inainte de savarsirea oricarei faradelegi, El se infatiseaza la judecata 
inaintea constiintei noastre cum S-a infatisat oarecand la judecata inaintea lui Pilat, si asteapta de la noi sa 
rostim osanda asupra Lui. 

In voia noastra sta sa-L slobozim sau sa-L rastignim. Ramanand neclintiti in dreptate si credinciosi 
adevarului, prin aceasta noi slobozim pe Iisus din patimi, iar lasandu-ne invinsi de pacat si afundandu-ne in 
faradelegi, prin aceasta-L osandim sa se rastigneasca. 

Sa rastignim pe Mantuitorul nostru… Si inca sa-L rastignim nu din nestiinta, cum au facut vechii 
iudei, socotindu-L a fi fiul teslarului din Nazaret, ci avand deplina cunostinta ca El este Fiul Unul-
Nascut al lui Dumnezeu! Cine nu se va cutremura numai gandindu-se la un lucru ca acesta? Cine nu 
va fi gata mai degraba sa i se taie mainile decat sa se invoiasca a le ridica asupra Domnului si 
Mantuitorului? Asa este, fratilor. Dar ce folos putem trage din toate aceste simtaminte inflacarate, daca 
faptele noastre dovedesc contrariul? 

In adevar, oare nu pacatuim noi necontenit? Si ce? Au spre placerea Mantuitorului nostru pacatuim noi? 
Oare greselile noastre sunt balsam de viata pentru aceste rani ale Lui? Inca o data zic: de vointa 
noastra depinde a scuti pe Domnul de suferinte. Ori veti crede, ori nu, dar acesta este adevarul: cand 
ne dedam la faradelegi, trimitem pe Domnul la moarte. Aceasta nu o spun eu, nu o spune intelepciunea 
omeneasca, ci insusi Apostolul, care zice ca oamenii care au gustat din darul ceresc si s-au facut partasi ai 
Duhului Sfant (si cine dintre crestini nu s-a facut partas al Duhului, cel putin in taina botezului?), adica noi, 
crestinii, cazand de la viata cea curata si sfanta in prapastia pacatelor si a desfranarilor, a doua oara 
rastignesc pe Domnul (Evr. 11, 4-6). 

In fata acestei marturii trebuie sa se ridice orice indoiala; trebuie deci sau sa ducem o viata curata, sau sa 
trecem in numarul rastignitorilor lui Iisus. Alta cale nu mai este: “Cel ce nu este cu Mine, impotriva 
Mea este” (Lc. 11, 23), spune insusi Domnul. 
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Dar cine dintre noi nu este impotriva ta, Doamne? Cine poate sta inaintea acestui mormant, sa sarute 
aceste rani si sa zica ca nu ti-am dat sarutare ca Iuda, Doamne? Vai, toti s-au abatut, toti netrebnici s-
au facut; nu este cel ce face bine, nu este pana la unul. (Ps. 13, 3). 

Se deosebesc oare, si prin ce anume se deosebesc inchinaciunile si laudele ce-ti aducem noi astazi de acele 
clatiri cu capul si de acele hiritisiri: “Bucura-te, imparatul iudeilor!” (Mt. 27, 29) cu care Tu, 
dumnezeiescule patimitor, ai fost hiritisit in pretoriul lui Pilat? 

Un singur rost pot avea inchinaciunile facute de pacatosi inaintea Mantuitorului lor celui rastignit, si anume 
cand ele vor fi intovarasite de hotararea nestramutata de a nu mai merge inainte pe calea 
faradelegilor, de a iubi curatia inimii si a-si indrepta viata lor. In cazul acesta, pacatosul, stand langa 
mormantul Domnului, se aseamana talharului celui intelept, care prin pocainta a trecut de pe cruce direct in 
rai. Si astfel de inchinatori cauta, fratilor, Domnul nostru printre pacatosi.  

“Daca cu adevarat vorbiti dreptatea (Ps. 57, 1), ne spune El astazi prin proorocul, daca cu adevarat 
inchinaciunile si laudele ce-Mi aduceti nu sunt niste vorbe goale, daca cu adevarat voiti sa va aratati 
dragostea voastra catre Mine, atunci spalati-va, curatiti-va, stergeti rautatile din sufletele voastre, 
parasiti-va de rautatile voastre; invatati-va a face bine, cautati judecata, mantuiti pe cel napastuit, faceti 
dreptate saracului si vaduvei (Is. 1, 16-17). Cu astfel de simtaminte nu va temeti a va arata la acest 
mormant, desi el este sapat de insesi mainile voastre; nu va inspaimantati a saruta aceste rani, desi ele 
sunt pricinuite de pacatele voastre. Aruncati cu indrazneala la radacina crucii Mele toata greutatea 
pacatelor voastre. 

Dar lepadand-o, nu va mai intoarceti mai mult la dansa. Crucea Mantuitorului vostru nu se indoaie sub nici o 
greutate, dar voi puteti fi striviti si aruncati in fundul iadului mai inainte de a mai putea iarasi alerga la Mine 
si a va apropia de Crucea Mea. Eu de aceea Ma arat necontenit voua in aceasta stare de umilire, ca sa 
priceapa pana si cei mai nepriceputi dintre voi cat ma costa pe mine pacatele voastre si unde va tarasc 
pe voi. Intelegeti deci si va pocaiti! Altfel, fiecare inchinaciune a voastra la crucea Mea se preface intr-un 
nou paras al vostru. 

Putem noi oare, fratilor, sa raspundem la aceste cuvinte ceva mai bun decat rugaciunea talharului ce 
s-a pocait: “Pomeneste-ne pe noi, Doamne, intru imparatia Ta” (Lc. 23, 42)? Dar rugandu-ne cu 
rugaciunea talharului celui intelept, sa avem si inima lui. El nu s-a mai pogorat de pe cruce pentru a 
continua sa mearga pe calea faradelegilor. Sa nu ne mai intoarcem nici noi de la acest mormant la calea 
cea mai dinainte a nedreptatilor noastre, ci sa apucam pe alta cale, pe calea credintei si a faptelor bune, a 
curatiei si a dreptatii, a smereniei si a blandetii. Aici, la mormantul Domnului, este locul cel mai bun 
pentru a incepe sa ingropam pe omul nostru cel vechi. Amin”. 
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Sfantul Ioan Gura de Aur - Cuvant la Sfanta si Marea Vineri 

"Parintele Meu, de este cu putinta, treci de la Mine paharul acesta; insa nu precum voiesc Eu, ci precum Tu 
voiesti." (Matei 26, 39) 

Eu cred ca multi se intreaba pentru ce Hristos a grait aceste cuvinte; si cei necredinciosi vor ras-talmaci 
aceste cuvinte, spre a intinde cursa frati-lor nostri celor mai slabi. Deci pentru ca noi atat navalirea acelora sa 
o respingem, cat si pe fratii nostri sai scapam de neliniste si de stramtoare, sa observam aceste cuvinte mai de 
aproape, sa ne oprim la talcuirea acestui loc si sa patrundem in intelesul lui cel adanc. 

Caci citirea si audierea cuvintelor nu ajuta la nimic, daca ele nu se si pricep inca si vistiernicul acela al 
imparatesei Candakiei citea, dar cat ii lipsea ucenicul lui Hristos, care sa-i talcuiasca cele citite, el nu 
intelegea. Ca nu acelasi lucru sa vi se intample si voua, fiti cu bagare de seama la cuvintele noastre, atintiti-
va priceperea voastra si primiti cuvantarea mea cu suflet plin de luare aminte si ravnitor. Ochiul vostru sa se 
uite cu agerime, duhul vostru sa fie atintit si sufletul vostru sa se curateasca de toate grijile cele pamantesti, 
pentru ca noi sa nu aruncam cuvantul lui Dumnezeu in spini, nici pe piatra si nici pe cale, ci sa cultivam un 
ogor gras si roditor, spre dobandirea unui seceris bogat.  

Daca veti asculta cuvintele mele asa, veti inlesni lucrarea mea, iar voi insiva fara osteneala veti afla cele 
despre va vorbesc. Ce zice locul din Biblie, care astazi ne preocupa ? "Parinte, de este cu putinta, treaca de la 
Mine paharul acesta".  

Ce va sa zica el cu aceasta ? Noi trebuie sa dam intelesul cuvintelor, inainte de a le talcui mai departe. 
Asadar, ce voieste el sa zica ? Voieste sa zica: "Parinte, de este cu putinta, treaca de la mine". 

Ce zici tu ? Prin urmare, nu stia El, oare, de este aceasta cu putinta sau nu ? Cine cuteaza a adeveri aceasta 
despre Hristos, macar ca cuvintele par a insemna aceas-ta ? insa nu trebuie sa ne agatam de un cuvant, ci sa 
patrundem in intelesul, in scopul celui ce vorbeste, sa invatam a cunoaste pricina si timpul grairii sale, si 
toate acestea a le combina, spre a descoperi intelesul cel ascuns. Dar cum putea intelepciunea cea vesnica si 
negraita, cum putea Cel ce cunoaste pe Tatal, precum Tatal cunoaste pe Fiul, cum se putea ca Acesta sa nu 
stie de trebuie a patimi sau nu? O astfel de stiinta, ca cineva trebuie a patimi, negresit, nu este mai insemnata 
si mai inalta decat stiinta intelepciunii celei launtrice si a firii lui Dumnezeu, pe care numai singur Fiul le 
cunoaste cu desavarsire. El zice asa: "Precum Tatal Ma cunoaste pe Mine, si Eu cunosc pe Tatal" (In.10, 15). 
Dar ce vorbesc eu despre Unul-Nascut Fiu al lui Dumnezeu ? Chiar profetilor nu le era necunoscut, de 
trebuia sa patimeasca Iisus sau nu, ci ei au spus mai inainte, foarte lamurit si hotarat, ca aceasta trebuia sa se 
intample cu toata siguranta. Ei au stiut si au predicat ca Hristos va fi rastignit, pentru ce se va face aceasta si 
ce binecuvantare va curge de aici pentru omenire, ca El se va ingropa, dar va invia; a stiut vanzarea Iudei, 
judecata cea nedreapta si celelalte, toate acestea descriindu-le intocmai. Si Acela care a trimis pe profeti si le-
a poruncit sa vesteasca toate acestea, El insusi sa nu le fi stiut oare ? Ce om cu judecata va zice aceasta ? 
Asadar, tu vezi ca acele cuvinte nu trebuie cineva sa le inteleaga cu usurinta.  

Dar nu numai partea aceasta dintai a cuvintelor acelora da de gandit, ci si graiurile urmatoare, inca si mai 
mult. El zice: "De este cu putinta, treaca de la Mine paharul acesta". Asadar, se pare ca nu numai ca nu stia 
de este aceasta cu putinta sau nu, ci pare inca a se feri de moartea cea de pe cruce. Caci cuvintele Sale par a 
avea acest inteles: "De este iertat, as voi sa scap de cruce si de moarte". Si cu toate acestea, cand Petru, 
capetenia Apostolilor, zisese lui Hristos: "Milostiv fii Tie, Doamne, sa nu fie Tie una ca aceea, ca sa fii 
omorat" (Mt. 16, 22), El 1-a mustrat cu cuvinte foarte aspre, zicandu-i: "Du-te de aici, satano, ca sminteala 
imi esti; ca nu cugeti cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor" (Mt. 16, 23).  

Nu demult, Hristos fericise pe Petru pentru marturisirea lui (Mt. 16, 17), iara gandirea de a nu fi rastignit I se 
paruse Lui asa de nebuneasca, incat pe Apostolul, pe care il fericise si caruia ii daduse cheile imparatiei 
cerului, acum il numeste Satana, caci a zis: "Milostiv fii Tie, Doamne, si sa nu se intample Tie moarte pe 
cruce". Cum oare sa nu voiasca acum a fi rastignit Acela, care asa de tare mustrase pe ucenicul Sau si asa de 
aspru il infruntase, pentru ca ii zisese: "Sa nu te rastignesti?". Si cum putuse El, in pilda despre pastorul cel 
bun, sa puna ca o fapta buna, de capetenie, moartea Sa pentru oi ? El a zis asa: "Eu sunt pastorul cel bun; iara 
pastorul cel bun isi pune viata pentru oi" (In. 10, 11).  

Si apoi adauga la aceasta: "Iara naimitul, care nu este pastor, lasa oile si fuge, cand vede lupul venind". Daca 
insusirea pastorului cel bun este de a-si pune viata, precum insusirea namitului este "de a nu face aceasta, 
apoi cum putea tocmai Cel ce S-a numit pe Sine pastor bun sa se roage a scapa de moarte? Cum a putut El sa 



30 

zica: "Eu [sufletul] de la Mine insumi il pun" (In. 10, 18)? Daca pui tu sufletul tau propriu, de buna voie, 
cum poti ruga pe altul sa te apere de moarte ? inca si in alt loc zice Hristos: "Pentru aceasta Tatal Ma iubeste, 
ca Eu imi pun sufletul Meu, ca iarasi sa-1 iau" (In. 10, 17). Iara daca El nu voieste a se rastigni, ci se fereste 
si roaga de aceasta pe Tatal, apoi tocmai pentru aceasta, cum poate el sa fie iubit de Tatal ?  

Dragostea purcede tocmai din conglasuirea vointelor. Si daca Hristos nu ar fi voit sa se rastigneasca, cum 
putea Pavel sa zica: "Umblati intru dragoste, precum si Hristos v-a iubit pe voi si S-a dat pe Sine la moarte 
pentru noi" (Efes.5, 2)? Insusi Hristos zice ca El voieste sa se rastigneasca: "Parinte venit-a ceasul, 
preamareste pe Fiul Tau" (In. 17, 1). Prin preamarire intelege El rastignirea. Daca El altadata ruga moartea 
de la Tatal, cum de se fereste El acum de dansa ? Iara cum ca prin preamarire intelege El rastignirea, asculta 
ce zice de aceasta Evanghelistul Ioan: "inca nu era Duh Sfant, ca inca nu se preamarise Hristos" (In. 7, 39). 
intelesul acestor cuvinte este acesta: Harul lui Dumnezeu nu se daduse, caci mania lui Dumnezeu nu se 
ridicase deasupra oamenilor si Hristos nu mersese inca la moartea cea de pe cruce. Adica crucea a starpit 
mania lui Dumnezeu asupra oamenilor, a lucrat impacarea, a prefacut pamantul in cer, a unit pe oameni cu 
ingerii, a daramat taria mortii, a surpat puterea diavolului, a starpit puterea pacatului, a eliberat lumea din 
ratacire, a reintors adevarul, a speriat duhurile cele rele, a daramat capistele idolesti, a rasturnat jertfelnicele 
lor, a manat fumul jertfelor, a sadit fapta cea buna si a intemeiat bisericile.  

Crucea este vointa Tatalui, cinstea Fiului, bucuria Sfantului Duh, dar si marirea Sfantului Pavel, care zice: 
"Sa nu fie mie a ma lauda, fara numai in crucea Domnului nostru Iisus Hristos" (Gal. 6, 14).  

Crucea este mai luminoasa decat soarele si mai stralucita decat razele soarelui. Chiar de s-ar intuneca 
soarele, crucea totusi straluceste; si soarele se intuneca, pentru ca se covarseste de sclipirea crucii. Crucea a 
rupt zapisul ce era asupra noastra (Col. 2, 14), a nimicit temnita mortii si ne-a dat cea mai desavarsita dovada 
de dragoste a lui Dumnezeu: "Caci asa a iubit Dumnezeu lumea, incat pe Unul-Nascut Fiul sau L-a dat, ca tot 
cel ce crede in El sa nu piara" (In. 3, 16). Si Pavel zice: "Fiind noi vrajmasi, ne-am impacat cu Dumnezeu 
prin moartea Fiului Sau" (Rom. 5, 10).  

Crucea este o tarie nebiruita, o pavaza neinvinsa, siguranta bogatilor, norocirea saracilor, ocrotirea celor 
prigoniti, inarmarea celor napaditi, liberarea de patimi, temelia faptei celei bune, semnul cel marit si 
minunat. Crucea iarasi a deschis raiul, a varat intr-insul pe talharul si a introdus in cer neamul omenesc, care 
era aproape sa se prapadeasca, nici macar de pamant nefiind vrednic. Asa de multe bunatati ni s-au impartasit 
si ni se vor impartasi prin cruce, si Hristos sa nu fi voit sa se rastigneasca ! Spune-mi, cine ar putea adeveri 
aceasta ? Iara daca El, intr-adevar, n-ar fi voit sa se rastigneasca, cine 1-ar fi silit, cine 1-ar fi nevoit ? Pentru 
ce oare a trimis El inainte pe Profeti, ca sa prevesteasca ca El se va rastigni, si ca El voieste aceasta; pentru 
ce i-a trimis inainte, daca El nu voia sa patimeasca ? Si pentru ce a numit el crucea "pahar", daca nu avea 
placere de dansa? Caci prin aceste cuvinte El arata cat de mult doreste crucea. Adica precum cel insetat 
pofteste un pahar, tot asa dorea El rastignirea. De aceea a zis El: "Eu doar am dorit sa mananc cu voi aceste 
pasti" (Le. 22, 15). Si El a zis aceasta nu fara temei, ci pentru ca dupa cina il astepta rastignirea.  

Deci cum putea Acela, care numise rastignirea preamarire si pedepsise pe Apostolul Sau pentru ca voia sa-L 
opreasca de la moarte, cum putea Acela, care prin pilda pastorului celui bun aratase lamurit ca va merge la 
moarte pentru oile Sale, care declarase ca avea asa mare dor de dansa si ca se duce la moarte de buna voie, 
cum putea El sa se roage ca sa nu-1 atinga moartea ? Daca El insusi n-ar fi voit sa moara, nu s-ar fi putut 
oare impiedica vrajmasii Lui de la prigonirea lor ? Dar tu vezi ca El de buna voie merge intru intampinarea 
lor. Si cand ei L-au intalnit. El i-a intrebat: "Pe cine cautati!". Ei I-au raspuns : pe Iisus. Si El a zis catre 
dansii: "Eu sunt"; atunci ei s-au ferit si au cazut la pamant (In. 17, 4-6). Asadar, dupa ce El mai intai i-a lovit 
cu orbire si le-a aratat ca El putea scapa, atunci S-a predat pe Sine lor, pentru ca tu sa vezi ca nu prin sila sau 
de nevoie, sau prin puterea prigonitorilor Sai, ci de buna voie si nesilit a rabdat acestea, precum cu mult mai 
inainte se hotarase. Pentru aceea profetii au fost trimisi inainte, pentru aceea patriarhii au prevestit aceasta si 
pentru aceea crucea cu mult mai inainte a fost aratata si preinchipuita, prin cuvinte si prin fapte.  

Cu toate acestea, ceea ce acum urmeaza in cuvintele lui Hristos, ne pune pe ganduri si mai mult. Adica, dupa 
ce Hristos a zis: "De este cu putinta, treaca de la Mine paharul acesta", El adauga: "insa nu precum voiesc 
Eu, ci precum Tu voiesti". Aici, chiar dupa litera, se intalnesc doua vointe. Tatal voind ca El sa fie rastignit, 
iara El nu. Noi vedem in toate celelalte locuri ale Sfintei Scripturi ca Hristos de-a pururea voieste la fel cu 
Tatal, de-a pururea este in conglasuire cu Dansul. Caci cand El zice: "Parinte, pazeste-i pe dansii, ca sa fie 
una, precum si Noi una suntem" (In. 17, 11), El cu aceasta nu zice alta decat ca vointa Tatalui si a Fiului sunt 
cu desavarsire asemenea. Si cand zice: "Graiurile, care Eu le graiesc, nu de la Mine le graiesc, ci Tatal este 
Cel ce graieste intru Mine" (In. 14, 11), iar prin aceasta arata aceeasi. Cand zice: "Eu de la Mine insumi nu 
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am venit" (In. 7, 28) si: "Nu pot Eu sa fac de la Mine nimic" (In. 5, 30), El nu voieste sa zica ca n-are putere 
la aceasta, ci voieste a arata lamurit ca in vorbele, faptele si in toate lucrurile voia Lui si a Tatalui sunt cu 
desavarsire deopotriva.  

Caci cuvintele: "Eu nu graiesc de la Mine" arata nu lipsa de putere, ci conglasuirea lui cu Tatal. De unde insa 
vine ca El acum zice: "Nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiesti"; pentru ce oare Mantuitorul lumii zice 
asa ? Va rog sa fiti cu mare bagare de seama. Era foarte greu de a crede in intruparea Fiului lui Dumnezeu. 
Aceasta covarsire a iubirii Sale de oameni si marimea pogorarii Sale erau inspaimantatoare, cerandu-se multe 
dovezi pentru ca ele sa fie socotite adevarate. Caci gandeste, numai, ce va sa zica a auzi si a afla ca 
Dumnezeu cel negrait si netrecator, care nu se poate cuprinde cu mintea, nu se poate vedea cu ochii si nu se 
poate pipai, Acela "in mana caruia sunt marginile pamantului" (Ps. 94, 4), care "cauta spre pamant si-1 face a 
se cutremura, Cel ce se atinge de munti si ei fumega" (Ps. 103, 32), a carui stralucire, chiar cand ei se 
pogoara, nu o pot suporta heruvimii, ci isi acopera fetele cu aripele lor, ca Acesta care este cu mult mai inalt 
decat toate gandurile si decat toate cugetele, intrecandu-i pe ingeri, pe Arhangheli si pe toate puterile ceresti, 
sa voiasca a se face om si sa primeasca trupul cel format din pulbere, sa intre in pantecele fecioarei si sa 
petreaca acolo noua luni, a se adapa la pieptul ei si a suferi toate intamplarile omenesti - nu este oare aceasta 
de cea mai mare mirare ? Iara pentru ca ceea ce avea sa faca era atat de miraculos si neobisnuit, incat multi 
n-ar fi putut crede, de aceea Dumnezeu a trimis mai intai pe profeti ca sa prevesteasca aceasta; si a profetit 
inca Patriarhul Iacov, cand a zis: "Din vlastare fiul meu te-ai inaltat, te-ai culcat si ai adormit ca un leu" (Fac. 
49. 9). inca si Isaia a zis despre Dan-sul; "Iata fecioara va zamisli si va naste fiu, si se va chema numele lui 
Emanoil" (is. 7, 14). Si in alt loc zice el: "Vazutu-1-am ca un prunc si ca o radacina pe pamant insetat" (is. 
53, 2). inca si David a vorbit despre venirea Lui in trup prin cuvintele: "Pogori-se-va ca ploaia pe lana si ca 
picatura ce cad pe pamant" (Ps. 72, 6), pentru ca El a intrat in pantecele mumei sale fara a fi fost bagat in 
seama si fara vuiet.  

Insa toate aceste prevestiri ale inomenirii Sale nu erau inca de ajuns, ci pentru ca El sa fie socotit om cu 
adevarat, s-a supus la toate cele omenesti. De aceea nu s-a infatisat El deodata ca om crescut, ci s-a nascut si 
s-a nutrit de muma-Sa, a crescut si a sporit, pentru ca prin toate acestea sa fie crezuta omenirea Lui cea 
adevarata. Ba inca nu s-a oprit la aceasta dovada, ci a suferit cu trupul Sau toate slabiciunile firii omenesti, a 
insetat si a flamanzit, a dormit si a ostenit, ba a mers si la cruce si a pa-timit atat de mult, pe cat poate vreun 
om patimi.  

De aceea a cazut de pe fata Lui sudoarea ca picaturile de sange, pentru aceea s-a intristat si s-a descurajat. 
Deci, precum El flamanzea si ostenea, dormea si manca si bea, tot asa si pregeta a muri, si prin aceasta a 
aratat adevarata Sa omenire; caci dra-gostea catre viata este sadita in firea omeneasca. Asadar, spre a arata ca 
trupul, pe care El 1-a luat, nu este nalucire, nici parere, de aceea El a pus la iveala inaintea noastra patimile 
Sale.  

Acesta este un temei. Afara de aceasta, pot sa va mai aduc si un altul, care este tot asa de insemnat; care este 
acesta ? Hristos a voit sa invete pe oameni toate faptele cele bune. Iara cine voieste sa dea invatatura dreapta, 
trebuie sa invete nu numai prin cuvinte, ci si prin fapte. Aceasta este invatarea cea mai buna. Cand carmaciul 
sta langa invatacelul sau, aratandu-i cum sa tina carma, uneste vorba cu exemplul; el nu numai vorbeste, nici 
numai lucreaza, ci le uneste amandoua. La fel face si zidarul. Pune pe invatacelul sau langa sine si ii arata, 
prin cuvant si prin fapta, cum trebuie sa zideasca. Tot asa fac si ceilalti mesteri, invatarea si exemplul sunt 
pretutindeni legate la un loc. Deci, fiindca Hristos a venit ca sa ne invete toate faptele cele bune, de aceea El 
invata ce trebuie a face si totodata si El insusi facea; caci El zice asa: "Cine va face si va invata asa, acela 
mare se va chema intru imparatia cerului" (Ml. 5, 19).  

Iata, El voia ca noi sa fim smeriti si blanzi, si a invatat aceasta cu cuvintele, insa El a invatat aceasta si prin 
faptele Sale, caci dupa ce a zis: "Fericiti cei saraci cu duhul, fericiti cei blanzi" (Mt. 5, 3-4), a aratat prin 
faptele Sale cum trebuie a implini aceasta datorie. El a luat fota, s-a incins cu dansa si a spalat picioarele 
ucenicilor Sai (In. 13, 4-5). Ce a putut sa fie asemenea acestei smerenii? Asadar, El a invatat aceasta fapta 
buna nu numai cu cuvantul, ci si cu fapta. Tot asa a aratat El cu fapta blandetea si paciuirea Sa. Cum? El a 
fost lovit peste fata de sluga arhiereului, dar zis numai atata: "De am grait rau, marturiseste de rau, iara de am 
grait bine, de ce Ma bati ?" (In. 18, 23).  

El a poruncit a ne ruga pentru vrajmasi, dar iarasi ne-a invatat si aceasta prin faptele sale. Caci cand spanzura 
pe cruce, a zis: "Parinte, iarta-le lor, ca nu stiu ce fac" (Le. 23, 34). Asadar, precum El ne-a poruncit noua sa 
ne rugam pentru vrajmasi, asa s-a rugat si El insusi, macar ca si fara de aceasta El putea sa-i ierte, prin 
propria Sa putere.  
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Iarasi a poruncit El sa facem bine celor ce ne urasc, sa binecuvantam pe cei ce ne clevetesc. Si aceasta a 
facut-o cu fapta, izgonind demonii din iudei, macar ca ei il huleau, ca si cum ar fi El insusi cuprins de 
demon. El gramadea binefacerile asupra prigonitorilor Sai si a introdus in imparatia cerului pe cei ce au voit 
sa-L rastigneasca. Mai departe zice El catre ucenicii Sai: "Sa nu purtati la branele voastre nici aur, nici argint, 
nici arama" (Mt. 10, 9); si El a implinit si aceasta, precum singur zice despre Sine: "Vulpile au vizuini si 
pasarile cerului cuiburi, iara Fiul Omului nu are uncie sa-Si plece capul" (Mt. 8, 20).  

El ne-a invatat si cum sa ne rugam. Apostolii au zis catre Dansul: "Doamne, invata-ne sa ne rugam" (Lc. 11, 
1); si de aceea El insusi se ruga, pentru Ca ei sa invete de la Dansul a se ruga. El insa trebuia sa le arate lor 
nu numai ca trebuia a se ruga, ci inca si cum sa se roage. De aceea, El le-a dat si formula rugaciunii: "Tatal 
nostru, carele esti in ceruri" si celelalte. Fiindca El ne-a poruncit a ne ruga: "si nu ne duce in ispita", adica in 
primejdie, ne invata aceasta insusi si cu fapta, cand zice: "Parinte de este cu putinta, treaca de la Mine 
paharul acesta", prin care invata pe toti credinciosii a nu se arunca singuri in primejdii, ci a astepta napadirea 
vrajmasilor, iar atunci a arata toata barbatia. Ei nu trebuie a se grabi insisi si a se expune primejdiei.  

Asadar, fiindca El voia sa invete pe ucenicii Sai a se ruga, se roaga si El insusi, dupa firea Sa cea omeneasca, 
nu insa dupa cea dumnezeieasca. Iara ca om s-a rugat El, pentru ca sa ne invete ca trebuie sa ne rugam pentru 
izbavirea noastra din primejdii. Iara daca izbavirea noastra va fi cu neputinta, atunci sa respectam hotararea 
cea dumnezeieasca. De aceea a zis El: "insa nu precum voiesc Eu, ci precum voiesti Tu". Aceasta nu trebuie 
a se intelege ca si cum El ar avea alta vointa decat Tatal; si cuvintele acestea trebuie sa fie invatatura pentru 
oameni, ca ei, chiar cand sunt in necaz si in primejdie, cand tremura si nu le place a muri, totusi trebuie sa 
supuna vointa lor vointei Lui Dumnezeu. Pavel stia aceasta si a si implinit-o. El a rugat pe Domnul ca sa 
departeze ispitele de la dansul si a zis: "De trei ori pe Domnul am rugat" (II Cor. 12, 8), dar fiindca aceasta 
nu era voia Domnului, el a adaugat: "de aceea binevoiesc intru neputinta, in nevoi si in prigonire" (II Cor: 12, 
10). Voiesc sa va spun aceasta mai lamurit.  

Pavel era inconjurat de multe primejdii si s-a rugat ca sa se mantuiasca de dansele. Dar a auzit cum 
Dumnezeu i-a zis: "Destul iti este harul Meu, ca puterea Mea intru neputinte se savarseste" (II Cor. 11, 9); si 
dupa aceea el a stiut care era voia lui Dumnezeu, supunandu-si voia sa voii lui Dumnezeu.  

Asadar, Hristos amandoua acestea ne-a invatat prin rugaciunea Sa, sa nu ne aruncam insine in primejdii, ci sa 
ne rugam pentru departarea primejdiei. Daca ea totusi ne-a ajuns, sa o intampinam cu barbatie si cu rabdare 
si sa supunem vointa noastra vointei lui Dumnezeu. Deci, stiind noi acestea, sa ne rugam, ca sa nu cadem in 
ispita: iara daca am cazut in ea, sa cerem de la Dumnezeu rabdare si putere si totdeauna sa supunem vointa 
noastra vointei Lui. Atunci vom petrece viata aceasta de acum in liniste si vom dobandi bunatatile cele 
viitoare; carora fie sa ne invrednicim prin harul si iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos. caruia 
impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfant se cuvine lauda, acum si pururea si in vecii vecilor ! Amin 
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Sfantul Ioan Gura de Aur - Cuvânt la Cruce şi la tâlhar 

 

Astăzi Domnul nostru Iisus Hristos este pe Cruce şi noi prăznuim , ca să cunoşti că Crucea este praznic şi 
sărbătoare duhovnicească. 

Mai înainte Crucea era lemn de osândire, iar acum s-a făcut lucru de cinste. 

Mai înainte era semn de osândire, iar acum pricină de mântuire. 

Aceasta ni s-a făcut nouă aducătoare de nenumărate bunătăŃi, ne-a izbăvit din înşelăciune, aceasta, întru 
întuneric şezând noi, ne-a luminat, aceasta, învrăjbiŃi fiind noi cu Dumnezeu, ne-a împăcat, înstrăinaŃi fiind 
ne-a împrietenit, departe fiind aproape ne-a adus. 

Aceasta este surparea vrajbei, întărire a păcii şi vistierie de nenumărate bunătăŃi. Pentru aceasta nu ne mai 
rătăcim în pustietăŃi, căci Calea cea adevărată am cunoscut-o. 

Nu mai petrecem afară de curŃile împărăteşti, că am aflat Uşa. 

Nu ne mai temem de săgeŃile cele aprinse ale diavolului, că am aflat Izvorul. 

Nu mai sântem în văduvie, că am aflat Mirele. 

Nu ne temem de lup, că avem pe Păstorul cel bun, „Că Eu, sunt Păstorul cel bun”. 

Nu ne cutremurăm de tiranul, că stăruim aproape de Împărat. 

Şi pentru toate acestea prăznuim, săvârşind pomenirea Crucii. Căci şi Pavel a poruncit să prăznuim pentru 
Cruce. „De aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi… ci cu azimile curăŃiei şi ale adevărului”. Apoi 
adăugând pricina, a adăugat : „Că Paştile noastre, Hristos, pentru noi S-a jertfit” (I Cor. 5, 8). 

Vezi cum pentru Cruce porunceşte să prăznuim ? Căci pe Cruce S-a jertfit Hristos. Şi unde este jertfă acolo 
este surpare a păcatelor, acolo împăcare a Stăpânului, acolo praznic şi bucurie. Paştile noastre, Hristos, 
pentru noi S-a jertfit. Şi unde S-a jertfit ? Pe Cruce înaltă. Nou este jertfelnicul acestei Jertfe, pentru că şi 
Jertfa este nouă şi slăvită. 

Acesta era şi Jertfă şi Preot. Jertfă după trup, iar Preot după duh. El a adus şi S-a şi adus. Ascultă cum pe 
acestea amândouă le-a arătat Pavel : „Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni” 
(Evr. 5, 1). Pentru aceasta trebuia să aibă ceva ca să aducă. Şi iată El se aduce pe Sine. Iar în altă parte zice : 
„Tot aşa şi Hristos, după ce a fost adus odată jertfă, ca să ridice păcatele multora… Se va arăta celor ce cu 
stăruinŃă îl aşteaptă spre mântuire” (Idem 9, 28). Iată că aici, a fost adus, iar acolo El pe Sine S-a adus. Vezi 
cum şi Jertfă şi Preot S-a făcut, iar Crucea a fost jertfelnic. 

Şi pentru care pricină nu în biserică se aduce Jertfa, ci afară de cetate şi de zidurile ei ? Ca să plinească cele 
zise : „Că între cei fărădelege S-a socotit” (Isaia 53, 12). 

Şi pentru care pricină pe Cruce înaltă se junghie şt nu sub acoperământ ? Ca să curăŃească firea aerului, 
nefiind deasupra acoperământ, ci numai cerul. Căci cu adevărat se curăŃea aerul jertfindu-se Mielul pe lemn 
înalt. Dar se curăŃea şi pământul, că pe el pica Sânge din coasta Lui. Pentru aceasta nici sub acoperământ, 
nici în Templu S-a jertfit, ca să nu facă iudeii jertfa a lor şi să nu socoteşti că numai pentru neamul lor se 
aduce. Pentru aceasta afară de cetate şi de ziduri. 

S-a jertfit, ca să cunoşti că de obşte este Jertfa, că pentru tot pământul este aducerea şi pentru toŃi este 
curăŃirea, nu în parte, cum era la iudei. Iudeilor le-a poruncit Dumnezeu să lase pământul şi într-un singur loc 
să aducă jertfe şi să se roage, pentru că tot pământul era necurat de fumul şi mirosul spurcatelor jertfe 
elineşti, care se aduceau pe el. Iar fiindcă a venit Hristos şi toată lumea a curăŃit, orice loc ni l-a făcut loc de 
rugăciune. 

Pentru aceasta şi Pavel cu îndrăzneală sfătuieşte, ca fără de frică să se facă rugăciuni pretutindenea, zicând : 
,,Vreau deci ca bărbaŃii să se roage în tot locul, ridicând mâini sfinte…” (I Tim. 2, 8). 

Ai văzut cum s-a curăŃit lumea. Că pretutindeni putem să ridicăm mâini sfinte, fiindcă tot pământul s-a făcut 
sfânt şi mai sfânt decât sfintele cele dinlăuntru ale Templului. Căci acolo s-a jertfit un miel necuvântător, iar 
aici unul duhovnicesc. Şi pe cât este mai mare jertfa, pe atât mai mare şi sfinŃenia. Pentru aceasta Crucea este 
praznic. 
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Voieşti să cunoşti şi altă ispravă a ei ? Raiul, care cinci mii de ani şi mai mult a fost închis, astăzi ni l-a 
deschis. În ziua şi în ceasul acesta pe tâlhar l-a băgat în rai. 

Două isprăvi a făcut Dumnezeu : întâi că a deschis raiul, apoi pe tâlhar l-a băgat înăuntru. Astăzi ne-a dat 
nouă patria cea veche, astăzi ne-a întors pe noi în cetatea cea părintească şi a dăruit firii omeneşti casa. 
„Astăzi, zice, vei fi cu Mine în rai” (Lc. 23, 48). Ce zici ? Eşti răstignit şi cu piroane pironit şi făgăduieşti 
rai? Da, zice, că prin Cruce vei cunoaşte puterea Mea. 

Că devreme ce ceea ce pătimea era de mâhnire, şi ca să-Ńi abată luarea aminte de la firea Crucii, ca lemn de 
osândă şi să cunoşti puterea Celui răstignit, pe Cruce face minunea aceasta, care arată mai mult ca oricând 
stăpânirea Lui. Că nu pe vreun mort a înviat, nici marea şi vânturile a certat, nici pe draci a izgonit, ci fiind 
răstignit, pironit, ocărât, scuipat şi batjocorit, a putut să schimbe mintea cea rea a tâlharului, ca din amândouă 
părŃi să vezi puterea Lui. 

Toată zidirea a clătinat-o, până şi pietrele despicând şi pe sufletul tâlharului cel mai nesimŃitor decât piatra l-
a tras la El şi l-a cinstit. „Că astăzi vei fi cu Mine în. rai”, zice. Cu toate că heruvimii păzeau raiul, însă El 
este Stăpânul heruvimilor. Sabia cea de foc acolo se învârtea, dar Acesta şi peste foc şi peste gheena şi peste 
viaŃă şi peste moarte are stăpânire. Şi cu toate că nici un împărat nu va îngădui cândva ca pe vreun tâlhar, sau 
pe altcineva din slugi să-l pună lângă sine şi să-l bage în cetate, dar Hristos a făcut aceasta. Şi intrând în 
sfânta patrie, a adus împreună cu Sine şi pe tâlhar, nu defăimând raiul, nici ruşinându-l cu picioarele 
tâlharului, ci mai degrab cinstindu-l, căci cinste a raiului este a avea un astfel de Stăpân, care şi pe tâlhar a 
făcut vrednic de desfătarea cea din el. 

Şi apoi băgând vameşi şi desfrânate în rai, nu pentru a-l necinsti o făcea aceasta, ci mai ales pentru a-l cinsti, 
arătând că în acest fel este Domnul ÎmpărăŃiei cerurilor, că şi pe desfrânat şi pe vameşi aşa de lămuriŃi îi face, 
încât îi arată vrednici de cinstea şi de darul cel de acolo. 

Aşa cum ne minunăm de un doctor când îl vedem că izbăveşte de boală şi aduce la sănătate pe oamenii care 
suferă de boli nevindecate, aşa şi de Hristos pe drept este a ne minuna când vindecă răni nevindecate. 
Vameşii şi desfrânatele îi întoarce la sănătate şi îi arată vrednici cerurilor. Şi ce fel de sănătate a arătat 
tâlharul, zici, pe cruce fiind, ca să dobândească raiul ? Voieşti să-Ńi spun în scurt bărbăŃia lui ? Când Petru s-a 
lepădat jos, atunci: acela a mărturisit sus. 

Şi zic acestea nu prihănind pe Petru, să nu fie! Ci mărimea de suflet a tâlharului vreau s-o arăt. Ucenicul a 
suferit ameninŃarea unei slujnice simple, tâlharul, însă văzând mult popor stând împrejur, strigând, 
tulburându-se şi cu hule şi ocări însăgetând, nu a luat aminte la el, nu a cugetat numai că Cel răstignit este 
simplu trup ca şi el, ci, toate acestea lăsându-le şi piedicile materiei trecându-le, a cunoscut pe Stăpânul 
cerurilor şi la El a căzut, zicând: „Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru împărăŃit Ta !”. Să nu trecem 
aşa de simplu pe tâlharul acesta, nici să ne ruşinăm a lua de dascăl, de care nu S-a ruşinat Stăpânul nostru a-l 
băga întâi în rai. 

Să nu ne ruşinăm a lua de dascăl pe un om, care mai înainte de toată firea s-a arătat vrednic de petrecerea cea 
din ceruri, ci fiecare cu deadinsul să cercetăm, ca să cunoaştem puterea Crucii. 

Nu a zis către el, precum a zis lui Petru : „Vino după Mine şi te voi face vânător de oameni” (Mt. 4, 19). Nici 
precum a zis celor doisprezece : „Că veŃi sta pe douăsprezece scaune judecând ne cele douăsprezece seminŃii 
ale lui Israel” (Idem 19, 28). Nici minuni n-a făcut, nici morŃi înviaŃi n-a văzut, nici draci scoŃându-se. Nici 
pe mare ascultând n-a văzut-o, nici despre împărăŃie nu i-a spus ceva, nici pentru gheena. Dar el mai înainte 
de toŃi pe Iisus L-a mărturisit, cu toate că celălalt tâlhar Îl ocăra. 

Celălalt tâlhar răstignit împreună cu El, Îl ocăra ca să se plinească cele zise : „Între cei fărădelege S-a 
socotit”. Căci iudeii voiau să-I prihăneaseă slava Lui şi din toate părŃile aduceau învinuiri la cele ce El făcea. 
Dar din toate părŃile strălucea adevărul şi creştea cu toate împiedicările. Ai văzut tâlhar şi tâlhar ? Amândoi 
pe cruce, amândoi duceau o viaŃă tâlhărească, amândoi făcuseră răutăŃi, dar nu amândoi aveau aceiaşi 
mărturisire, ci unul a moştenit raiul, iar celălalt s-a trimis în gheenă. 

Aşa şi ieri. Ucenici şi ucenic, cei doisprezece şi Iuda. Aceia ziceau : “Unde voieşti să-łi pregătim să mănânci 
Paştile ?” (Idem 26, 17). Iar acesta zicea, vânzare pregătind: „Ce-mi veŃi da mie şi eu Îl voi da pe El vouă ?” 
(Idem 26, 15). Aceia se pregăteau de slujbă şi de dumnezeiasca învăŃătură a celor de taină, iar acesta se silea 
să-L vândă. 
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Aşa şi aici tâlhar şi tâlhar. Unul ocărăşte, iar celălalt se închină. Unul huleşte, iar celălalt binecuvântează şi îi 
astupă gura celuilalt ce huleşte, zicând : „Nu te temi tu de Dumnezeu… căci noi primim cele vrednice după 
faptele noastre” (Lc. 23, 40, 41). 

Ai văzut îndrăzneală a tâlharului? Ai văzut îndrăzneală pe cruce? Ai văzut filozofie în pedeapsă şi evlavie în 
chinuri ? Cine nu se va minuna de el că lua aminte de sine şi avea mintea limpede când i se băteau piroanele. 
Şi nu numai că lua aminte de sine, ci pe ale sale lăsându-le, de cele ale altora se îngrijea, făcându-se dascăl 
pe cruce, certând şi zicând : ,,Nu te temi tu de Dumnezeu ? Nu lua aminte, zice la judecata cea de jos, căci 
este alt judecător nevăzut, este altă judecată fără de mită. Deci nu căuta că S-a osândit jos căci cele de sus nu 
sunt în felul acesta. 

Aici la judecata cea de jos de multe ori cei drepŃi se osândesc, iar cei nedrepŃi scapă, vinovaŃii se slobozesc, 
iar cei nevinovaŃi se pedepsesc. Căci vrând şi nevrând judecătorii multe greşesc. Că sau ştiind adevărul, dar 
de bani mituindu-se, sau neştiindu-l si înşelându-se, de multe ori au judecat nedrept. Nimic ceva de acest fel 
nu este în El, căci Dumnezeu este drept judecător şi judecata Lui ca lumina va lumina, neavând nici o umbră 
de întuneric sau de neştiinŃă”. 

Deci ca să nu rămână cu judecata celor de jos, L-au osândit, îl suie la cea de sus. I-a adus aminte de judecata 
cea de sus şi numai că nu-i zicea : „Priveşte acolo şi nu vei aduce hotărârea cea osânditoare, nici vei sta cu 
judecătorii cei stricaŃi de jos, ci vei aproba judecata cea făcută sus”. Ai văzut filozofie a tâlharului ? Ai văzut 
înŃelepciune şi învăŃătură ? Deodată de pe cruce a sărit în cer. Apoi şi mai mult astupându-i gura celuilalt, 
zice : „Nu te temi… că întru aceiaşi osândă suntem ? Ce înseamnă aceasta, că întru aceiaşi osândă suntem ? 
Adică întru aceleaşi chinuri. Ca şi cum i-ar fi zis : „Oare nu eşti şi tu pe cruce ?”. Deci pe acela înfruntându-l, 
pe sine mai înainte decât pe celălalt se prihăneşte. 

Căci precum cel ce este în păcate şi prihăneşte pe altul pe sine mai înainte decât pe acela se prihăneşte. Aşa 
şi cel ce este într-o greşală şi înfruntează pe altul pentru greşeală, pe sine mai înainte decât pe acela se 
înfruntează. „Că întru aceiaşi osândă suntem” Lege apostolească îi spune lui, cuvinte evangheliceşti, care zic 
: „Nu judecaŃi, ca să nu fiŃi judecaŃi” (Mt. 7, 1). „Că întru aceiaşi osândă suntem”. 

Ce faci, o tâlhărule ? Ispitându-te să-l îndreptezi pe el, te-ai făcut părtaş la cele rele ale lui.  Ba nu, zice. Ci 
îndreptez  părerea aceasta prin cuvintele ce urmează. Şi ca nu pentru că sunt părtaşi aceleaşi pedepse să cugeti 
că el este părtaş păcatului, a ados îndreptarea, zicând: „Şi noi după dreptate, căci cele vrednice după faptele 
noastre primim”. Ai văzut mărturisirea desăvârşită ? Ai văzut cum pe cruce s-a dezbrăcat de păcate ? Că zice: 
„Spune tu întâi fărădelegile tale, ca să te îndreptezi” (Is. 43, 26). Nimeni nu l-a silit. Nimeni nu l-a îndemnat, 
ci el pe sine s-a vădit, zicând: ,.Şi noi după dreptate, căci cele vrednice după faptele noastre primim. Acesta 
însă nici un rău n-a făcut”. Şi după aceea zice: „Pomeneşte-mă,  Doamne, întru ÎmpărăŃia Ta !”. 

Nu a îndrăznit să zică : „Pomeneşte-mă întru împărăŃia Ta !”, până ce nu a lepădat, prin mărturisire, sarcina 
păcatelor. Vezi ce mare lucru este mărturisirea? 

S-a mărturisit şi a deschis raiul. 

S-a mărturisit şi atâta îndrăzneală a luat, încât de la tâlhărie a cerut ÎmpărăŃie. Vezi de câte bunătăŃi ne este 
pricinuitoare Crucea ? De ÎmpărăŃie pomeneşti. O tâlharule ? Dar din ce vezi aceasta ? Piroane şi cruce sunt 
cele ce se văd. Dar însăşi Crucea, zice, este semnul ÎmpărăŃiei. Şi de aceea Îl numesc pe El Împărat, pentru 
că îl văd pe El răstignit. Că datorie a împăratului este a muri pentru cei supuşi, cum El Însuşi a zis: „Păstorul 
cel bun îşi pune sufletul, pentru oi” (In. 10, 11). Deci şi împăratul cel bun îşi dă sufletul pentru supuşi. Şi 
devreme ce sufletul Său Şi-a dat, pentru aceasta Îl numesc pe El împărat. „Pomeneşte-mă, Doamne, întru 
ÎmpărăŃia Ta”. 

Ai văzut cum Crucea este închipuire şi a ÎmpărăŃiei ? Voieşti să cunoşti acest lucru şi din altă parte ? N-a 
lăsat-o pe ea pe pământ, ci o a luat şi a suit-o în cer. Dar de unde se arată aceasta ? De acolo, căci cu ea va 
veni la a doua şi slăvită Sa venire. Şi ca să cunoşti cum că Crucea este cinstită, pentru aceea şi slavă a numit-
o. Dar să vedem cum va veni Crucea? Şi de nevoie este să aducem de faŃă dovada. „Deci de vă vor zice vouă 
: „Iată este în pustie (Hristos), să nu ieşiŃi ; iată este în cămări, să nu credeŃi” (Mt. 23, 26), acestea spunându-
le ca să ne ferim de proorocii cei mincinoşi, de hristoşii cei mincinoşi şi de antihrist şi ca să cunoaştem a 
doua şi slăvită Lui venire. Ca nu cumva amăgindu-se să cadă în înşelăciunea lui antihrist, căci mai înainte de 
venirea lui Hristos, va veni antihrist. Şi ca nu căutând Păstorul să găsească lupul, pentru aceasta spune 
semnele venirii Păstorului. 
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Şi fiindcă venirea Lui cea dintâi s-a făcut în taină, să nu cugeti că şi cea de-a doua va fi la fel, a dat acest 
semn. Iar venirea cea dintâi cu cuviinŃă s-a făcut în taină, căci a venit să caute oaia cea pierdută. Iar venirea a 
doua nu va fi aşa. Dar cum, spune-mi ? 

„Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului” (Mt. 24, 
27). Deodată tuturor se va arăta şi nimeni nu va mai trebui să întrebe : Aici, sau acolo este Hristos ? Căci 
precum fulgerul când se arată, nu trebuie să mai cercetăm dacă s-a făcut, aşa şi când va fi venirea lui Hristos, 
nu va mai fi nevoie să cercetăm de a venit. Dar ceea ce căutăm este de va veni şi Crucea, ca să nu uităm ceea 
ce v-am făgăduit. 

Deci ascultă cele ce urmează. „Atunci”, zice. Când atunci ? Când va veni Fiul Omului „soarele se va întuneca 
şi luna nu-şi va mai da lumina sa”. Că atât de covârşitoare va fi lumina, încât şi stelele cele mai luminoase se 
vor ascunde. Atunci şi „stelele vor cădea şi se va arăta pe cer semnul Fiului Omului” (Idem 24, 30). 

Ai văzut câtă strălucire are Crucea ? Că soarele se va întuneca şi luna nu se va mai arăta. Iar aceea va lumina 
şi va străluci mai mult decât soarele şi decât luna. Şi precum când împăratul vrea să intre în cetate, ostaşii lui 
poartă pe umere însemnele împărăteşti, vestind de mai înainte intrarea lui. Aşa şi atunci când Se va pogorî 
Domnul din ceruri, vor merge înainte oştile îngerilor şi ale arhanghelilor, purtând acel semn pe umere şi 
vestindu-ne nouă intrarea Lui cea împărătească. 

Atunci se vor clătina puterile cerurilor. Pentru îngeri zice. De frica cea mare, cutremur îi va cuprinde. Şi 
pentru, care pricină, spune-mi ? Pentru acea înfricoşată Judecată. Căci toată firea noastră va fi judecată, 
stânci înaintea înfricoşatului Judecător. Dar pentru care pricină îngerii se tem şi se cutremură? Căci nu vor fi 
judecaŃi. Când un judecător judecă, nu numai cei vinovaŃi, ci şi cei ce slujesc, care nu se ştiu cu nimic 
vinovaŃi, se tem şi se cutremură de frică de hotărârea judecătorului. Aşa şi atunci când firea noastră va fi 
judecată şi îngerii care cu nimic nu se ştiu vinovaŃi se vor teme de Judecătorul. 

Dar de ce se va arăta atunci Crucea şi pentru ce va veni, când noi o avem şi acum? Ca cei ce L-au răstignit pe 
Domnul să-şi cunoască păcatul lor, pentru aceea pe însuşi semnul Lui îl arată, mustrând răutatea lor. 

Şi cum că pentru aceasta o aduce, ascultă pe evanghelistul care zice : „şi vor plânge toate seminŃiile 
pământului”, văzând pârâşul şi cunoscând păcatul. Şi de ce te minunezi că va veni purtând Crucea, când şi 
ranele le va purta ? Căci zice : „Vedea-vor pe care L-au împuns” (Zah. 12, 10). Şi cum a făcut cu Toma, când 
a îndreptat necredinŃa lui, arătându-i, după Înviere, semnele cuielor şi ranele şi zicându-i : „Adu degetul tău 
încoace şi vezi mâinile mele… şi nu fi necredincios, ci credincios” (In. 20, 27), aşa şi atunci va arăta ranele 
şi Crucea, adeverind că El Însuşi a fost Cel ce S-a răstignit. 

Şi nu numai de la Cruce, ci şi de la cuvintele cele rostite pe Cruce se poate vedea iubirea de oameni a lui 
Dumnezeu cea negrăită. Căci fiind El pironit şi batjorocit, luat în râs şi scuipat, zicea: „Părinte, iartă-le lor că 
nu ştiu ce fac” (Lc. 23, 34), se ruga pentru cei ce-L răstigneau. Iar aceia îi ziceau: „De eşti Fiul lui 
Dumnezeu, pogoară-Te de pe Cruce… şi vom crede…” (Mt. 27, 40, 42). 

Dar El nu Se pogoară de pe Cruce, pentru că este Fiul lui Dumnezeu şi pentru aceasta a venit ca să se 
răstignească pentru noi. „Pogoară-Te de pe Cruce şi vom crede întru Tine”. Acestea sunt cuvinte doveditoare 
ale necredinŃei. Mult mai mare minune a fost Învierea Lui, fiind piatra deasupra mormântului, decât dacă S-
ar fi pogorât de pe Cruce. 

Şi mai mare minune a fost când a scos pe Lazăr din mormânt, mort de patru zile şi înfăşurat cu cele de 
îngropare, decât dacă S-ar fi pogorât de pe Cruce. Deşi cei ce-L răstignise Îi ziceau în batjocură : „De eşti 
Fiul lui Dumnezeu… mântuieşte-Te pe Tine ÎnsuŃi” (Lc. 23, 37), dar El toate le făcea ca să-i mântuiască şi 
pe ei şi zicea: „Părinte, iartă-le lor păcatul, că nu ştiu ce fac. Şi oare le-a iertat lor păcatul ? Le-au iertat, dar 
ei n-au vrut să se pocăiască. Că de nu le-ar fi iertat lor păcatul, Pavel nu s-ar fi făcut apostol. De nu le-ar fi 
iertat lor păcatul, nu ar fi crezut îndată trei mii, cinci mii şi alte multe mii. Căci multe mii de iudei au crezut, 
arătat este din cele ce zic apostolii lui Pavel: „Vezi frate, câte mii de iudei au crezut” (F, Ap. 21, 20). 

Să urmăm dar pe Stăpânul şi să ne rugăm pentru vrăşmaşi. Iată iarăşi mă întorc la aceiaşi sfătuire. A cincea 
zi este azi de când vorbesc cu voi despre aceasta, nu acuzându-vă de neascultare, să nu fie, ci mai ales 
nădăjduind că vă veŃi pleca. 

Iar dacă unii sunt aspri şi mânioşi sau nesupuşi, încât se arată neascultători la cele ce s-au vorbit pentru 
rugăciune, aceşti măcar de numărul zilelor înduplecându-se, să lepede vrajba şi împuŃinarea de suflet. 
Urmează Stăpânului tău. Se răstignea şi Îl ruga pe Tatăl pentru cei ce-L răstigneau. 
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Şi cum voi putea, zici, să urmez Stăpânului ? Dacă vei voi, poŃi. Că de n-ar fi fost cu putinŃă a-I urma n-ar fi 
zis: „ÎnvăŃaŃi-vă de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima” (Mt. 11, 29). De nu este cu putinŃă să-i urmezi, 
Pavel n-ar fi zis: „FiŃi următori ai mei precum; şi eu sunt lui Hristos” (I Cor. 11, 1). Şi de nu voieşti să 
urmezi Stăpânului, urmează slugii celei împreună cu tine, lui Ştefan apostolul. Că acela a urmat Stăpânului. 

Căci precum Hristos între cei ce-L răstigneau fiind, lăsând Crucea şi cele ce priveau la Sine, şi se ruga 
Tatălui pentru cei ce-L răstigneau, aşa şi sluga între cei ce-l împroşcau cu pietre fiind, şi lovindu-se de toŃi, a 
lăsat durerile pricinuite de aceştia şi zicea : „Doamne, nu le pune lor păcatul acesta” (F.A. 7, 60). Ai văzut 
cum sluga se roagă. Acela zice : „Părinte, iartă-le lor păcatul acesta, că nu ştiu ce fac”, iar acesta : „Doamne, 
nu le pune lor păcatul acesta”. Şi ca să cunoşti că cu osârdie se roagă, iar nu simplu, el, împroşcându-se cu 
pietre, îngenunchează şi cu multă milostivire şi umilinŃă zice ruga. 

Voieşti să-Ńi arăt şi altă slugă, care a pătimit mult mai multe decât acela ? Pavel, zice : „De la iudei… de trei 
ori am fost bătut cu toiage ; o dată am fost împroşcat cu pietre, o noapte şi o zi întru adânc am petrecut” (II 
Cor. 11, 25). Şi după acestea ce zice ? „Căci aş fi dorit să fiu eu însumi anatema de la Hristos pentru fraŃii 
mei si rudele mele după trup” (Rm. 9, 3). 

Voieşti să vezi şi altul ? Nu din Scriptura cea nouă, ci din cea veche. Şi acest lucru este mai ales de mirare că 
acolo unde nu li se poruncise să iubească pe vrăşmaşi, ci să scoată ochi pentru ochi, dinte pentru dinte şi să 
răsplătească întocmai cu aceleaşi răutăŃi, s-a ajuns la filozofia cea apostolească. Ascultă ce zice Moise, cel 
supărat de multe ori de iudei şi defăimat de ei: „Şi acum de voieşti să ierŃi lor păcatul, iartă-l, iar de nu 
şterge-mă şi pe mine din cartea Ta în care m-ai scris” (Ieş.  32,  32). 

Vezi că fiecare din aceştia puneau mai înainte folosul celorlalŃi, decât mântuirea lor ? Nimic nu ai greşit, o 
Pavele şi pentru ce voieşti să te împărtăşeşti cu ei de pedeapsă ? Pentru că nici o bucurie nu mă înveseleşte, 
când ştiu că alŃii pătimesc rău. 

Ne erau de ajuns aceste pilde, dar ca mai mult să ne îndreptăm, mă voi ispiti să arăt şi pe altul. David, 
fericitul şi blândul, când toată oastea s-a ridicat împotriva lui şi a ridicat la împărăŃie pe fiul său, Abesalom, 
care voia să-l ucidă, pentru care Dumnezeu S-a mâniat şi a trimis pe îngerul Său să pedepsească poporul  -  
că ce este dacă s-a pus altă pricină a pedepsei – , văzându-l cu sabia scoasă ce zice ? „Eu care sunt păstor am 
greşit; eu păstorul am făcut rău. Să fie mâna Ta peste mine şi peste casa tatălui meu” (II Imp. 24, 17). 

Vezi iarăşi asemenea isprăvi ? Voieşti să-Ńi mai arăt şi altul ? Că nu suntem lipsiŃi de încă unul care a 
filozofat asemenea. 

Samuil proorocul a fost ocărât de iudei şi atât de necinstit încât Dumnezeu voind să-l mângâie i-a zis: „Nu pe 
tine te-au lepădat, ci pe Mine…” (I Imp. 8, 7). Dar ce zice cel lepădat, defăimat şi ocărât ? „Departe să fie de 
la mine păcatul acesta ca să încetez a mă ruga Domnului pentru voi” (Idem 12, 23). Păcat a socotit a nu se 
ruga pentru vrăşmaşi. Deci Hristos zice : „Părinte, iartă-le lor păcatul că nu ştiu ce fac”, Ştefan zice : 
„Doamne nu le pune lor păcatul acesta”, Pavel zice : „Aş fi poftit ca eu însumi să fiu anatema pentru fraŃii 
mei şi rudele mele după trup”, Moise zice: „De voieşti să le ierŃi lor păcatul, iartă-l, iar de nu şi pe mine mă 
şterge din cartea în care m-ai scris”, David zice: „Să fie mâna Ta peste mine şi peste casa tatălui meu”, iar 
Samuil: „Departe să fie de la mine păcatul acesta ca să încetez a mă ruga Domnului pentru voi”. 

Ce iertare vom dobândi, spune-mi, când Stăpânul, slugile cele din Scriptura cea veche şi cea nouă ne 
îndeamnă la rugăciune pentru vrăşmaşi ? Şi mai ales că noi cele împotrivă facem blestemând pe vrăşmaşi. 
Nu, rogu-vă fraŃilor nu faceŃi aceasta. Căci pe cât sunt mai multe pildele, cu atâta este mai mare pedeapsa, de 
nu vom urma lor. Şi mai mare lucru este a ne ruga pentru vrăşmaşi, decât pentru prieteni. Şi mai mult ne 
foloseşte rugăciunea pentru aceia, decât pentru aceştia. Că zice : „Căci dacă iubiŃi pe cei ce vă iubesc, ce 
răsplată veŃi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru?” (Mt. 5, 46). Şi dacă ne rugăm numai pentru prieteni, 
iată că nu ne-am făcut mai buni decât păgânii  sau  vameşii. Iar dacă    vom iubi pe vrăşmaşi, ne vom face 
asemenea lui Dumnezeu, după puterea omenească, „că El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni 
şi trimite ploaie peste cei drepŃi şi peste cei nedrepŃi” (Idem 5, 45). Să ne facem aşadar asemenea Tatălui, 
căci zice: „FiŃi desăvârşiŃi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este” (Idem 5, 48), ca să ne învrednicim 
de ÎmpărăŃia cerurilor, cu harul şi cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine 
slava în vecii vecilor. Amin. 

  



38 

Cuviosul Sofronie de la Essex:  
“Naiv este cel ce crede ca va putea urma lui Hristos, fara lacrimi” 

 “Prin plans fierbinte se curata mintea noastra de chipuri patimase. Printr-insul 
se pogoara in sufletul nostru barbatia cea duhovniceasca si omul se pune mai 
presus de inspaimantari si de frici. Cu cat mai adanc plansul nostru de pocainta, 
cu atat mai temeinic ne slobozim de un intreg sir de nevoi aparent firesti, de 
astfel de patimi nimicitoare precum mandria si mania. Inlauntru se salasluieste 
bucuria, pana atunci necunoscuta, a slobozeniei“. 

Pentru plansul duhovnicesc  

Fericiti cei ce plang, ca aceia se vor mangaia (Mt. 5:4). 

“Iata imi vad inima intr-o lupta: Cum voi vorbi despre sfantul plans 
contemporanilor mei? Stiu ca ei vor socoti o rusine ca un om in toata firea sa 
planga pentru orice pricina. Da, cu adevarat, este rusinos a plange, dar numai 
atunci cand este vorba de lucruri trecatoare: de cariera, de avere, de privilegii sau 
de starea sociala, de sanatate si altele asemenea lor. Insa plansul despre care vom 
vorbi atinge legatura noastra cu vecinicul Dumnezeu: el apartine unui alt plan al fiintei. El izvoraste atunci 
cand se atinge de noi Duhul lui Dumnezeu. Acesta ne-a cercetat… inima ni s-a umplut de dragostea cea 
nestricacioasa iar mintea a cutremurat-o cu o noua viziune… El ne-a rapit duhul in taramul fiintarii nefacute. 
Focul rugaciunii din Ghethsimani – impreuna-patimirea cu intreaga zidire in suferinta - s-a apropiat de 
faptura noastra firava, iar aceasta s-a daruit deplin stapanirii Iubirii care a cercetat-o. Cu un astfel de plans au 
plans Apostolii si Parintii nostri, primind cereasca binecuvantare. Acest foc a fost aruncat pe pamantul inimii 
noastre de insusi Hristos (cf. Lc. 12:49; 22:44 si 24:32). 

Foarte rar se revarsa peste noi sfanta putere a Dragostei ce izvoraste de la Dumnezeu intr-o astfel de masura: 
cu neputinta este firii noastre, in starea ei de fata, a purta aceasta flacara. De obicei renasterea noastra 
incepe cu ivirea Luminii Nezidite care ne dezvaluie viziunea tainei despartirii noastre de Dumnezeu, 
iar inima, in afara de plans – nu are alt mijloc de a-si exprima umilinta, adica iubirea sa indurerata inaintea 
lui Dumnezeu. 

Naiv este cel ce crede ca va putea strabate calea, urmand lui Hristos, fara lacrimi. Ia o nuca uscata, pune-o 
sub o presa puternica, si vei vedea cum curge din ea untdelemnul. Ceva asemanator se intampla cu inima 
noastra atunci cand focul nevazut al cuvantului lui Dumnezeu o parjoleste din toate partile. Impietritu-s-a 
inima noastra in egoismul ei de fiara si, ce este mai rau, in spasmul mandriei sale. Dar cu adevarat exista un 
astfel de Foc (cf. Lc. 12:49) in stare sa topeasca pana si metalele cele mai tari, si pietrele. 

Cela ce niciodata de-a lungul vietii sale nu a cercat apropierea acestui Foc pana la sine, nu va intelege despre 
ce este vorba aci. Primul cuvant al propovaduirii evanghelice: “Pocaiti-va, ca s-a apropiat imparatia 
Cerurilor” (Mt. 4:17), ne cheama la o schimbare radicala a intregii noastre vieti. Aceasta schimbare este 
cu putinta nu altfel decat prin contopirea doririi noastre infocate cu lucrarea Focului ceresc care ne inmoaie 
inima, si odata inmuiata, se faureste din nou sub loviturile unui puternic ciocan. 

Plansul duhovnicesc, prin firea sa, este cu totul altul decat plansul sufletesc. El tine de o neintrerupta gandire 
la Dumnezeu si de o dureroasa intristare pentru despartirea de El. Plansul sufletesc, patimas, ucide trupul, ii 
stinge vioiciunea, atunci cand cel duhovnicesc curata omul de patimi purtatoare de moarte si prin aceasta il 
invie pe de-a-ntregul. Prin plans fierbinte se curata mintea noastra de chipuri patimase. Printr-insul se 
pogoara in sufletul nostru barbatia cea duhovniceasca si omul se pune mai presus de inspaimantari si de frici. 
Cu cat mai adanc plansul nostru de pocainta, cu atat mai temeinic ne slobozim de un intreg sir de nevoi 
aparent firesti, de astfel de patimi nimicitoare precum mandria si mania. Inlauntru se salasluieste bucuria, 
pana atunci necunoscuta, a slobozeniei. 

A crede ca preschimbarea firii noastre, propovaduita de Evanghelie, este cu putinta fara plans – poate numai cel 
care nu a simtit niciodata puterea ucigasa ce o are pacatul asupra noastra. Din amar, in inceputurile pocaintei 
noastre, plansul se preschimba apoi in lacrimile bucuriei Iubirii Dumnezeiesti. Iar acesta este semnul ca 
rugaciunea noastra a fost auzita si ca prin lucrarea ei suntem purtati intr-o viata noua, de acum ne-stricacioasa. 

Plansul duhovnicesc este un fenomen de ordin ceresc, incerc, dar nu-mi pot aminti – am plans eu oare 
vreodata dupa coacerea varstei mele? Si doar viata mea a coincis cu groaznicele evenimente ale veacului 
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nostru. De multe ori m-am aflat nu numai in situatii grele, dar cu adevarat in primejdii de moarte. Cand insa, 
prin ivirea Luminii, eu am zarit adancul caderii mele, atunci a inceput un plans pe care nu-l puteam opri: era 
mai puternic decat mine in deznadejdea care ma atinsese. La inceput plangeam pentru mine insumi, ingrozit 
de propria cadere; mai tarziu – pentru oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, cuprins de compatimire pentru 
nefericita lor stare a necunoasterii lui Dumnezeu. La Athos insa, si mai ales in pustie, in vremea Razboiului 
(al Doilea), amar plangeam pentru lume in intregul sau. 

Multa vreme am purtat in minte: “infricosat lucru este a cadea in mainile Dumnezeului celui Viu” (Evr. 
10:31). Si cumplit lucru este parasirea de catre Dumnezeu. In afara Dumnezeului Iubirii – totul este fara 
sens: sufletul se vede aruncat in intunerecul mortii (vezi 1 Cor. 13:1-3). Frica din pricina acestui intunerec 
este chinuitoare, pentru faptul ca el nu este numai in afara mea, ci se afla si inlauntrul meu. Cand insa 
Lumina Nefacuta ma slobozeste din iadul meu launtric, atunci de la mine se indeparteaza toata patima si 
inteleg ca Domnul cel Atotputernic ma poate face si pe mine domn, dupa chipul Domniei Sale: slobod de 
toata stapanirea straina, de neranit de orice rautate. 

O data cu schimbarea starii mele launtrice se insotesc si schimbari in caracterul plansului. Uneori si inima si 
mintea traiesc o minunata liniste, iar lacrimile devin “dulci” din dragoste. Cand insa Duhul Domnului se 
indeparteaza de la mine si suflul vietii nemuritoare se stinge in mine, atunci o oarecare framantare si chiar o 
groaza patrund in inima. Rugaciunea lua forma unei deznadajduiri apasatoare si se intampla ca zaceam 
ceasuri intregi cu fata la pamant. Cuprins de neputinta, ma intindeam pe patul meu tare; lacrimile nu incetau 
sa curga, dar mintea tacea neputincioasa. 

As fi dorit sa vorbesc despre aceste stari cat se poate de simplu, dar atunci s-ar fi ascuns de la cititor 
nestavilita putere a “starilor” care, fara tagada, depasesc masura omului, caci sant un dar de Sus. 

“Duh este Dumnezeu, si cei ce se inchina Lui, in duh si in adevar trebuie a se inchina” (Io. 4:24). Cuvintele 
lui Hristos: “in duh si in adevar” este ingaduit a le intelege in doua sensuri: in “Duhul Adevarului, Carele de 
la Tatal purcede” (cf. Io. 15:26), si in duhul si adevarul proprii omului care se pocaieste (cf. 1Io. 1:8-10). 
Duhul Sfant se pogoara asupra omului, iar acesta, chipul lui Dumnezeu fiind, sub lucrarea Dumnezeiescului 
Adevar, insusi devine adevarat. 

Unirea noastra fiintiala cu Dumnezeul Iubirii presupune contopirea a doua voiri: a lui Dumnezeu si a omului. 
Unirea insasi se savarseste in starea dragostei. Dumnezeu-Duhul Personal si omul-persoana se unesc intru 
una in Actul cel vecinic al Vietii Dumnezeiesti. Astfel cunoastem noi pe Dumnezeu. 

A dobandi aceasta Dragoste este telul ultim al nevointei crestine. Atingerea lui se insoteste de o cale lunga si 
grea. Dar a cerca cercetarea lui Dumnezeu cu putere mare este cu putinta prin darul de Sus, in anumite 
momente cand sufletul, in avantul caintei pentru pacate, devine primitor Luminii ce se pogoara asupra lui de la 
Dumnezeu. Insa aceste prime cercetari inca nu constituie starea pe veci dobandita de catre cei mantuiti. Ele nu 
sunt decat “bogatia nedreapta” - “mamona nedreptatii”, care ni se poate lua, din pricina necredinciosiei. Insa 
a pazi acest har, a ramane credincios in toate cele ce ne-a invatat, nu este cu putinta fara un adanc plans de ani 
de zile (cf. Lc. 16:9-12). Cine gandeste altfel, pe acela Parintii nostri nu l-ar incuviinta. 

Iar noi ne straduim a ramane in predania sfintei vieti mostenite de la ei. Calea Domnului este astfel: El se 
arata omului care nefatarnic se pocaieste, iar omul primeste Dragostea Lui in Lumina Nezidita, in chip 
nevremelnic. Repetam tot mereu acelasi cuvant – Dragoste, insa ea cuprinde fiintial si intelepciunea cea mai 
presus de lume, si maretia netarmurita, cu nemasurata smerenie proprie ei, si frumusetea atotbiruitoare, si 
pacea adanca. Cercetand pe om, Dumnezeu prin insasi aceasta il face partas Fiintei Sale de nedescris prin 
cuvinte pamantesti. Ne cuprinde o singura dorire: astfel a dobandi Dragostea Dumnezeiasca pe care am 
cunoscut-o, incat sa devina firea noastra in veci neinstrainata. 

Cand Dumnezeu vede ca de acum nimic in toata lumea nu mai poate din nou sa smulga sufletul de la 
Dragostea Sa (cf. Rom. 8:35-39), atunci incepe o perioada a incercarilor, este drept grele, dar fara de care ar 
ramane necunoscute adancurile chipurilor Fiintarii zidite si nezidite. “Aspra” este aceasta incercare: o sabie 
nevazuta te taie de la iubitul Dumnezeu, de la cea neapusa a Sa Lumina. Omul se afla lovit de moarte in toate 
planurile fiintarii sale. Nimic nu poate intelege: unde este pricina faptului ca acea “unire a dragostei”, care 
paruse finala intr-o rugaciune asemenea celei din Ghethsimani, s-a preschimbat in iadul parasirii de catre 
Dumnezeu? Raspunsul acestei nedumeriri il aflam in al doisprezecelea capitol al Epistoliei catre Evrei, mai 
cu seama stihurile 26 pana la 29. Dar mai nainte si mai presus de toate avem “pilda” pe insusi Hristos: pe 
Golgotha, pironit pe cruce, El a intrebat pe Tatal: “De ce M-ai parasit?” – si indata: “Savarsitu-s-a; si 
plecand capul, si-au dat duhul” (Mt. 27:46; Io. 19:30). 
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Si astfel ne este descoperita Taina Dragostei lui Dumnezeu: deplinatatea desertarii premerge deplinatatii 
desavarsirii. 

Dragostea, a carei flacara a aruncat-o Hristos in sufletul omului, are o uimitoare insusire: ea il povatuieste in 
adancuri si in inaltimi, nimanui altuia de patruns; ii da stapanire asupra a toata suferinta si chiar a mortii; il 
arunca de multe ori intr-o netarmurire de nedescris  – unde se va afla “singur”, chinuindu-se in tanjirea de a 
vedea din nou Lumina iubitului Dumnezeu. 

Astfel este procesul curatirii firii noastre molipsite de iadul luciferic. Calea lui Hristos duce de la chipul 
relativ, vecinie clatinat al fiintarii, catre imparatia cea absoluta, neclatita. Duhului omului ii este propriu a se 
nelinisti atunci cand se vede taiat de la dragostea desavarsita a Tatalui – urmarea caderii. Chipul lui 
Dumnezeu – omul, cauta Bunul absolut, sfant, nestramutat. Si cine va putea descrie dragostea pentru El? 
Cine va afla cuvinte indestulate spre a infatisa macar o umbra a acelei dureri care cearca sufletul atunci cand 
se desparte de Dumnezeu? 

Si nimic altceva decat numai sfanta dragoste va izvori lacrimi din inima crestinului. Scriptura zice ca Iisus, 
“…iubind pre ai Sai cari erau in lume, pana in sfarsit au iubit pre ei” (Io. 13:1). Si numai acest “pana in 
sfarsit” explica sudoarea Sa insangerata din Ghethsimani. Acolo unde dragoste nu este, lacrimi nu vor fi, 
chiar daca nevointa va lua forme extreme: meditatii staruitoare, posturi indelungate, conditii aspre de vietuire 
in indepartare de restul lumii. Astfel de pilde nu putine aflam si in Occidentul Crestin, si in Orientul 
necrestin. 

Atunci cand duhul smerit ne stapaneste, lacrimile se revarsa din adancul inimii. Despre acest plans vorbeste 
Hristos: “Fericiti cei ce plang, ca aceia se vor mangaia” (Mt. 5:3-4). Cu ce mangaiere? In cazul de fata – cu 
mangaierea ce purcede de la Duhul Sfant, pe Care Hristos L-a numit Mangaietorul; mangaiere nu de ordin 
psihologic sau fiziologic, ci fiintial, care tine de vecinicia Dumnezeiasca. 

Daca acum ma voi abate de la imprejurarile de obste, theologice si ascetice, spre unele “amanunte” ale 
experientei de multe veacuri a nevoitorilor crestini, o voi face cat mai pe scurt cu putinta. Plansul 
duhovnicesc isi schimba caracterul potrivit starii in care nevoitorul petrece: sunt lacrimi dulci, din apropierea 
Dumnezeului Dragostei, care imbratiseaza intreg omul. Cel mai adesea insa se traieste plansul de mijloc, 
unde se amesteca bucuria si tristetea. La inceputul pocaintei precumpanesc lacrimile amare, nascute sau din 
constiinta propriei robii fata de patimile pacatoase, sau din pricina imputinarii harului simtit, sau amarei 
parasiri de Dumnezeu. Este cu putinta plansul impreuna-patimirii pentru omenire si chiar pentru intreaga 
faptura. Sub toate aceste chipuri, plansul duhovnicesc spala omul de toate intinaciunile care il covarsisera in 
viata zilnica, innoieste in el puterea nazuintei catre Pacea Dumnezeiasca. Plansul iubirii catre Dumnezeu il 
face intreg partas Iubitului Stapan: mintea, sufletul si chiar trupul – toate se contopesc intru una, intr-o 
miscare puternic impreunata catre Lumina cea Nezidita. Un astfel de plans rupe cercul stramt al fiintarii 
pamantesti, indrumand duhul omului catre sferele ceresti, slobozit de silnicia patimilor pacatoase; ne 
impartaseste experienta nepatimirii, sfintirea intregii noastre “alcatuiri”. 

Lipsa plansului, dupa invatatura Parintilor nostri este un semn ca rugaciunea noastra inca nu a atins prima sa 
treapta de inaltare catre Dumnezeu. Cu toate acestea, dupa ce s-au desertat lacrimile trupesti, poate fi data o 
alta rugaciune, fara cuvinte, ca un lin simtamant al harului Duhului Sfant inlauntrul nostru, cand pacea 
“carea covarseste toata mintea” (Flp. 4:7) umple inima. O astfel de contemplare subtire imbratiseaza omul 
de obicei dupa rugaciunea in care el a adus jertfa dragostei lui Dumnezeu pana la capat. 

Plansul duhovnicesc este prisosul vietii ce creste furtunos din puterea iubirii, pe cand cel “sufletesc” omoara 
fiii pamantului. Pronia m-a adus sa traiesc intr-o tara unde din copilarie se invata a nu plange; unde plansul se 
dispretuieste ca nevrednic de omul civilizat. Nu se poate sa nu cinstesti aceasta cultura, dar nu se cade sa uitam 
ca ea tine de situatia in care picioarele ne sunt puternic lipite de scoarta pamantului. Nici parintii nevoitori nu 
plang pentru lipsa bunurilor pamantesti, dar totusi insista asupra neaparatei trebuinte a plansului duhovnicesc, 
fara de care nu se va inmuia inima impietrita in patimi, neputincioasa a iubi cu evanghelica iubire. 

Mintea crestinului care plange este cu de-a-ntregul indreptata catre taramul veciniciei Dumnezeiesti. Caci 
numai despre aceasta este vorba in poruncile lui Hristos. Multe imprejurari de nesuportat celor ce traiesc 
viata banala a acestei lumi, pentru cel ce plange, precum zice porunca lui Dumnezeu, trec neobservate: 
saracia nu il infricoseaza, nu il injosesc jignirile si defaimarile din partea fiilor acestui veac, nici alte 
lovituri ale soartei vremelnice, caci nu numai mintea, ci si picioarele ii sunt ridicate cu mult deasupra 
pamantului. El compatimeste cu semenii, se intristeaza pentru ei inaintea lui Dumnezeu, insa nu le 
impartaseste interesele, fiind insuflat in nazuinta sa catre Adevarul cel nestramutat. 
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Plansul cu adevarat duhovnicesc este urmarea lucrarii Duhului Sfant. Impreuna cu el se pogoara asupra 
noastra Lumina cea Nezidita. Inima, iar mai apoi si mintea, dobandesc in sine puterea de a cuprinde intreaga 
omenire, de a iubi intreaga faptura. Plansul duhovnicesc nu este fara tel: el este indreptat catre Dumnezeu, si 
in Dumnezeu petrecand omul, in rugaciunea pentru omenire, cu lacrimi compatimeste lumea intreaga. 
Parintii sfatuiesc a ocroti acest dar prin paza poruncilor, pentru a nu scarbi Duhul Sfant cu vreun pacat 
oarecare, insa nu este cu putinta a-l “cultiva”, caci el nu se cuprinde in hotarele firii noastre zidite: este un 
har, iar harul lui Dumnezeu nu sta sub obladuirea noastra. 

Se intampla ca lacrimile dragostei sa se dea din belsug si sa curga siroaie. Dar in perioadele parasirii de catre 
Dumnezeu totul inlauntrul nostru se usuca, si doar de se va aduna in ochiul nostru vreo picatura, asemenea 
unei picaturi de sange fierbinte dintr-o inima ranita. Cela ce nu a cercat asupra sa lucrarea Focului de Sus 
(Lc. 12:49), acela nu va intelege cele spuse. 

Iarasi indraznesc sa amintesc ca nevoitorii stau in fata judecatii lui Dumnezeu cu frica: vorba este nu despre 
lucruri grabnic trecatoare, ci despre vecinicia – sau in Lumina Fetei Celui Preainalt, sau in “intunerecul cel 
mai dinafara” (Mt. 25:30). In vartutea celor spuse, ei devin nesimtitori fata de situatia lor pamanteasca: 
mintea le este in Dumnezeu, iar cand se pogoara “mangaierea” de la Parintele luminilor, atunci cel ce plange, 
usor iarta toate nedreptatile suferite, caci duhul ii este inaltat de la pamant la cer, si in Duhul Sfant el devine 
in stare a iubi pana si pe vrajmasi. 

Unul din Staretii de la Athos, in cuvantarile sale despre rugaciune vorbea despre felurimea plansului, 
judecand dupa lucrarea fiecaruia asupra omului. El a socotit pana la douasprezece feluri de plans. Si eu, ca si 
toti ceilalti, am cunoscut feluritele chipuri ale plansului de-a lungul a multor ani ai pocaintei mele 
deznadajduite, dar nu mi-a venit niciodata gandul sa le numar. 

“Si acum, zice Domnul Dumnezeul nostru: intoarceti-va la Mine din toata inima voastra, cu post, cu 
plangere si cu tanguire” (Ioil 2:12). “Fericiti cei ce plang, ca aceia se vor mangaia” - zis-a Domnul pentru 
toate veacurile. Ba chiar El insusi, “in zilele trupului Sau, cu strigare tare si cu lacrami, cereri si rugaciuni a 
adus catre Cela ce putea sa mantuiasca pre El din moarte, si S-a auzit pentru buna-cucernicie” (cf. Evr. 
5:7). Si tuturor, si fiecaruia ce nazuieste catre Dumnezeiasca vecinicie, sta inainte anume aceasta cale: “cu 
strigare tare si cu lacrami”, pentru a se mantui de moartea ce ne tine legati – pacatul“. 

(Arhimandritul Sofronie, “Vom vedea pe Dumnezeu precum este”, Editura Sophia, Bucuresti, 2005) 
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Pr. Sofronie - Despre deosebirea intre iubirea crestina si dreptatea omeneasca  

 “Oamenii au de obicei o concepŃie juridică despre dreptate. Ei resping ca nedreaptă ideea ca cineva să 
ia asupra lui responsabilitatea greşelii altuia. Acest lucru nu cadrează cu conştiinŃa lor juridică. Dar 
duhul iubirii lui Hristos vorbeşte altfel. Potrivit duhului acestei iubiri, a împărtăşi responsabilitatea greşelii 
celui pe care-l iubim şi chiar a o lua cu totul asupra noastră nu este un lucru ciudat, ci cu totul firesc. Mult 
mai mult, numai luând asupra noastră greşeala altuia se descoperă autenticitatea iubirii şi ne dăm cu 
adevărat seama de aceasta; unde ar mai fi sensul iubirii, dacă n-am păstra din ea decât latura plăcută? 
Dar când luăm în mod liber asupra noastră greşeala şi durerile făpturii iubite, atunci iubirea atinge 
desăvârşirea sub toate aspectele ei. 

MulŃi oameni nu pot sau nu vor să accepte de bunăvoie urmările păcatului strămoşesc al lui Adam. Ei 
spun: „Adam şi Eva au mâncat din pomul oprit, dar acest lucru nu mă priveşte. Sunt gata să răspund pentru 
păcatele mele, dar numai pentru ale mele, iar nu pentru păcatele altora“. Omul nu înŃelege că, prin 
această mişcare a inimii lui, repetă în sine însuşi păcatul protopărintelui nostru, care devine astfel 
propriul său păcat şi propria sa cădere. Adam a tăgăduit responsabilitatea sa, aruncând greşeala asupra 
Evei şi a lui Dumnezeu Care-i dăduse această femeie, şi prin acest lucru a rupt unitatea omului şi unirea sa cu 
Dumnezeu. Astfel, de fiecare dată când refuzăm să ne asumăm responsabilitatea răului universal, a 
faptelor aproapelui nostru, repetăm acelaşi păcat şi rupem de asemenea unitatea omului. In rai, 
Domnul l-a chemat pe Adam la căinŃă; ne e îngăduit să credem că, dacă în loc să se justifice, Adam şi-ar fi 
asumat responsabilitatea păcatului lor comun, al său şi al Evei, destinul lumii ar fi fost altul. In acelaşi 
chip, destinul lumii va fi diferit dacă vom răspunde pozitiv aceluiaşi Domn venit în trup şi Care-şi înnoieşte 
chemarea Sa la căinŃă, şi dacă vom lua asupra noastră povara greşelilor aproapelui nostru. 

Fiecare dintre noi poate invoca multe scuze pentru a se justifica. Dar dacă aruncă o privire atentă în 
inima sa, va vedea că  face acest lucru în chip viclean. Omul se justifică înainte de toate pentru că nu 
vrea să se recunoască, nici măcar în parte, vinovat de răul ce este în lume. Se justifică mai apoi, pentru 
că nu e conştient că e înzestrat cu libertate după chipul libertăŃii lui Dumnezeu, şi nu se vede decât ca un 
fenomen, un obiect al acestei lumi şi, prin urmare, condiŃionat de ea. Intr-o astfel de conştiinŃă există ceva 
servil; de aceea tendinŃa spre justificare e proprie unui rob, iar nu unui fiu al lui Dumnezeu. 

La fericitul stareŃ n-am putut observa această tendinŃă generală  spre autojustificare. Ciudat este că multor 
oameni le apare ca un lucru servil tocmai acest mod de a acŃiona, adică faptul de a lua asupra noastră 
greşeala altuia şi de a cere iertare. Acesta e contrastul între modul de a vedea al fiilor duhului lui Hristos şi 
cel ale fiilor acestei lumi. Omului neduhovnicesc i se pare de necrezut că ar putea simŃi întreaga 
umanitate ca o existenŃă integrală cuprinsă în existenŃa personală a fiecărui om, fără ca totuşi prin 
aceasta să fie desfiinŃată alteritatea ireductibilă a celorlalte ipostase omeneşti. In conformitate cu sensul 
celei de-a doua porunci: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuŃi”, trebuie şi e cu putinŃă să includem 
în propria noastră existenŃă personală totalitatea existenŃei umane. Atunci orice rău ce se face în lume 
nu va mai fi socotit doar ca un lucru străin de noi, ci drept propriul nostru rău. 

Dacă  fiecare persoană - sau ipostasă umană -, creată după chipul Ipostaselor divine absolute, e 
capabilă  să cuprindă în ea plinătatea existenŃei umane, aşa cum fiecare Ipostasă divină poartă întreaga 
plinătate a FiinŃei divine - şi acesta e sensul profund al celei de-a doua porunci -, atunci fiecare dintre noi 
va lupta împotriva răului, împotriva răului cosmic, începând de la sine însuşi. 

StareŃul însuşi nu vorbea întotdeauna decât despre iubirea lui Dumnezeu şi niciodată despre dreptatea 
Lui, şi atunci îl atrăgeam în mod intenŃionat spre această temă. El se exprima atunci în felul următor: 

„Nu se poate spune că Dumnezeu e nedrept, că există în el nedreptate, dar nu se poate spune nici că e drept 
în sensul în care înŃelegem astăzi dreptatea. Sfântul Isaac Sirul spune: «Nu îndrăzni să-L numeşti pe 
Dumnezeu drept; căci atunci care este dreptatea Lui: noi am păcătuit, dar Fiul Său Unic a murit pe 
cruce?» La ceea ce spunea Sfântul Isaac am putea adăuga: noi am păcătuit, şi Dumnezeu i-a pus pe sfinŃii 
îngeri în slujba mântuirii noastre. Dar, plini de iubire, îngerii înşişi doresc să ne slujească, şi în această 
slujire nu scapă de suferinŃă. Dimpotrivă, Domnul a predat animalele fără de minte şi tot restul făpturii legii 
stricăciunii; căci nu se putea ca aceasta să rămână liberă de această lege în timp ce omul, pentru care ea a fost 
creată, s-a făcut din pricina păcatului rob al stricăciunii. Astfel, fie de bunăvoie, fie de nevoie, «toată 
făptura suspină şi geme» (Rm 8, 20-22), după cuvântul Apostolului, suferă împreună cu omul. Şi aceasta 
nu e legea dreptăŃii, ci legea iubirii“. 
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Iubirea lui Hristos ca forŃă dumnezeiască, ca dar al Duhului Sfânt, al unicului Duh ce lucrează în tot şi toate, 
stabileşte în chip ontologic legăturile unităŃii; iubirea îşi însuşeşte viaŃa fiinŃei iubite. Cine iubeşte pe 
Dumnezeu e inclus în viaŃa Dumnezeirii; cine iubeşte pe fratele său include în existenŃa sa personală 
(ipostatică) viaŃa fratelui său; cine iubeşte lumea întreagă îmbrăŃişează cu mintea universul întreg. 

Marea rugăciune pentru lume pe care stareŃul Siluan o aducea lui Dumnezeu trimite tocmai la 
această percepŃie, la conştientizarea comunităŃii ontologice ce există între fiecare existenŃă personală şi 
cea a umanităŃii în integralitatea ei. Dacă se poate spune, aşa cum fac unii filozofi contemporani, că 
percepŃia noastră sensibilă a oricărui lucru (obiect) nu e doar un act psihologic subiectiv, desprins de 
existenŃa obiectivă a lucrului în sine, ci este însuşi acest lucru pătrunzând prin acŃiunea sa reală în conştiinŃa 
noastră, fapt prin care se realizează un contact ontologic, atunci cu mult mai mult trebuie să vorbim de 
comuniune ontologică acolo unde lucrează harul dumnezeiesc şi atotprezent al Duhului Sfânt, Făcătorul 
a toate”. 
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Sf. Ioan Iacob - Poezii 

 

Plângerea Maicii Domnului 

Învie, Fiul meu prea dulce 
Şi mângâie pe Maica Ta 
Că iată Lazăr iar te cheamă 
Să mergi în locuinŃa sa. 

Vezi lacrimile cele calde 
Şi Te ridică din mormânt 
- Arată Doamne împlinirea 
Cuvântului Tău celui Sfânt! 

Fiind Tu Soarele DreptăŃii 
Zdrobeşte ale nopŃii porŃi 
Căci neamul omenesc aşteaptă 
Să fie ridicat din morŃi! 

Precum la ceruri eşti cu Tatăl 
Să fii cu mine pe pământ 
În Rai fiind Tu cu tâlharul 
Şi cu strămoşii în Mormânt! 

Îmbărbătează-łi Ucenicii 
ÎnfricoşaŃi de Farisei 
Şi mergi apoi în Galileia 
Primind pe Simon iar cu ei! 

Lumina cunoştinŃei Tale 
Arat-o astăzi din belşug 
Făcându-i să brăzdeze lumea 
Cu “evanghelicescul plug”. 

SfinŃeşte Doamne firea toată 
Prin învierea Ta din morŃi 
Şi ne deschide pe vecie 
A Raiului, slăvite porŃi. 

Din săptămâna Sfintelor 
Patimi, Aprilie 1959 

Sabia durerii 

La inima îndurerată 
O sabie te-a fost pătruns 
Văzând pe Fiul tău “Curată” 
Pe Cruce, de ostaşi împuns! 

Înfricoşata Răstignire 
Răbdând dumnezeescul Miel, 
Prin zdruncinarea ta de Maică 
Te-ai răstignit atunci cu El! 

Durerea maicilor din lume 
Ca un noian s-a revărsat 
În inima-Ńi neprihănită 
Văzându-I chipul Lui schimbat! 

Odinioară prunc în iesle 
La Betheleem Îl înfăşai 
Iar azi Îl vezi întins pe Cruce 
Cu trupul gol şi fără grai! 

Pe Cel ce seamănă “Cuvântul” 
Având al mântuirii rod 
Îl vezi acum hulit de gura 
Neruşinatului norod! 

Pe Cel ce vindeca leproşii 
Îl vezi acum de rane plin 
Iar cei ajutoraŃi de Dânsul 
Acum îi fac mai mare chin! 

Şi Cel ce învia pe Lazăr 
De patru zile îngropat 
Se vede astăzi mort pe Cruce 
De cei vicleni înconjurat! 
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Cugetare umilită la durerea  
Maicii Domnului 

Cu mintea mea, Prea Sfântă Maică 
Te văd spre drumul spre “Calvar” 
Şi conştiinŃa mea săracă 
Mă chinuieşte cu amar. 

łi-aud (în taină) tânguirea 
Şi se-nfioară duhul meu, 
Ştiind că pentru mine rabdă 
Prea milostivul Dumnezeu. 

Privindu-L înălŃat pe Cruce 
De adunarea “Celor Răi”, 
Cunosc că am mai multă vină 
Decât răstignitorii Săi! 

De nu vedea mai înainte 
Stăpânul împietrirea mea 
Ar fi avut o mângâiere 
Şi n-ar fi însetat aşa! 

Lumina soarelui ascunsă 
N-ar fi ieşit aşa târziu 
De nu vedea cum rabdă Domnul 
Şi pentru mine, care scriu! 

Şi poate stâncile de piatră 
Atuncea nu s-ar fi zdrobit, 
De nu ştiau că Domnul moare 
Şi pentru mine, cel greşit. 

Iar sabia proorocită 
N-ar fi pătruns aşa cumplit, 
În sufletul tău, Prea Curată, 
Văzând pe Fiul răstignit! 

Cutremurându-se pământul 
Pe cei din morŃi i-a deşteptat 
Iar eu cu somnul trândăvirii 
Rămân mereu încătuşat. 

Catapeteasma de la Templu 
S-a rupt în două, până jos, 
Iar eu nu caut a mă frânge 
La inimă, pentru Hristos. 

Ajută-mi, Prea Curată Maică, 
Să mă trezesc din somnul greu 
Să am în inimă “pecetea” 
Cu “semnul cuielor” mereu! 

 

Altă cruce, alte rane 

Doamne, pentru ce mai curge 
Sângele-łi din coastă iar? 
Cine azi Te mai străpunge? 
Înnoind al Tău calvar? 

“ViaŃa ta (răspunde Domnul) 
Cea cu duh nepocăit 
Mă răneşte prin păcate 
Şi mă Ńine răstignit. 

Ranele pricinuite 
De păgâni şi de evrei 
S-au închis, iar tu creştine? 
Mă străpungi mai rău ca ei! 

Sângele răscumpărării 
Pentru tine s-a vărsat, 
Scoală-te prin pocăinŃă 
Nu fi slugă la păcat”! 

Nu te mânia stăpâne, 
Tu cunoşti fiinŃa mea 
Că se pleacă totdeauna 
Către lumea asta rea. 

Uşurează-mi, Doamne, trupul 
Căci apasă prea tiran 
Şi-mi înăbuşă simŃirea 
Sufletului meu sărman! 

Până mă pogor în groapă 
Dăruieşte-mi harul sfânt 
Ca să-mi spăl mereu cu lacrimi 
Întinatul meu veşmânt.  
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În Vinerea Sfintelor Patimi 

PriviŃi-L acuma pe Cruce 
Înconjurat de cei răi, 
Vândut de lacomul Iuda 
Şi părăsit de ai Săi! 

O rană îi este tot trupul 
Şi capul Lui numai spini, 
PriviŃi-L bine noroade 
Cu numele cel de creştin! 

El este Fiul Fecioarei 
Al Slavei de sus Împărat, 
Chezaşul răscumpărării 
Şi Dumnezeu întrupat! 

Cu mâna aceasta străpunsă 
Ne-au aşezat în Eden 
Şi sângele care curge 
Ne-au izbăvit de blestem! 

PriviŃi-L la chipul Lui jalnic 
Batjocorit de evrei 
Şi veŃi cunoaşte cu taină 
Că este cu noi Dumnezeu! 

Pământul stropit cu sudoare 
Şi sângele Sfântului Miel 
S-a îmbrăcat întru slavă 
Plecându-se cerul spre El. 

Iar Crucea, organul durerii, 
Prin patima Lui s-a sfinŃit 
Făcându-se “Semnul puterii” 
Şi Schiptru Celui Prea Mărit. 

 

Răstignitorii de azi La Sfânta Înviere 

Cu trei zile înainte 
Jidovii Te-au răstignit, 
Azi Te răstignesc creştinii 
Cei cu duhul ipocrit! 

MulŃi din ei – cu defăimare - 
Trupul Tău acum luând 
Te închid pe la Pretoriu, 
Ca ostaşii oarecând! 

Cu hlamidă Te îmbracă 
Prin făŃărnicia lor, 
Şi se-nchină de paradă 
La vederea tuturor. 

Cărturarii Te condamnă 
Cu viclenii farisei, 
După legea comunistă 
Şi a celorlaŃi atei! 

Cu ştiinŃa lor deşartă 
Altă Cruce łi-au gătit, 
Răstignindu-Te prin hule 
Cei cu duhul răzvrătit. 

În mormântul necredinŃei 
Numele-łi pecetluiesc 
Şi pe moda cea vicleană 
Custodie o numesc! 

Iar când raza Învierii 
Văd că nu s-a tăinuit, 
Fac atunci s-ajungă clerul 
Ca păstorul cel năimit. 
 

Aici clericii năimiŃi sunt cei înşelaŃi 
cu înnoirile care sunt în slujba 
masoneriei şi a comunismului. 
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Povestire dureroasă despre toată multă mulŃimea patimilor  
Domnului Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos 

Patimile sunt, prin Îngerul lui Dumnezeu, arătate celui dintru sfinŃi, Parintelui nostru 
Dimitrie Mitropolitul Rostovului, în care arată şi plângerea Născătoarei de Dumnezeu. Pentru 
ca să înteleagă tot creştinul cât a suferit Mântuitorul pentru noi şi cum că noi Îl răstignim 
iarăşi şi pe Maica Domnului o întristăm până la plângere cu fiecare păcat pe care îl facem.  

 

Sfântul Prooroc Ieremia, mai inainte de naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, cu 620 de ani 
înainte, a spus despre vânzarea Mântuitorului, zicând: "Şi au luat treizeci de arginŃi, preŃul Celui 
NepreŃuit, care s-au preŃuit de Fiul lui Israil, şi i-au dat pe ei pe łarina Olarului, precum mi-a spus 
mie Domnul", şi nu numai pentru vinderea, ci şi pentru toată petrecerea Mântuitorului pe Pământ, şi 
pentru toate minunile ce a făcut, şi patimile ce a răbdat, pe toate cu amănuntul le-au spus mai 
inainte, insuflaŃi de Dumnezeu, Proorocii.  

AŃi auzit drept slăvitorilor creştini, în Sâmbăta trecută, despre Lazăr cel mort de patru zile şi înviat 
prin singura strigare a Mântuitorului: "Lazăre, vino afară!". Pentru care, preaslăvită minune, 
mulŃime de noroade jidoveşti au crezut în Dânsul. AŃi auzit şi despre intrarea cea minunată în 
Ierusalim, ce cinste şi cântare I-au dat noroadele şi mai vârtos pruncii jidoveşti, îndemnaŃi fiind de 
Duhul cel Sfânt, din care pricină s-a cutremurat toată cetatea, zicând: "Cine este acesta?"  

Unele ca acestea văzând (zice Dumnezeiescul Matei), arhiereii şi cărturarii s-au mâniat, cu toate că 
ei şi mai înainte erau mânioşi şi crăpau de zavistie, de când i-a izgonit cu biciul, de ştreang, din 
Biserică, şi mesele le-a răstumat şi le-a împrăştiat banii lor, zicând: "Casa Mea, casă de rugăciune 
este, iar voi aŃi făcut-o Peştera Tâlharilor".  

Asemenea şi de minunile cele multe şi peste fire ce s-au facut de Domnul nostru Iisus Hristos, pe 
care ei singuri le auziseră şi le văzuseră; Nedumerindu-se ziceau: "VedeŃi că nimic nu folosiŃi, iată, 
lumea toată merge dupa Dânsul, şi vor veni alte neamuri şi vor strica Biserica şi Cetatea noastră şi 
locul acesta sfânt ni-l vor lua, şi noi vom rămâne robi şi de batjocura tuturor".  
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Unele ca acestea cugetând ei şi zicând, şi mai vârtos văzând că nici într-un chip nu pot ei a-şi 
împlini voile lor, fiindcă Mântuitorul înaintea tuturor îi înfrunta şi îi certa foarte pe arhierei şi pe 
cărturari, ca pe cei ce se abătuseră de la Legea Moisească.  

Deci din unele ca acestea şi din cele mai sus zise minuni, umplându-se de răutate înveninată şi 
nevindecată întru inimile lor, şi mai vârtos, că chiar acum venise vremea ca Răscumpărătorul nostru 
Domnul, să se dea în mâinile oamenilor păcătoşi să-L răstignească, au început a se sfătui şi a căuta 
vreme cu prilej ca numaidecât să-L omoare pe El, pentru ca să nu tragă la Dânsul toate noroadele, şi 
pentru ca să nu-i mai certe pe ei pentru faptele lor cele rele.  

"O, neam jidovesc, blestemat şi îndărătnic, cum vă sfătuiŃi cele deşarte! Unde trebuia ca voi să vă 
veseliŃi şi să vă bucuraŃi că s-a născut din neamul vostru un făcător de bine şi doctor ca acesta, 
făcător de minuni, care în neamul omenesc nu s-a mai dat niciodată ca să facă cineva aşa preaslăvite 
minuni, minuni ca acestea adică: surzii să audă, muŃii să grăiască, leproşii să se curăŃească, bolile 
cele nevindecate de mulŃi ani să se vindece, dracii din oameni să se izgonească şi morŃii de pe paturi 
şi chiar din mormânt, ba încă de patru zile morŃi şi împuŃiŃi, ca din somn să se scoale numai prin 
singur glasul Lui, cu adevarat neam neînŃelegător şi fiii urâciunii sunteŃi voi jidovilor".  

AŃi auzit, iubiŃilor fraŃi, pentru ce s-au întărâtat neamurile şi noroadele Evreieşti au cugetat cele 
deşarte, şi pentru ce au stat de faŃă împăraŃi, arhierei, cărturari şi boieri? AŃi auzit pentru ce s-au 
sculat asupra Domnului şi asupra Unsului Lui?  

Să rupem dar, iubiŃilor fraŃi, legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor, pentru ca Cel ce 
locuieşte în Ceruri va râde de dânşii şi întru mânia Sa îi va tulbura pe ei.  

Aşadar, ticăloşii jidovi adunându-se de multe ori la sfatul lor, ziceau: "De nu Îl vom ucide noi pe 
acest Iisus, fiul Mariei, să ştiŃi cu bună seamă că va pieri legea noastră şi acest loc sfânt şi vom 
rămâne să fim defăimaŃi de toate neamurile".  

Deci s-au unit cu bătrânii şi cu cărturarii şi cu arhiereii cei mai mari, care erau îndreptători ai anului 
aceluia, şi au zis: "Mai bine este să moară Unul, decât să piară tot norodul". Iată, aceasta nu de la 
sine au zis-o, ci Arhiereu fiind al anului, a proorocit că Hristos avea să moară pentru norod şi a zis: 
"Să-L ucidem, dar nu în Biserică, nici între norod, căci vedem ca sunt mulŃi din cei ce cred într-
Însul".  

Deci s-au învoit între ei ca să dea arginŃi mulŃi ca să înşele pe vreunul din prieteni sau ucenic al Lui, 
ca să le arate unde s-ar afla El noaptea, într-un loc deosebit şi prinzându-L să-L dea lui Pilat, prin 
mărturie mincinoasă, ca să-L răstignească pe Cruce, ca văzând noroadele, cele ce crezuseră într-
Însul, că a murit cu o moarte de ocară ca aceea, se vor lepada de Dânsul şi de învăŃătura Lui, şi cu 
acest ticălos scop, gândeau ei, c-or să stingă cu totul pomenirea Mântuitorului şi a învăŃăturii Lui, şi 
a preaslavitelor minuni pe care porunceau norodului ca să nu le spună (minunile cele mari) nimănui, 
nevoind ei în tot chipul ca noroadele să creadă cum că El este înşelător şi nu păzeşte Sâmbăta şi că 
voieşte să strice Biserica lui Solomon ce au zidit-o în patruzeci şi sapte de ani şi cum că numai cu 
Beelzebul scoate dracii şi alte multe minciuni de acest fel ziceau cei mai mari din cărturari, către 
norodul cel prostit.  

Acestea văzând şi preaticălosul diavol Satana şi socotind că este doar omul gol şi nu Dumnezeu şi 
Om, s-a bucurat foarte cu toate slugile lui şi a zis: "Acum este vremea ca să izbândesc asupra 
Nazarineanului pentru toate nedreptăŃile ce mi-a facut mie, deci mă voi duce degrabă pe la prietenii 
şi apostolii Lui, ca să găsesc pe vreunul care să mă asculte şi să fie robit cu iubirea banilor şi aşa 
prin vreunul din apostolii Lui lesne l-aş da pe El în mâinile jidovilor".  

Şi venind Satana în ceata apostolilor şi văzându-i pe dănşii cu postul şi cu rugăciunea întremaŃi şi de 
lumea aceasta cu totul neglijându-se, ci numai stăpânului Iisus Hristos slujindu-I, nu s-a putut atinge 
de unuii ca aceia, dar mai pe urmă văzându-l pe Iuda Iscarioteanul, nu multă osteneala a pus, şi 
îndată l-a aflat pe el gata la toate, fiindu-i inima ranită după averi.  
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Deci Iuda, miercuri de dimineaŃă, fără să ştie cineva din apostoli, s-a dus în Ierusalim, pentru că 
Mântuitorul se afla în Betania, după cum spune Evanghelistul Matei: "Că după ce L-au întâmpinat 
noroadele cu stâlpări şi după lauda cea din gura pruncilor, lăsând pe ei au ieşit afară din cetate la 
Betania şi s-au sălăşuit acolo".  

Aşadar, precum s-a zis, mergând Iuda în Ierusalim, a înŃeles el că bătrânii şi arhiereii atunci erau 
adunaŃi iar la sfat asupra ÎnvăŃătorului lor, şi luând Iuda întru sine obraznicie, a început aşa a se 
învăŃa pe sine: "Să-L dau pe Acesta şi voi câştiga bani".  

Şi a mers degrabă unde era adunat sfatul jidovilor, şi bătu în usa, iar ei au poruncit să-i deschidă, că-
l văzuseră pe fereastră venind şi l-au cunoscut că este Iuda, ucenicul lui Hristos. Şi intrând el la 
dânşii, i-au zis unii din cei mari: "Ce trebuinŃă ai la noi, prietene?" Iar el le-a raspuns făra nici o 
sfială: "Eu am auzit că vă sfătuiŃi pentru Nazarineanul, ca să-L prindeŃi in mâinile voastre, şi nu 
puteŃi din pricină că El umblă pe furiş din loc in loc. De este aşa precum eu am auzit şi am înŃeles, 
apoi de-mi veŃi da mie, şi eu Îl voi da pe El vouă, pentru că El la nici un om nu S-a încredinŃat fără 
numai nouă, ucenicilor Lui, ba încă pe mine mă are cel mai aproape, că şi punga Sa mi-a 
încredinŃat-o mie şi oriunde merge şi unde doarme, numai noi ştim, şi de veŃi voi să facem 
tocmeală, că eu iscodind pe Dânsul cu amănuntul negreşit Îl voi da pe El în mâinile voastre".  

Unele ca acestea auzind jidovii din ticăloasa gură a ucenicului, foarte s-au bucurat, şi îndată i-au dat 
lui loc ca să stea între dânşii, şi el puŃin şezând au început a-i da pricină să se săvârşeasca tocmeala 
mai în grabă, grăbindu-se ca să se întoarcă mai în grabă, să nu fie întrebat de ceilalŃi apostoli unde a 
fost, şi se grăbea căci acum Satana prinsese inima lui.  

Jidovii văzând şi cunoscând că cu osârdia ce arată nu se va scumpi la preŃ, au zis unii cam în şagă: 
"ÎŃi vom da treizeci de arginŃi dacă Îl vei da pe El în mâinile noastre", măcar că el cugeta că şi până 
la o tocitoare (un fel de măsură) de bani să-i dea, numai să-L vadă cum voiau ei, căci pentru 
mulŃimea norodului nu cugetau doar să-L prindă.  

Şi noaptea nu ştiau unde petrece, şi se hotărâseră ca să nu scape neomorât de Paştile acelea, în orice 
chip ar fi.  

Iuda socotindu-se puŃin întru sine şi temându-se ca nu cumva socotindu-se ei să mai scadă din preŃul 
cel hotărât întâi, a zis lor: "Eu de la voi nu poftesc mai mult, daŃi-mi treizeci de arginŃi numai, şi să 
nu cumva să mă amăgiŃi, şi eu la aceasta foarte mă voi sili". Atunci ei au început toŃi a-l încredinŃa 
şi a-i zice: "Fă tu după cum ai făgăduit nouă şi noi îŃi vom da încă mai mult şi totdeauna îŃi vom fi 
cu dragoste şi prieteni, şi la ori ce nevoie a ta să vii la noi, şi te vom ajuta".  

Întru acest chip săvârşind ei tocmeala, le-a spus Iuda pentru toate degrabă, cum că are a face Paştile 
în casa lui Zevedeu, iar ei începură a-l ruga cu dinadinsul pentru ca mai înainte de Paşti să Îl dea lor.  

El îndată s-a făgăduit că va face dupa cererea lor şi le-a zis: "Voi să fiŃi pregătiŃi, să alegeŃi ostaşi 
viteji, care noaptea cu îndrăzneală şi fără nici o temere să-L prindă. Iar eu când voi socoti vreme cu 
prilej bun, degrabă voi alerga la voi şi vă voi da ştire şi banii atuncea îmi veŃi da, când voi vesti 
vouă şi când ostaşii venind Îl voi da în mâinile lor". Şi aşa au săvârşit tocmeala şi mâinile şi-au dat 
între dânsii pe preŃul hotărât, treizeci de arginŃi şi alte făgăduinŃe ce-i mai dăduseră lui.  

Închizând casa unde s-a făcut sfatul, s-au împraştiat toŃi jidovii la casele lor, iar Iuda grabnic s-a 
întors la ÎnvăŃătorul său, socotind că Domnul nu ştie nimic de cele ce s-au săvârşit de dânsul.  

Însă Domnul le şi ştia toate, însă nu i-a zis nimic, nici nu l-a arătat către ceilalŃi apostoli, vrând să 
fie pace între dânşii până ce se va săvârşi Cina cea de Taină.  

Deci Domnul aflându-se cu toŃii în casa lui Simon, tatăl lui Lazăr, şi al surorilor lui, Marta şi Maria, 
şi sosind vremea ca să facă cei mai de pe urmă paşi spre Sfintele şi Mântuitoarele Patimi pentru noi, 
nu voia a se depărta de la Preacurata şi Iubita Sa Maică, ci pe cât putea o mângâia, şi spunea 
acoperit pentru Sfintele Sale Patimi, cu cuvinte ca acestea: "Acum zice, Fiul Omului va fi vândut în 
mâinile oamenilor păcătoşi şi-L vor batjocori, şi-L vor bate, şi-L vor scuipa, şi-L vor omorî, dar a 
treia zi va învia".  
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Atunci Preacurata Fecioară, din cuvintele Preadulcelui său Fiu a cunoscut că a venit vremea 
Sfintelor Lui Patimi, ştiind acestea mai dinainte din scripturile SfinŃilor Prooroci, care adesea le 
citea, că se cade lui Hristos a patimi şi a se da pe Sine pentru mântuirea multora, şi a veni la Slava 
Sa.  

Deci Preacurata, precum s-a zis, cunoscând, şi mai vârtos văzând pe Fiul său foarte mâhnit, L-a 
întrebat zicând: "Fiul meu Preadulce şi Dumnezeul meu, spune-mi mă rog, pentru ce Te văd eu aşa 
de mâhnit, că niciodată nu Te-am văzut aşa de întristat? Am auzit că vrei să te duci de la mine în 
Ierusalim, la jidovi, dar nu ştii, Fiul meu, de câte ori s-au adunat ei să Te omoare? Şi Tu iarăşi Te 
duci la dânşii şi vrei să faci Paştile acolo? Că eu am auzit ca ai trimis doi apostoli ai Tăi să-łi 
gătească Paştile".  

Acestea zicând Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, şi apropiindu-se de Fiul ei, i-a zis în taină: 
"Fiul meu, am ceva să-Ńi spun, însă nu aici între norod".  

Atunci Domnul S-a tras la un loc deosebit şi a zis: "Ce ai să-mi spui, iubită Maică a Mea?"  

Iar ea căzu la pământ plină de plângere şi de amare lacrimi, şi Domnul degrabă o sprijini şi o ridică, 
şi a zis către Dânsa: "Ah! Maica Mea, pentru ce ai făcut aceasta? Spune-mi, Maica Mea, ce ai, şi 
pentru ce atâta întristare te-a cuprins?"  

Atunci a răspuns Născătoarea de Dumnezeu şi a zis: "Ah, Fiul meu! nu ai poruncit Tu în lege a 
cinsti pe tatăl şi pe maica ta şi întru toate a fi ascultători fii către părinŃi?"  

Şi acestea zicând, iarăşi a căzut la Preacuratele Picioare ale Fiului său, cu lacrimi udându-le, şi 
Domnul ridicând-o, a zis: "Ce este, Maica Mea, atâta tânguire? Ce faci şi Mie nu voieşti să-mi spui? 
Spune cu îndrăzneală Fiului tău orice cerere ai".  

Atunci Preacurata a zis: "Eu, Fiul meu Preadulce, ÎŃi voi spune numai ca o plecată roabă a Ta şi 
Maică, cu lacrimi Te rog să nu fiu neascultată de Tine, Fiul meu. Eu, Fiule, Îti zic şi Te rog ca să nu 
mergi în Ierusalim, ci aici cu noi în Betania, împreună, să faci Paştile".  

Iar Domnul a zis către Dânsa: "Dar pentru ce, Maica Mea, să nu merg în Ierusalim"?  

Iar ea a zis: "Preadulcele meu Fiu, mie acum mi-a spus Maria, sora lui Lazăr, cum că au venit nişte 
prieteni ai săi din Ierusalim şi i-au spus cum că cu bună seamă s-au sfătuit jidovii ca la această zi 
mare numaidecât să Te omoare pe Tine, că şi iscoade au trimis aici la Tine şi acolo ostaşi înarmaŃi 
au gătit ca să Te prindă şi eu n-aş crede, dar văd că sufletul meu s-a mâhnit foarte întru mine, şi 
inima mea se taie, şi lacrimile, precum singur vezi, se varsă din ochii mei ca dintr-un izvor. Acestea, 
Fiul meu, socotesc, nu în zadar m-au împresurat; Pentru aceea Fiule Preadulce, renunŃă mai bine de 
această cale şi nu mai merge la Ierusalim, că şi Tu singur ne înveŃi ca să ne dăm în lături de oamenii 
cei răi dând locul mâniei".  

Aceste cuvinte auzindu-le Mântuitorul nostru a slobozit lacrimi şi a grăit către Preacurata Sa Maica: 
"Fiindcă până acum nu venise vremea rânduită pentru patima Mea, pentru aceea de multe ori am 
scăpat din mâinile celor ce voiau să Mă prindă acoperindu-Mă cu Dumnezeirea Mea, precum când 
M-au suit în munte vrând să Mă arunce jos de acolo, ca să Mă piardă, Eu prin mijlocul lor am 
trecut, şi ei toŃi au stat amorŃiŃi neputând a se apropia de Mine (a se atinge de Mine). Şi în alte 
rânduri sfătuindu-se ei să Mă omoare, nimic nu au putut să-Mi facă până acum, când a sosit ceasul 
cel mai înainte rânduit ca să-Mi dau sufletul Meu răscumparare pentru tot neamul omenesc, şi să-l 
scot din tirania diavolului, că pentru aceasta M-a trimis Tatăl în lume izbăvire".  

Aceste cuvinte auzind Preanevinovata Fecioară, şi luând adevarata încredinŃare acum, că avea să se 
înstrăineze de Preaiubitul său Fiu, multă şi mare întristare şi plângere avea, a căzut la pământ ca o 
moartă, foarte lovindu-se, plângând şi zicând: "O, despărŃire amară! O, lumina ochilor mei! Ce vrei 
să mă fac? Vai mie, cea străină şi sărmană, cum Fiul meu uitând milostivirea cea de Maică, singură 
acum mă lasă în lume!"  
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Iară Domnul sprijimnd-o cu mâinile Sale, foarte o mângâia cu cuvinte dulci, şi zicea către Dânsa: 
"Pentru ce, Maica Mea cea iubită, atât te sfărâmi cu întristare? Şi pe Mine Mă întristezi, şi zici că te 
las singură? Eu niciodată nu te voi lăsa singură, măcar de şi voi pătimi, însă toate de bună voie am a 
le răbda ca să fac ascultare Dumnezeului şi Părintelui Meu".  

Acestea făcându-se, degrab au prins de veste sfintele femei, care totdeauna erau pe lângă 
Născătoarea de Dumnezeu, şi alergând au apucat-o în mâinile lor din mâinile Domnului, şi au zis 
către Dânsa: "Vai nouă, Doamna noastră! Ce Ńi s-a întâmplat de atât ai plâns şi te vedem cu totul 
slăbită?" Iar Preacurata abia putând a grăi, a început a le spune, zicând: "Ah! iubitele mele, de aŃi şti 
voi pentru ce plâng eu, aŃi plânge şi voi ca mine, că iată, Fiul meu şi Dumnezeul meu se desparte de 
noi astăzi, şi merge la Ierusalim să se dea în mâinile jidovilor ca să-L omoare".  

Atunci au zis Marta şi Maria: "Doamna noastră, Stăpână, nu te întrista aşa de mult, că această 
tulburare a jidovilor nu s-a întâmplat numai o dată, ci de multe ori şi nu au putut să facă nimic, şi 
acum noi suntem încredinŃate că precum pe fratele nostru L-a sculat din morŃi cu puterea 
Dumnezeirii Lui, au doar nu va putea şi acum să se apere pe Sine de tulburătorii jidovi?"  

Atunci răspunzând Născătoarea de Dumnezeu a zis: "Drept grăiesc, o, Marto! Puternic este ca 
niciodată să poată pune mâinile pe El jidovii, dar iată că acum, după cum Însuşi Fiul meu mi-a zis, 
că a sosit ceasul ca să se dea pe Sine la patimi şi la moarte, ca să slobozească neamul omenesc de 
tirania diavolului!"  

Aceste cuvinte cu încredinŃare auzindu-le sfintele femei de la Născătoarea de Dumnezeu, au început 
şi ele a boci cu mare plângere şi strigare, împreună cu Preacurata Fecioară tânguindu-se pentru 
despărŃirea cea cu durere de Domnul nostru.  

Deci Domnul nostru văzând şi auzind plângerea cea mare şi tânguirea lor, s-a întristat foarte, şi a 
început a se pregăti de cale, fiindcă acum trecuse de amiaza zilei de joi, şi cale era a merge ca trei 
mile de loc de la Betania până la Ierusalim. Şi poruncind apostolilor să se gătească de cale, au 
chemat indeosebi pe Marta şi pe Maria, surorile lui Lazăr, şi pe Maria Magdalena, şi a început a le 
învăŃa ca să aibă mare purtare de grijă pentru Preacurata Sa Maică şi să nu se depărteze de la Dânsa 
nicidecum, "ci să o mângâiaŃi pe cât veŃi putea, şi dacă va trece vinerea, să veniŃi împreună la 
Ierusalim toate, că trebuie să fiŃi şi voi acolo".  

Şi înŃelegând de la oarecine, cum că Iuda Iscarioteanul în ziua trecută a fost la Ierusalim, dar nu ştia 
că a fost pentru vânzarea Fiului său, şi chemându-l i-a zis lui: "Prietene Iudo, tu ieri ai fost la 
Ierusalim, oare aşa este cu bună seamă cum am auzit prin alŃii, că jidovii sunt pregătiŃi ca să-L ucidă 
pe Fiul meu? Trebuie să fi auzit tu una ca aceasta".  

Iar ticălosul Iuda a răspuns: "Nu Doamnă, nimic rău nu am auzit de Dânsul, eu am şi prieteni din 
jidovi, chiar din cei din sfatul lor, şi aceia negreşit mi-ar fi spus mie şi cum nu Ńi-aş fi spus eu tie, 
Doamna noastră?" 

Atunci a zis Născătoarea de Dumnezeu către Iuda: "O! prietene Iudo, de ai prieteni la sfatul 
jidovilor, foarte te rog să ai purtare de grijă pentru Fiul meu, şi de cumva vei simŃi vreo tulburare, tu 
ca unul ce ai prieteni dintre dânşii, sileşte şi o potoleşte, sau măcar să vii degrabă şi să-mi dai de 
ştire, ca mergând, să mor şi eu lângă Fiul meu, aşa te rog prietene Iudo, să fii pânditor sănătăŃii Lui, 
ca unul ce eşti mai de aproape precum singur cunoşti, că şi punga nu a încredinŃat-o la nimeni altul 
în afară de tine, deci Ńie Ńi-L încredinŃez".  

Iar Iuda a zis: "Nu Doamnă, nicidecum nu te mâhni, că foarte mare purtare de grijă şi silinŃă voi 
avea eu pentru învăŃătorul nostru".  

O! PreasfinŃită Maica Mielului celui fără de răutate, cum ai încredinŃat unui tâlhar comoara 
nepreŃuită? Lupului pe Mieluşel, şi celui rău pe Cel bun şi iubitor de oameni.  

O! ticăloase Iudo: nu-Ńi ajunge că pe Fiul Maicii L-ai vândut la moarte, ci încă şi pe Maică o înşeli 
cu minciunile tale! Cu adevărat, cuvintele tale Iudo, s-au muiat mai mult decat untdelemnul, şi 
acelea din urmă s-au aflat săgeŃi.  
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Aşadar voind Domnul să nu lase pe Preaiubita Sa Maică nemângaiată, a chemat-o la un loc deosebit 
unde se aflau şi celelalte sfinte femei, şi cuprinzând-o cu mâinile, cu ochii plini de lacrimi a sărutat-
o şi a zis către Dânsa: "O, Preacurata şi Preaiubita Mea Maică! ÎŃi multumesc foarte pentru 
dragostea ta cea mare şi pentru osteneala ce ai arătat-o întru anii Mei cei puŃini; MulŃumesc Ńie, 
Maica Mea cea iubită pentru ascultarea ta cea cinstită şi cu durere spre Mine, Fiul tău, că M-ai 
hrănit cu ŃâŃele tale cele sfinte, şi M-ai îmbrăcat, şi M-ai încălzit, şi întru toate ai avut mare purtare 
de grijă cât am fost cu tine pe pământ, ca o adevărată Maică a Mea, că pentru trupul şi pentru silinŃa 
ta, şi ascultarea cea cu osârdie acum nu-Ńi pot răsplăti, iar cu Dumnezeirea Mea cu adevărat îŃi voi 
răsplăti; şi mai mult decat pe toate maicile te voi proslăvi. Deci acum Preaiubită Maica Mea, te dau 
pe tine în mâinile lui Dumnezeu şi Tatăl Meu, iar Eu merg de voie să pătimesc şi pe Cruce 
răstignindu-Mă să-Mi dau sufletul pentru mântuirea lumii, însă nu te întrista prea peste măsură, că a 
treia zi Mă voi scula, şi Mă vei vedea, şi mult te vei bucura".  

Aceste cuvinte auzindu-le Preanevinovata Fecioară, a pornit spre tânguire şi amară plângere, 
smulgându-şi părul cel frumos, şi căzând la pământ zăcea ca o moartă.  

Degraba sfintele femei au început a o spăla cu apă rece, până şi-a mai venit în fire, şi se nevoiau ele 
cât puteau a o mângâia, de-a pururea petrecând lângă Dânsa, după porunca ce o aveau de la Fiul ei.  

Deci chemând Domnul pe SfinŃii Apostoli întru acel ceas, au şi pomit la Ierusalim, şi venind au 
intrat în casa lui Zevedeu înaintea cetăŃii, unde era gătită pentru SfinŃia Sa foişorul mai dinainte 
aşternut, şi toate gătite fripte şi pe masă puse, după obiceiul jidovilor, iar Iuda mai înainte de a 
ajunge Domnul la casa lui Zevedeu, s-a despărŃit de apostoli, şi alergând în cetate unde erau jidovii 
adunaŃi, le-a spus în scuer zicând: "Iată, Nazarineanul a sosit acum în casa lui Zevedeu, precum v-
am spus vouă de ieri", iar ei auzind foarte s-au bucurat, şi au voit ca să-l oprească pe Iuda ca după 
ce va însera bine, să-i dea ostaşi care erau pregătiŃi să meargă să-L prindă.  

Dar Iuda a zis lor: "Nu ştiŃi voi nimic, nu ştiŃi că El este Omul cu multe meşteşuguri, şi sezând eu 
aici până va însera, de unde ştim noi ce face El, şi in care loc se duce, dar voi fiŃi gata şi staŃi aici cu 
ostaşii, şi eu mă duc iarăşi la dânsii, şi dacă se va aşeza la masă cu ucenicii mai târziu, când voi 
socoti eu, îndată voi alerga la voi, şi luând ostaşi lesne Îl voi prinde".  

Aşa, jidovii foarte împăcându-se cu sfatul lui Iuda, l-au şi îndemnat ca degrabă să meargă la Iisus, şi 
grăbindu-se s-a dus şi l-au întrebat pe el unii din apostoli unde a fost?  

Iar el a zis ca a încercat să cumpere oarece, ce ştia el că se potriveşte, ca să nu-l învinuiască. Şi 
şezând Domnul au făcut Paştile dupa lege, precum zice Dumnezeiescul Gură de Aur, întâi în 
picioare stând şi încinşi şi încălŃaŃi, ce încălŃăminte rezemându-se în toiege, şi altele câte pomeneşte 
legea făcând.  

După aceea cele mai desăvârşite arătând ucenicilor, au aşezat şi Taina Paştilor noastre în foişor, 
noapte fiind, că zice: "Seară făcându-se, a şezut cu cei doisprezece apostoli", şi vezi că n-a fost acea 
pască a legii, pentru că cină şi şedere şi pâine a fost, iar acolo toate fripte pe foc şi nedospite.  

Şi mai înainte de a începe cina s-a sculat de la cina şi şi-a pus hainele Sale jos, şi a turnat apă în 
spălătoare, El Însuşi făcându-le toate, încă împreună şi pe Iuda înfruntându-l, iar pe ceilalŃi ucenici 
învăŃându-i să nu caute să fie mai întâi.  

După spălare i-a învăŃat zicând: "Cel ce vrea să fie mai mare, să fie mai mic decât toŃi", Însuşi pe 
Sine punându-Se pildă. Şi mai întâi decât pe toŃi pe Iuda a spălat Hristos, care stătuse întâi mai 
curând şi mai fără de ruşine; iar cel mai de pe urmă venind Petru. Iar acesta mai fierbinte fiind decât 
ceilalŃi, nu lăsa pe Domnul zicând: "Doamne, Tu vrei să-mi speli picioarele? Nu vei spăla picioarele 
mele în veac". Şi îndată a auzit de la ÎnvăŃător: "De nu te voi spăla pe tine, Petru, nu vei avea parte 
de Mine". Atunci Petru a răspuns zicând: "Doamne, nu numai picioarele, ci şi mâinile şi capul, 
numai să fiu părtaş cu Tine". Deci a zis Domnul: "Nu trebuie să te spăl, că sunteŃi curaŃi, dar nu 
toŃi".  
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Şi arătându-le ÎnălŃare Preaslavită, prin smerenie şi-a luat iarăşi hainele Sale şi a şezut şi a zis: "Voi 
pe Mine Mă numiŃi Domn şi ÎnvăŃătorul vostru, şi Eu v-am spălat picioarele voastre. Şi voi datori 
sunteŃi a avea dragoste şi a spăla picioarele unul altuia. Că pildă am dat vouă, că precum Eu am 
facut vouă, şi voi să faceŃi, ca să cunoască toŃi ca ucenicii Mei sunteŃi. Amin, amin zic vouă, nu este 
sluga mai mare decât stăpânul, nici solul decât cel care l-a trimis pe el. De ştiŃi acestea, fericiŃi veŃi 
fi de le veŃi face".  

Şi alte multe învăŃături tainice i-a învăŃat şi le-a dat lor în acel ceas. Şi mâncând el a spus de 
vinderea Sa care urma să se săvârşească de Iuda: "Arătat vă spun vouă că Fiul Omului în această 
noapte va fi dat la moarte de unul dintre voi, şi Fiul Omului va merge precum este scris pentru 
Dânsul, dar vai omului prin care Fiul Omului se dă, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut 
omul acela".  

Tulburându-se ucenicii pentru cuvântul acela, au început a zice fiecare unul câte unul: "Au doară eu 
sunt Doamne?" Atunci a zis Iisus numai lui Ioan în taină: "Căruia Eu întinzând pâine îi voi da, acela 
este cel ce M-a vândut" (că de ar fi ştiut Petru cuvântul acesta, ca cel care era mai fierbinte şi mai 
râvnitor decat ceilalŃi, ar fi ucis pe Iuda).  

Şi luând Iisus pâine şi blagoslovind a frânt şi a dat ucenicilor zicând: "LuaŃi, mâncaŃi, acesta este 
Trupul Meu", asemenea şi paharul zicând: "BeŃi dintru acesta toŃi, acesta este Sângele Meu al Legii 
celei noi. Acestea să faceŃi întru pomenirea Mea". Şi vezi că "pâine" zice când o numeşte Trupul 
Său, iar nu azimă. Să se ruşineze deci cei care aduc azima drept jertfă.  

Iar după săvârsirea Dumnezeieştilor taine, îndată a intrat Satana în Iuda, că ispitindu-l pe el mai 
înainte, atunci s-a sălăşluit întru el cu totul, şi se scârbea foarte văzând că se face dovada la masă.  

Deci sculându-se cu ucenicii Săi de la masă, s-a pornit a se pogorî în Getsimani şi pe cale venind a 
zis lor: "Voi toŃi aveŃi să vă smintiŃi pentru Mine în noaptea aceasta, că scris este: "Bate-voi păstorul 
şi se vor risipi oile turmei". Iar Petru a zis: "Măcar şi toŃi, dar eu nu mă voi lepăda de Tine". Şi era 
târziu, adică noapte adâncă, şi El a zis lui Petru: "Mai înainte până ce va cânta cocoşul de două ori 
te vei lepăda de Mine de trei ori", care a şi fost: "Ca fiind Petru cuprins de mare frică, arătând 
Dumnezeu neputinŃa firii omeneşti, şi pentru că încredinŃase Lui lumea ca să cunoască Petru de la 
sine slăbiciunea firii, şi să fie milostiv spre cei păcătoşi".  

Şi ajungând la Getsimani nu a intrat în sat, ci s-a sălăşuit în oarecare grădină, ştiind că de acolo au 
să-L prindă. Atunci Iuda cunoscând bine cum că acolo are să rămână Domnul, a alergat îndărăt cât 
putea la adunarea jidovilor, dând de veste unde se află. Deci luând de la dânşii cei treizeci de arginŃi 
şi ostaşii care erau pregătiŃi cu felinare şi cu lumini, s-a pornit cu mare grăbire spre grădina de la 
Getsimani, dar Iuda încă pe cale fiind, le-a dat un semn zicând: -"Să luaŃi seama foarte bine, nu 
cumva greşind să prindeŃi pe vreunul din apostoli în loc de Hristos, ci să căutaŃi la mine, pe care Îl 
voi cuprinde şi-L voi săruta, pe acela deodată să năvăliŃi şi să-L prindeŃi şi să-L loviŃi bine cu câteva 
baltage, ca să-I mai lipsească puterea, şi să nu cumva să-L scăpaŃi".  

Aşa Iuda învăŃând pe ostaşi se apropia, iar Domnul se afla în gradină de acea parte de pârăul 
Cedrilor, atâta nevoindu-se întru rugăciune, că se facuse sudoarea Lui ca picăturile de sânge ce pică 
pe pământ, şi zicea: "Întristat este sufletul Meu până la moarte"; şi îngerul din cer I s-a arătat 
întărindu-L pe El, când şi apostolilor Le-a zis, găsindu-i a treia oara dormind: "DormiŃi de acum şi 
vă odihniŃi, iată s-a apropiat ceasul, şi Fiul Omului se dă în mâinile păcătoşilor, sculaŃi-vă să 
mergem, iată s-a apropiat cel ce M-a vândut!"  

Şi încă grăind El, iată Iuda, unul din cei doisprezece, a venit, şi împreună cu el norod mult şi ostaşi 
cu săbiile goale, iar Domnul văzându-i de departe a ieşit afară din grădină întru întâmpinarea lor, şi 
le-a zis: "Pe cine căutaŃi?" Iar ei au raspuns: "Pe Iisus Nazarineanul". Şi El a zis: "Eu sunt!"; şi 
îndată auzind ei acest cuvânt, au căzut toŃi pe spate ameŃiŃi, şi felinarele li s-au stins.  

Dupa aceasta venindu-şi în fire, iar au aprins felinarele şi au intrat in grădină. Iar Domnul şi-n al 
doilea rând le-a zis: "Pe cine căutaŃi?" Ca şi întâia dată iarăşi au căzut la pământ (cu feŃele în sus). 
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Dupa aceea iarăşi îndreptându-se, s-au sculat şi a zis Iuda către ostaşi: "Eu mă mir de voi că sunteŃi 
aşa de fricoşi şi becisnici, atâta de mulŃi fiind, voi nu puteŃi să prindeŃi un om". Atunci au zis ostaşii 
către dânsul: "Dar tu pentru ce cazi pe spate ca şi noi? Noi ştim că tu ne eşti povăŃuitor şi ne-ai zis 
că tu întâi Îl vei cuprinde şi-L vei săruta, şi acum vedem ca nici tu nu te poŃi apropia". Şi iarăşi a zis 
Iuda: "Ce trebuie sărutare, nu vedeŃi că El singur aici înaintea voastră este, dar voi sunteŃi cu totul 
neputincioşi".  

Şi aceasta a facut Domnul, ca să arate să cunoaştem noi, că nu când au vrut ei, ci când a voit El s-a 
dat a se prinde.  

Deci vrând să se dea în mâinile lor, iar s-a înfăŃişat înaintea lor a treia oară şi a zis: "Bine Iuda, 
prietene, pentru ce ai venit? Iată vremea este bună, fă ce voieşti". Atunci Iuda apropiindu-se îndată 
L-a cuprins şi L-a sărutat, iar ostaşii văzând că S-a lăsat de L-a cuprins Iuda, îndată sărind cu toŃii 
L-au prins pe El, iar Petru scoŃând sabia a lovit pe sluga Arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă. 
Atunci a zis Iisus lui: Întoarce sabia ta în locul ei, că toti cei ce scot sabia, de sabie vor muri, sau Ńi 
se pare că nu aş putea Eu singur să Mă apăr". Şi a zis lui Malhus să pună urechea sa la loc şi îndata 
s-a vindecat.  

Atunci apucându-L ostaşii, cu nemilostivire au început a-L bate cu săbiile şi cu ciomegile şi fiecare 
cu ce avea în mâini, şi legându-I mâinile la spate, I-au pus la grumaz un ştreang şi-L trăgeau la deal 
cu grăbire, cu mare batjocură şi cu strigări mari şi fără de orânduială, cât să suie la văzduh glasurile 
lor, încât toată cetatea s-a speriat şi toŃi s-au deşteptat din somn, şi trăgându-L aşa cu mare 
batjocură, au ajuns la curtea lui Anna Arhiereul, care era îndreptător jidovilor, unde era adunată 
toată mulŃimea aşteptând cu mare bucurie aducerea Domnului nostru Iisus Hristos, cea cu necinste.  

Atunci SfinŃii Apostoli, de frică, toŃi s-au ascuns pe unde puteau, numai SfinŃii Ioan şi Petru 
mergeau după Iisus, şi fiind Ioan cunoscut Arhiereului, a intrat împreună cu Iisus în casa adunării, 
iar Petru şedea afară cu slugile, ca să vada sfârşitul, unde şi lepădările de Hristos a făcut.  

După aceea mai apropiindu-se Petru de uşa casei unde era Domnul cu mâinile legate, a căutat 
Domnul spre Petru, şi cu acea căutătură a Domnului îndată şi-a cunoscut Petru greşeala, atunci şi 
cocoşul a doua oară a cântat; şi iesind el din curte s-a ascuns într-o peşteră plângând cu amar, şi nu 
a iesit din acea peşteră până în ceasul acela când a înviat Hristos din morŃi.  

Iar Domnul a stat legat în curtea lui Anna şi mulŃimea ostaşilor celor peste o mie nu înceta bătându-
L cumplit şi înoindu-I feluri de dureri, până ce jidovii începură a trimite cu batjocură cu mâinile 
legate şi cu bătăi de la unul la altul, adică: Anna L-a trimis la Caiafa, apoi Caiafa iarăşi L-a trimis la 
Anna, după aceea L-a trimis la Pilat; apoi Pilat la întâia cercetare ce a făcut a cunoscut că nici o 
vină nu are şi L-a trimis la Irod, fiindcă se întâmplase să fie şi Irod în Ierusalim in acele zile. Şi Irod 
la întrebările ce i-a pus, negăsind nici un raspuns pe care el îl aştepta ca şi vreo minune să vadă de la 
Domnul, deşi batjocorindu-L şi el de ajuns, L-a trimis iaraşi la Anna.  

În aceeasi umblare de la unii la alŃii, a suferit Domnul foarte grele munci: lovituri, scuipări, palme, 
pumni, bice şi tot felul de răni care de oameni nu s-ar fi putut şti, nicidecum mulŃimii muncilor, 
dacă nu prin îngeri nu s-ar fi arătat celui dintre sfinŃi, Părintelui nostru Dimitrie, Mitropolitul 
Rostovului. Deci Anna Arhiereul iarăşi L-a întrebat cu tot dinadinsul de ucenicii şi de învăŃătura 
Lui, atunci Domnul i-a răspuns: "Eu totdeauna am învăŃat în Sinagogă şi in Biserică unde toti iudeii 
se adună şi întru ascuns nu am grăit nimic ce Mă întrebi. Întreabă pe cei ce au auzit ce am grăit lor".  

Aceasta zicând Iisus, una din slugile ce sta înainte, anume Malhus cel vindecat la ureche de 
Domnul, aşa de tare L-a lovit peste gură cu înarmată mână de fier, încăt s-a auzit în toată curtea, şi 
dinŃii din gură I se strămutară, şi îndată Domnul a căzut la pământ şi s-au închipuit toate degetele 
acelei înveninate mâini pe faŃa Domnului, şi mult sânge din gură şi din nas I-a curs. Atunci a zis 
Domnul: "De am grait rău, mărturisesc de rău, iar de am grait bine, de ce mă baŃi?" Iar el îndată a 
răspuns zicând: "Dar pentru ce aşa răspunzi Arhiereului?" În afară de acea palmă de fier a mai 
primit încă o sută două lovituri cu palmele peste Sfântul Lui obraz.  
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Deci când era Vineri în faptul zilei L-a trimis Anna legat iarăşi la Pilat, dregător roman, unde s-a 
adunat toată mulŃimea jidovilor, şi toŃi cei mai mari, cu feluri de mărturii mincinoase, silindu-se mai 
degrabă să-L dea morŃii, fiindcă trecuse vremea să mănânce ei Paştile, că în noaptea aceea li se 
cădea lor să mănânce Paştile. Dar pentru uciderea lui Hristos le-a mutat, precum spune şi Sfântul 
Ioan Gură de Aur.  

Acolo însă, la Pilat aflându-se Domnul, multe întrebări I s-au făcut, şi într-o temniŃă la puŃin ceas L-
a vârât în butuci de piatră, până s-au adunat mărturiile cele mincinoase. Tot acolo a fost legat aşa 
tare la stâlpul de piatră cu spatele, încât a despicat Dumnezeiescul Lui piept.  

Tot la acel stâlp atâta a fost strujit cu mărăcini clenciuroşi şi înghimpoşi, încât când L-a dezlegat de 
la stâlp a căzut pe pământ, neputând să stea pe picioare nicidecum, ci se tăvălea în sânge sub stâlpi, 
şi chiar în ceasul acela ar fi urmat nevoie să moară, dacă nu Dumnezeirea ar fi sprijinit pe omenire, 
ca după toate înfricoşatele munci, pe Cruce să-Şi dea PreaSfântul Său suflet.  

Deci Pilat după toate cruntele bătăi ce I-au rânduit (nu numai doar ca ar potoli mânia cea sălbatică a 
jidovilor), voia să-L sloboadă, văzând că nu are într-Însul vină, aducându-Şi înca aminte şi de 
obiceiul pe care îl au ca să sloboade la tot praznicul câte un vinovat, socotind că-L vor ierta pe El, 
măcar pentru hatârul şi cinstea praznicului.  

Şi ei mai cumplit întărâtându-se strigau: "Nu pe acesta, nu, ci pe Baraba! De vei slobozi tu pe acesta 
nu eşti prieten Cezarului. Noi asupra ta vom da pâră la împăratul, că noi L-am adus la tine, ca pe cel 
vrednic de moarte, şi tu voieşti a-L slobozi? Noi de acum cu tine ne vom judeca la împăratul 
Cezarul, că pe El, împotrivnic, tu voieşti a-L acoperi, de nu ar fi fost Acesta tulburator sfatului 
nostru Şi arhiereii nu L-ar fi dat Ńie prin mărturii dovedite că este dator să moară".  

De aceste atitudini Pilat se temu foarte, şi măcar că-L ştia pe Dânsul cu totul nevinovat, însă 
spălându-Şi mâinile şi împreună cu spălarea mâinilor, spălându-şi şi inima de toată milostivirea a 
zis: "Nevinovat sunt de sângele Dreptului Acestuia, voi veŃi vedea". Atuncea au zis toŃi strigând: 
"Sângele Lui asupra noastra, şi asupra feciorilor noştri"; şi îndată Pilat făcând pe voia lor, a slobozit 
pe Baraba tâlharul, iar asupra lui Iisus a slobozit hotărârea morŃii Lui întru acest chip: "Eu, Pilat din 
Pont, stăpânitor pe împărăŃia romanilor în divanul cel mare al domniei mele, judec şi hotărăsc şi 
osândesc pe Cruce pe Iisus ce se cheamă de norod Hristos Nazarineanul, Om răzvrătitor împotriva 
legii lui Moise, şi a mare încuviinŃat împărat al romanilor, Tiberiu Cezarul, numindu-se pe Sine Fiul 
lui Dumnezeu şi Împărat al lui Israel, ameninŃând cu stricarea Ierusalimului şi Sfintei Biserici, 
nevrând să ştie de frica Cezarului, având încă îndrazneala a intra cu mulŃime de norod în oraşul 
Ierusalimului şi în Sfânta Biserică, ca un Împărat biruitor, cu ramuri de finic".  

"De aceea orânduim pe întâiul sutaşul nostru Corneliu să-L treacă pe El în public prin oraşul 
Ierusalim, legat, biciuit şi îmbrăcat în Porfiră, încununat cu o cunună de spini, ducându-Şi Însuşi 
Crucea Sa pe umeri, ca să fie pildă tuturor făcătorilor de rele".  

"Către acestea poruncim să-L treacă dimpreună cu doi tâlhari ucigaşi, şi să-L scoată prin poarta ce 
se zice Antonina, şi să-L ducă tot prin public la Muntele făcătorilor de rele, numit Golgota, şi acolo 
să-L răstignească pe Cruce, pironit cu piroane de fier, după obiceiul osândiŃilor, în obşteasca privire 
a tuturor, şi poruncim: ca nimeni, de orice treaptă sau numire va fi, să nu îndrăznească a opri 
aceasta hotărare de mine dată, povăŃuită şi şăvârşită cu toată buna cuviinŃă spre osânda abaterii 
Acestui Evreu, fiind pe temeiul legiuirilor şi a pravilelor împărăŃiei Romanilor. Către acestea va 
pune deasupra Crucii şi scrisoarea aceasta a vinovăŃiei Lui în trei limbi: elineşte, romaneşte şi 
evreieşte, adică: "Iisus Nazarineanul Împăratul Iudeilor..."  

În anul de la zidirea lumii 5504, Martie în 23, deci după ce a săvârşit Pilat hotărârea morŃii lui Iisus 
şi L-a dat ostaşilor ca să-L răstignească, le-a zis şi aceasta: "Iată, vi-L dau ca să-L munciŃi cum stiŃi, 
numai aceasta să ştiŃi, că El este dator ca pe Cruce să moară, iar nu în alt loc, căci apoi veŃi fi foarte 
rău pedepsiŃi".  
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Cu aceasta a mai îmblânzit cruzimea ostaşilor; că de nu le-ar fi zis aceasta, nici nu ar fi mai prins ei 
pe Simon Chirineul ca să ducă Crucea cea foarte grea; ci ar fi bătut pe Domnul până la moarte, când 
nu mai putea să-Şi ducă Crucea, slăbit fiind cu totul şi însângerat de multele şi cumplitele bătăi.  

Iar pentru toată mulŃimea Sfintelor Lui Patimi să se scrie, că numai suspinuri umilite din inimă, mai 
înainte de moarte pe Cruce, a slobozit de 109 ori; asemenea picături de lacrimi în toata vremea 
pătimirii Sale a vărsat din ochi 67200, iar picături sângerate din ochi şi din tot trupul au fost de 11 
ori cate 108 mii şi 225, care fac 1188225, adică un milion una suta optzeci şi opt de mii doua sute 
douazeci şi cinci.  

De părul capului şi de barbă, tras şi târât a fost de 78 de ori, poticnindu-se şi căzând la pământ, 
începând de la grădina unde L-au prins, până la Anna Arhiereul, de 7 ori.  

Când Îl împingeau până la poticnire, I s-au dat lovituri la picioare şi la fluiere 173; ridicat fiind de la 
pământ de păr şi de funia ce I-a fost în grumazii Lui, de 23 ori.  

Tifle peste obraz şi peste gură, şi între ochi, a primit 28.  

Peste grumazi s-a lovit de 25 ori.  

Peste cap şi peste piept a primit lovituri 28.  

De stâlpi a fost izbit o dată de moarte.  

De pământ iarăşi, a fost trântit de 3 ori.  

La stâlp a fost bătut cu toiege de spini clenciuroşi, cu biciuri noduroase rău înceninate şi cu lanŃuri 
de fier, în muchii.  

A primit lovituri 6666; iar deosebite răni au fost 5000, şi încă peste acelea I s-au mai adăugat altele 
mai cumplite, încât de multe ori după fire ar fi urmat să moară precum s-a mai zis, dar cu 
Dumnezeirea să întărească omenirea, ca după aceea prea multe şi grele patimiri pe Cruce să aibă.  

Deosebite răni şi vânătăi au fost pe Trupul Domnului 1199, pe cap au fost împunsături de cumplita 
cunună de spini 1000, fiindcă cununa s-a pus şi s-a luat de pe cap de peste 50 de ori.  

Lovit a fost peste cap şi peste cununa de spini, cu trestia şi cu toiegile din toată puterea, de 40 de 
ori, dintru care lovituri au trecut ghimpii unii mai adânc decât alŃii în capul Domnului, 5 până la 
creieri.  

Şi dupa învierea Domnului au rămas în cap trei ghimpi.  

Scuipări în Sfânta faŃă a primit 100, tras fiind încoace şi încolo cu batjocură de nas de 20 ori, de 
urechi aşişderea a fost scuturat de 30 de ori. A mai căzut foarte rău când îşi ducea Crucea la deal la 
Golgota, de 5 ori, şi a primit lovituri de moarte de 19 ori, când şi luându-I Crucea de deasupra Lui, a 
silit pe Simon Chirineanul să o ducă.  

Acestea aşa săvârşindu-se, Preacurata Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria nimic nu ştia de 
înfricoşatele munci ale Fiului său, fiindcă ea se afla în Betania în casa lui Lazăr împreună cu 
surorile lui şi cu alte femei care neîncetat o mângâiau, şi o păzeau de aproape cum le poruncise 
Domnul, şi măcar că nu ştia nimic de Fiul ei Cel iubit, însă de plângere nu înceta nicidecum, 
cunoscând cu duhul că Fiul ei pătimeşte.  

Iar vineri de dimineaŃa au venit oarecare prieteni ai Martei şi ai Mariei din Ierusalim la Betania, şi 
le-au spus în taină toate cu mare jale, pentru cumplitele patimi ale Mântuitorului şi cum că L-au 
osândit ostaşii ca să-L răstignească pe Cruce; iar Preacurata Fecioară înŃelegând din casa de unde se 
afla singură întru mâhnire, pentru venirea lor de la Ierusalim, începu a-i întreba cu tot dinadinsul cu 
mare durere zicând: "O! prieteni iubiŃi, spuneŃi-mi adevărul, vă rog, ce s-a întâmplat cu Fiul meu, şi 
cum se află?"  
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Iar ei după cum erau învăŃaŃi de Marta, vrând să tăinuiască, au zis: "Nimic, Doamnă, rău nu am 
auzit de Dânsul". Acestea ei zicând şi ştiind ce s-a făcut Lui, îndată au început a plânge mai întâi, şi 
aşa nevoindu-se ei au arătat adevărul.  

Atunci Preacurata cunoscând adevărul, îndată cunoscând că Fiul ei pătimeşte cumplit, şi cu mare 
plângere sărind, a început a alerga pe drumul Ierusalimului, şi degrabă şi celelalte sfinte femei au 
început a alerga în urma ei temându-se să nu ucidă de întristarea cea multă, şi ajungând ele cu 
grăbire la Ierusalim, au mers drept la curtea lui Pilat, şi n-au apucat pe Domnul aici, căci Îl pornise 
la deal pe uliŃă, la Golgota.  

Iar ele mai cu grăbire mergeau ca să-L afle, şi apucând pe alt drum au ajuns întâi ele la Golgota şi 
neaflându-L acolo, s-au întors degrabă la vale pe alt drum; şi iată că L-au întâmpinat, tocmai când 
căzuse sub Cruce, şi ostaşii Îl băteau cumplit şi Îl trăgeau cu funia ce o avea de grumaz; şi nu se 
putea scula de greutatea Crucii, fiindcă slăbise acum foarte, şi era aproape de moarte, tăvălindu-Se 
în sânge, şi nemaiputând din acel loc să ducă Crucea, au dat-o lui Simon Chirineanul.  

În aceasta jalnică stare aflând Preanevinovata Maică pe Fiul ei Cel iubit, sub Cruce cu totul istovit 
de bătăi, încruntat peste tot în sange încât urmele pe care venise, şi locurile pe care căzuse cu 
Crucea, erau toate înroşite cu Scumpul Sânge.  

Cine poate să spună cu amănuntul lovirile în piept ale Născătoarei de Dumnezeu? Lacrimile cele 
amare, smulgerea nevinovatului şi frumosului păr din cap, ruperea obrazului cu unghiile, încât de n-
ar fi fost celelalte sfinte femei, cu totul s-ar fi ucis.  

Şi ce era mai rău, că nici nu o lăsau ticălosii ostaşi ca să se apropie la Fiul său, ci numai în urmă 
mergând şi tânguindu-se, unele ca acestea zicea: "Ah! Preaiubite Fiul meu! nu ai voit să mă asculŃi 
pe mine, Maica Ta, ca să rămâi în Betania, ci ai venit la Ierusalim ca să faci Paştile; iată ce-łi 
răsplătesc cei care s-au îndestulat la facerile Tale de bine! Vai mie, Fiul meu! Vai mie, Fiul meu! 
căci ai facut aceasta! Ah! ce rău ai făcut jidovilor pentru care acestea łi-au răsplătit? Vai mie, Fiul 
meu! Mângâierea mea şi Inima mea cea Preadulce! Ah! Fiul meu Preaiubit, cum văd urmele Tale 
pline de sânge, şi nu mă pot apropia ca să Te şterg pe faŃă! Vai mie, Fiul meu şi Dumnezeul meu! 
Trimite mai întâi la mine moartea, căci nu pot suferi să văd acestea care nu nădăjduiam".  

Cu aceste cuvinte şi cu alte asemenea petrecea Preacurata Fecioară pe Fiul său împreună cu 
celelalte femei, pâna ce au ajuns în deal la Golgota, şi ajungând la locul cel de osândă îndată ostaşii 
L-au dezbrăcat de haine, şi L-au lăsat cu tot Sfântul Trup gol spre mai multă batjocură, dupa aceea 
L-au întins jos pe Cruce şi L-au Ńintuit, întâi la amândouă mâinile, apoi picioarele unul lângă altul.  

Şi atâta L-au întins pe uscatul lemn al Crucii, încât după Proorocie, puteai număra oasele Lui, şi 
îndată după ce L-au pironit au legat Crucea cu funii, apoi cu multe strigări şi ocări ridicandu-o au 
înfipt-o în piatră, în gaura cea făcută înadins pentru aceasta.  

Acestea privindu-le Născătoarea de Dumnezeu s-a pătruns la cele din lăuntru şi zăcând la pământ a 
leşinat, şi a stat mult aşa nemişcată în mâinile sfintelor femei care nici ele nu se pricepeau la cine 
vor căuta mai întâi, pe Domnul pe care L-au văzut răstignit, şi tot Trupul Lui scăldat în Sângele care 
curgea din rănile mâinilor şi picioarelor, sau pe Maica Lui ce acum leşinase. Şi mai vârtos femeile 
fiind şi ele slabe de fire, întru acel ceas Sfântul Ioan a fost de mare trebuinŃă, ca unul ce la toate a 
fost de faŃă.  

După ce au răstignit pe Domnul, au răstignit împreună şi pe acei doi tâlhari, însă nu cu piroane, ci 
cu funii au legat mâinile şi picioarele lor, după cum erau învăŃaŃi de cei fără de lege, ca numai pe 
Hristos să-L răstignească cu piroane, pentru zavistia şi urâciunea cea mare ce aveau asupra Lui; 
apoi dupa ce au răstignit şi pe tâlhari au aruncat sorŃi pentru camaşa Domnului şi hainele le-au 
împărŃit lor. Şi s-au întors ostaşii la ale lor, rămânând numai unul pentru pază.  

După plecarea ostaşilor, Preacurata Fecioară a putut să se apropie de Dulcele său Fiu, şi a acoperit 
Preacinstitele Sale coapse cu marama capului său, socotind de mare mângâiere că este slobodă a-şi 
plânge pe Fiul ei cum voieşte totdeauna, cu celelalte femei şi cu Sfântul Ioan.  
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Deci aşa aflându-se Domnul spânzurat pe Cruce, adunarea cea ticaloasă ce era acolo, L-a mai 
scuipat peste tot trupul gol de 73 de ori, când a primit feluri de ocări şi luări în râs, şi adăpare cu oŃet 
şi cu fiere, şi hule de la tâlharul cel necredincios, precum ne arată şi SfinŃii Evanghelişti despre 
acestea mai cu de-amănuntul.  

Stând Născătoarea de Dumnezeu lângă Crucea Fiului său şi ştergându-L de sânge, Îi spăla 
picioarele Lui cu lacrimi şi le săruta şi mult Îl ruga ca să-i zică ei cel mai de pe urmă cuvânt, şi să 
nu o lase cu totul nemângâiată.  

Şi zicea: "Ah Fiul meu! ce rău ai văzut Tu la mine, că iată cu tâlharul vorbeşti şi Raiul îi 
făgăduieşti, iar cu mine nu vorbeşti nici un cuvânt, dar întru a cui casă ma laşi Fiul meu, şi pe cine 
mângâiere voi avea în locul Tău? Vai mie, Fiul meu, nu mă trece tăcând, că iată, sunt aproape de 
moarte, şi pentru ce nu porunceşti morŃii să mă ia pe mine mai înainte, că ce mai sunt eu fără de 
Tine?! Vai mie, Fiul meu, cum łi s-a închis milostivirea cea spre mine, Maica Ta."  

Atunci Domnul a zis către Ioan care sta sub Cruce plângând: "Ioane, iubitul Meu! Iată Maica Mea 
să-Ńi fie Ńie maică şi să o păzeşti ca pe lumina ochilor tăi".  

Şi a zis către Maica Sa: "Încetează o, Maica Mea, de atâta tânguire, că mai multă durere îmi 
pricinuiesc lacrimile şi durerile tale, decât piroanele ce Mi-au străbătut mâinile şi picioarele Mele. 
Iată pe Ioan să-l ai fiu în locul Meu."  

Aceste cuvinte auzindu-le Fecioara Născătoare de Dumnezeu, a luat puŃină mângâiere, şi Îi 
mulŃumea tare că nici în grelele Sale munci nu a trecut-o cu vederea.  

Apropiindu-se ceasul al nouălea, după ce L-au adăpat cu otet şi cu fiere de multe ori, cu strigare 
mare plecându-şi capul şi-a dat duhul când şi înfricoşate semne s-au făcut în cer şi pe pământ adică, 
întunecarea soarelui, ruperea catapetesmei, cutremurul pământului, despicarea pietrelor şi altele ce 
ne arată şi Evangheliştii mai lămurit.  

După aceea la puŃin timp au venit ostaşii trimişi de sfatul jidovesc, ca osândiŃilor să le zdrobească 
fluierele picioarelor cu ciomegile, ca mai curând să moară şi să-i ridice de pe cruce ca să nu rămână 
până a doua zi, pentru că era Sâmbată.  

Deci venind ostaşii zdrobiră mai întâi fluierele tâlharilor, apoi venind la Hristos şi văzând că murise 
deja, nu I-au zdrobit fluierele, ci unul din ostaşi, care se afla cu suliŃa în mână s-a repezit la Sfânta 
Coastă cea dreaptă de unde îndată a ieşit sânge şi apă.  

Acestea văzând Ioan, a mărturisit că adevărată este marturisirea lui, că acestea au fost toate şi ce a 
vazut a scris.  

Tot în acea vreme şi Nicodim a strigat: "Cu adevarat Fiul lui Dumnezeu a fost Acesta", şi crezând, 
nu s-a mai întors la sfatul jidovilor, şi a ramas drept credincios pâna la sfârşit.  

Aceasta aşa săvârşindu-se mai presus de fire, căci cu adevarat spaimă era a vedea pe Făcătorul 
cerului şi al pământului spânzurat pe Cruce atâtea ceasuri!  

Către seara fiind, a venit un bărbat din Arimateea, anume Iosif, cu bun chip şi boier fiind a îndrăznit 
şi a intrat la Pilat, şi a zis: "Pilate, o mică cerere am către stăpânirea ta: dă-mi Trupul străinului 
acestuia Nazarinean care este pironit pe Cruce. Nu-Ńi cer un lucru mare, ci un Trup mort, ci deşi tu 
necunoscându-L L-ai osândit mai cu asprime decât pe tâlhari, însă eu Îl cunosc cine este El, şi 
pentru ce a patimit, iată acum s-au potolit toate tulburările şi strigătele jidovilor, nu te vatămă pe 
tine cu nimic dacă mi-L vei dărui mie să-L îngrop după lege. Şi s-a mirat Pilat că a murit aşa 
curând, om tânar fiind, şi înŃelegând că a murit, umilindu-se şi de cuvintele lui Iosif, a rămas întru 
mare mâhnire şi lui Iosif i-a poruncit ca fără nici o temere să-L coboare de pe Cruce şi să-L dea 
obişnuitei îngropări.  

Deci Iosif (dobândind) primind acest mare dar, adică sloboda voie de la Pilat pentru îngroparea 
Domnului, fără zăbavă s-a dus să-L coboare de pe Cruce, unde îndată a venit şi Nicodin cu smirnă 
şi cu amestecături de aloe, care erau mai înainte pregătite.  
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Şi aşa Iosif şi cu Nicodim şi cu Sfântul Ioan cu multe lacrimi, mai întâi închinându-se, L-au 
dezlegat de pe Cruce. Mai întâi a dezlegat Sfântul palmele care erau foarte rău spintecate şi rănite, 
pentru că toată greutatea trupului a spânzurat numai întru acele două mâini şi piroane ale palmelor, 
din care nevoie era a se spinteca Dumnezeieştilor palme.  

Asemenea a dezlegat şi preacuratele picioare şi L-a coborat de pe Cruce.  

Deci acestea aşa făcându-se, cine poate să povestească sau să spună amarele lacrimi şi tânguiri ale 
Născătoarei de Dumnezeu şi a celor împreună cu Dânsa.  

Văzând înfricoşatele răni şi pe Fiul său mort, fără suflare, purtându-L pe mâinile lor, Îi spăla rănile 
cu lacrimi şi adesea le săruta cu mângâietoare şi jalnice cuvinte întru atâta încât pleca spre plângere 
şi pe cele neînsufleŃite stihii.  

Ar fi voit Preacurata Fecioară, măcar puŃin timp a petrece pe Fiul său cu lacrimi şi cu cuvinte 
cuviincioase ca unei Maice, dar nu i-a fost cu putinŃă, fiind acum noapte, şi porunca era ca toti să se 
linişteasca pentru ziua Paştilor, şi aşa degraba spălându-I Sfântul Trup cu aloe, şi înfăşurându-L cu 
pânză subŃire, precum aveau obicei jidovii a face, iar Iosif de spaimă cuprins fiind, cu frică slujea la 
îngroparea Domnului Hristos şi cu lacrimi grăia unele ca acestea: "Vai mie, Preadulcele meu Iisus, 
cum mă voi atinge de Trupul Tău cel nestricăcios, sau cu ce pânză Te voi înfăşura? Sau cu ce mâini 
Te voi pune în groapă? Sau ce cântări voi cânta la îngroparea Ta? Ştiu şi pricep ce minunate cuvinte 
ar trebui să se cânte Dumnezeirii Tale, pe care mintea noastră nu le cuprinde, însă împreună cu 
Nicodin vom cânta aşa: "Fiule, Unul Născut, Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Acela ce eşti fără de 
moarte, care ai venit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din Sfânta de Dumnezeu Născătoare şi 
pururea Fecioară Maria, neschimbat Te-ai făcut Om, răstignindu-Te-ai Dumnezeule, şi cu moartea 
pe moarte ai călcat, Unul fiind din Sfânta Treime, împreună proslăvit cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, 
miluieşte-ne pe noi".  

Şi aşa L-au pus într-o groapă a lui Iosif în grădina sa, care era săpată în stâncă, unde nimeni mai 
înainte nu zăcuse, ca înviind Hristos să nu socotească ca a fi învierea altcuiva.  

Iar amestecarea de aloe şi de smirnă a fost lipicioasă, că dacă vor vedea pânza şi marama capului 
rămasa în groapă, ca să nu li se pară că L-au furat, că în ce chip nefiind slobozenie, ci mai vârtos 
ostaşi erau puşi pentru paza mormântului, ar fi putut cineva să-L fure, sau să rupă acele ce erau 
lipite de Trup?  

Deci cu unele ca aceste cuvinte şi tânguiri, a fost îngropat Trupul Domnului nostru Iisus Hristos de 
SfinŃii bărbaŃi Iosif cel cu bun chip, şi de Nicodim, şi de Ioan cuvântătorul de Dumnezeu, împreună 
şi cu Preacurata Fecioară Maica Sa, şi de sfintele femei mironosiŃe, iar altul vreunul din ucenici n-a 
fost, fiind toti risipiŃi şi ascunşi de frică, şi punând pe uşa gropii o piatră foarte mare, s-au dus de 
acolo şi s-au odihnit după Poruncă.  

A pătimit Izbăvitorul nostru cu tot sufletul Său şi cu tot Trupul Sau, izbăvind pe om din moartea cea 
sufletească şi trupeasca; cu sufletul a pătimit: scârbă, tânguire şi temere de moarte.  

Peste toate puterile sufleteşti, adică peste minte, peste înŃelegere şi peste voie.  

Iar cu Trupul gol a pătimit bătăi, răni şi dureri peste toate mădularele şi simŃirile trupeşti. Peste cap 
îmboldiri, pe mâini şi pe picioare pironire, pe coastă şi pe inimă împungere, peste obraz şi tâmple 
lovituri şi scuipături.  

La pipăirea a tot Trupului bătut, la gustare adăpare cu oŃet şi cu fiere.  

Spre mirosire întru puturoasă închisoare, şi spre Golgota de către trupuri răbdarea putorilor, la 
auzire ocări şi huiduiri, la vedere acoperirea ochilor, şi vărsarea lacrimilor, a celor ce stăteau şi 
plângeau sub Crucea Lui, şi la privirea dezgolirii Trupului Său, când Preacinstită Maica Sa I-a 
acoperit coapsele cu marama capului său.  
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Însă trei mai iuŃi dureri au fost la Sfintele Patimi ale Domnului, cea mai întâi când Domnul nu multe 
suflete a văzut pocăindu-se cu mulŃumire pentru pătimirea Sa, pentru care în zadar Sângele Lui a 
fost vărsat.  

Al doilea, când Domnul a văzut sufletul Maicii Sale sub Cruce gemând, şi cu arma pătimirii 
pătrunsă.  

Al treilea, când Trupul Lui pe Cruce L-au pironit, atât de mâini şi de picioare L-au întins, încât s-au 
desfăcut toate alcătuirile Lui, în ceasul acela s-a împlinit proorocirea psalmistului: "Numărau toate 
oasele Mele".  

Toate pătimirile Domnului au fost 100146.  

Dacă cineva, suferind din inima pentru atâtea răni ale Domnului Iisus Hristos şi peste toată ziua va 
face rugăciune Dumnezeiască: "Tatăl nostru" de 15 ori, acela într-un an de zile câte o rugăciune în 
cinstea fiecărei răni Îi va aduce Domnului, sau câte 15 mătănii într-un an, în fiecare zi, în cinstea 
Patimilor Domnului făcând, acela va aduce câte o metanie la fiecare rană a Domnului.  

Iar ce fel de folos este omului, din cugetările Patimilor Domnului Iisus Hristos unul din dascăli a 
scris: "Dacă cu adevarată cugetare şi cu desăvârşită sfărâmare a inimii vei cugeta pentru patimile lui 
Hristos, mai mult folos vei avea, decât când cineva care peste tot anul va posti de pâine şi de apă, 
sau de s-ar omorî pe toată ziua trupul său până la vărsare de sânge chinuindu-se, sau de-ar citi 
Psaltirea pe toată ziua".  

 

Când pe Cruce, fără vină,  
Iisus Hristos atârnă,  
Maica Domnului de milă,  
Izvor de lacrimi varsă.  

 

Amin! 
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Pr. Nicolae Steinhardt - Şcoala Crucii  

“- DevoŃiunea mea particulară e Crucea. 

Crucea este esenŃa misiunii lui Hristos – a lui Mesia pe acest pămînt. 

La Cruce se referă Domnul ori de cîte ori face aluzie la menirea lui, la botezul 
cu care trebuie să se boteze, la paharul pe care trebuie să-l bea. Totul în 
cuvintele, tăcerile şi vestirile sale duce spre punctul final al Golgotei. 
Crucea pentru creştin (şi să nu pierd prilejul de a repeta, orice om e creştin) : 
simbolul interferenŃei cerului cu pămîntul, al spiritului cu materia. 

Crucea este tiparul care, singurul, ne îngăduie să înŃelegem taina lumii şi a 
vieŃii, e singura cheie de care dispunem. 

Ferindu-se de semnul crucii, protestanŃii pierd din vedere că el nu evocă numai 
un groaznic instrument de tortură (şi nu întâmplător chinul constă în Ńintuirea 
verticalităŃii făpturii, în pedepsirea Omului prin însăşi poziŃia sa specifică – 
luată-n derîdere, vertical, dar lipsit de libertate, vertical dar cu mădularele în ptoză, vertical dar expus spre 
ocară), ci şi repetarea conştientă a integrării noastre în semnificaŃiile ultime. Mai mult decît orice alt simbol, 
Crucea este desăvîrşită şi completa imago mundi. O imago mundi simplă, integrală, care spune totul. (…) 

Prieteni dragi, de vreŃi să vă pregătiŃi pentru viaŃă şi să nu aveŃi surprize, bune sunt studiile, bună e ingineria 
şi mai bună meseria – brăŃară de aur -, bune-s tehnica dentară şi sudura, bune sunt limbile străine şi 
biblioteconomia, dar după cum cea mai rapidă cale pentru a înŃelege ce se întîmplă astăzi este a studia 
sfîrşitul imperiului roman -Montesquieu, Gibbon, Mommsen, Ferrero, dar mai ales RostovŃev – tot aşa cea 
mai sigură metodă pentru a evita surprizele în viaŃă şi a le putea face faŃă cu oarecare calm, cea mai 
temeinică pregătire este studiul Calvarului şi al Golgotei. Asta e şcoala practică şi tehnică, asta e adevărata 
şcoală profesională a meseriei de om în lume“. (…) 

Orice teofanizat participă la cele două suferinŃe ale Mântuitorului: batjocura şi răstignirea. Trebuie să se ştie 
că în ochii multora pare de un ridicol irezistibil şi mai trebuie să ştie că s-a înfrăŃit cu durerea, trainic frate 
de cruce“. (…) 

- Noi vorbim de blîndeŃea lui Iisus – arătînd că a mers la moarte ca mielul la junghiere, că a tăcut ca oaia 
cînd e tunsă – şi enumerăm smerenia, bunătatea, ascultarea. Dar de o altă însuşire a Sa – pe care trebuie să 
fi avut-o de vreme ce a primit să moară de moartea înfiorătoare de pe cruce – nu pomenim. Insuşirea 
aceea este curajul. (…) Singura cale de a învinge pămîntul e curajul fizic. Care nu-i numai secretul ultim al 
dreptului constituŃional, e şi dovada asumării condiŃiei de om. 

Chesterton e de părere că respectarea cuvantului dat îl specifică pe acesta, după cum pasărea e specificată de 
ciocul ei. Caracteristica aleasă de Chesterton e plină de farmec, dar nu mi se pare mai puŃin hotărîtoare alta. 
Există alta, mai particulară, cu număr cuantic mai individualizat, cu spectru mai inimitabil, cu amprentă mai 
identificabilă. Hristos nu s-a urcat întâmplător pe cruce: curajul îndurării unor suferinŃe cumplite a fost 
singura cale prin care a putut arăta că s-a făcut om cu adevărat, în întregime; prin care şi-a putut dovedi 
buna-credinŃă. 

Nici inteligenŃa, nici înŃelepciunea, nici tămăduirile, nici învăŃătura, nici chiar bunătatea ori mila nu ar 
fi fost probe serioase: singur curajul în faŃa durerii şi morŃii îi sta la îndemînă. Bătaia, sîngele, 
moartea, astea sunt dovezile care nu înşeală, care nu pot fi măsluite. Urîte? Grosolane? Mitocăneşti? 
Simpliste? Poate, dar categorice. Şi avînd ceva din brutala vulgaritate şi măreaŃa sfruntare a faptului 
împlinit care-i rupe gura pînă şi Satanei”. 
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Pr. Nicolae Steinhardt -  
El nu dă aforisme şi pilde, ci carne şi sânge, chin şi deznădejde  

Din “Jurnalul fericirii” Nicolae Steinhardt 

— În mai toate celulele, una din încuietoarele predilecte este 
discutarea cuvintelor rostite de Mântuitorul pe cruce: Eli, Eli, 
lama sabahtani? 

De vreme ce Hristos a putut spune: Dumnezeule de ce m-ai 
părăsit înseamnă că a fost om şi el, nu Dumnezeu. Panait Cerna: 
„ai gemut şi tu când fierul te pătrunse.” 

Argumentul acesta îl socotesc întru totul neîntemeiat, iar din 
cuvintele de pe cruce deduc, dimpotrivă, proba absolută a 
validităŃii răstignirii. 

 

Am de partea mea pe Dostoievski, pe Simone Weil, pe Kierkegaard — şi întregul sinod de la Halchidon. Am 
şi două tablouri înfăŃişând răstignirea, unul de Holbein (la Basel) şi altul de Velasquez (la muzeul Prado). În 
ambele lipsesc razele de lumină pornite din cer, tragedia e ireversibilă, fără de leac; săvârşitu-s-a: nu numai 
chinul şi proorocirea, ci şi toată tevatura, gata, moartea nu e clinică, învierea e izgonită printre amăgiri şi 
deşarte nobile nădejdi, niciodată nu va trăi trupul acesta răsucit, sângerând, găurit, terfelit, sfârtecat. Învierea 
este cu totul imposibilă. 

Aşa spune Dostoievski — făŃiş — că-I apare Hristos în 
tabloul lui Holbein şi aceeaşi precisă, neagră, rece impresie 
am avut-o şi eu privind Răstignirea de Velasquez, care a 
fost expusă şi la Luvru şi unde în primul plan domină 
galbenul intens — uită-l dacă poŃi! — al unei mantii; în 
fund sunt jalnicele cruci, bietele trupuri, cerul de plumb. 
Crucile par aruncate la distanŃă, deja uitate — cum ai uita în 
grabă (şi osânditorii cu adevărat lucraseră sub imboldul 
pripei) un lucru neînsemnat ori stingheritor -, Hristos este cu 
totul singur şi-n părăsire, un răstignit lângă alŃi doi indivizi, 
undeva la marginile murdare ale unui oraş, pe o movilă de 
gunoi, pietre şi zgură, într-o amiază toridă şi — din cauza 
norilor joşi — de zăpuşeală. Nu se văd ca în Dictatorul lui 
Jules Romains puternicele şi melancolicele structuri ale 
suburbiilor unui mare oraş modern, ci masivele metereze ale 
unei aşezări străvechi, reci şi rele mai mult decât 
melancolice. Un sistem închis, cum spun fizicienii când 
prevestesc inexorabilitatea entropiei. Din Ńărâna ce aduce a 
leşie, din norii grei, din privirile stinse ale crucificaŃilor, din 
scăpărările morocănoase ale executanŃilor se scurge, ca o 
ceară brună, ceara peceŃii care încheie. 

Din întinderea ce acoperă totul ca un clopot nu încape ieşire. 
TranscendenŃa e o teorie, învierea pare, ba nu pare, se vede 
limpede că e o puerilitate. Şi-au căutat-o. BieŃii de ei. Să fim 
oameni întregi. 

Le arăt celor ce pun problema lui Eli, Eli: cu atât mai bine că e aşa, numai aşa putea să fie. 
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Răstignirea nu e farsă şi înşelăciune decât dacă se constată că orice miracol este cu neputinŃă, orice înviere 
este un basm. Dacă monofiziŃii, dochetiştii ori fantaziaştii ar avea dreptate, în ruptul capului n-aş fi trecut la 
creştinism. Ar însemna că răstignirea a fost în cel mai bun caz un simbol ori o reprezentaŃie. Să nu fie! 
Numai deznădejdea omenească de pe cruce dovedeşte integritatea şi seriozitatea jertfei, o împiedică a fi cine 
ştie ce joc, ce vicleim. 

Domnul venise hotărât să bea paharul până la fund şi să se boteze cu botezul crucii, dar în grădina măslinilor, 
când se apropia momentul, tot s-a rugat să fie scutit a deşerta paharul. Desigur, adaugă: facă-se voia Ta. 

Şovăiala totuşi a fost reală. Iar pe cruce, în ciuda comunicării idioamelor, în ciuda faptului că avea deplina 
conştiinŃă a învierii, natura omenească pare să fi covârşit oarecare timp — după cum, contrapunctic, a 
predominat natura divină pe muntele Tabor -, căci altfel nu s-ar fi auzit atât de firescul mi-e sete şi nici atât 
de allzumenschlich-ul: Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? 

Actul răstignirii a fost atât de serios, de autentic şi total încât până şi apostolii şi ucenicii erau convinşi că 
spânzuratul de pe lemnul din mijloc nu va învia. Dacă n-ar fi fost atât de zdruncinaŃi în credinŃa lor, Luca şi 
Cleopa n-ar fi umblat mohorâŃi, târşâindu-şi picioarele pe drumul către Emmaus, şi-ar fi recunoscut deîndată 
învăŃătorul şi n-ar fi rămas atât de miraŃi când au înŃeles cine e. (Se simŃiseră atât de stingheri, de păcăliŃi, 
încât se rugaseră de primul trecător întâlnit, un necunoscut, să nu-i lase singuri, să stea cu ei.) Nici Toma n-ar 
fi pus condiŃii atât de drastice (şi, la drept vorbind, de jignitoare) dacă n-ar fi fost şi el sigur că învierea, după 
cum se petrecuseră lucrurile, nu mai era cu putinŃă. 

Tuturora nu le venea a crede. Răstignirea era definitivă şi 
pentru ei, întocmai ca pentru scribi. Şi era necesar, spre 
adeverirea jertfei, ca răstignirea să dea impresia de sfârşit, de 
soluŃionat, de afacere clasată, de bun simŃ biruitor. Nu ajungea 
— ca să fie răstignirea ceea ce trebuia să fie — nu ajungeau 
groaza torturii, piroanele, suliŃa, spinii — în tabloul lui 
Mathias Grünewald de la Unterlinden spinii străpung întregul 
trup intrat în putrefacŃie -, mai era neapărat nevoie — pentru 
completare, pentru întărire — să pară şi catastrofă, derută, 
eşec. 

Numai strigătul Eli, Eli ne dovedeşte că răstignitul nu s-a jucat 
cu noi, că nu a încercat să ne mângâie cu făŃarnice estompări. 
(Ca-ntotdeauna i-a tratat pe oameni ca pe fiinŃe libere şi 
mature, capabile de a încasa adevăruri neplăcute.) Spre 
deosebire de Buddha şi Lao-łe, El nu dă aforisme şi pilde, ci 
carne şi sânge, chin şi deznădejde. Durerea fără deznădejde e 
ca mâncarea fără sare, ca nunta fără lăutari. 

(Iar dacă tâlharul cel bun e primul om care soseşte în rai — 
înaintea proorocilor, patriarhilor şi drepŃilor Vechiului 
Testament — poate că o datorează nu numai cutremurătoarei lui convertiri, ci şi faptului că a fost coleg de 
suferinŃă cu Domnul. Căci una e să stai la picioarele crucii şi să suferi, oricât de sincer şi de sfâşietor, şi alta e 
să fii pe cruce. Durerea altuia nu e a ta, e a lui, Ńi-o însuşeşti numai printr-un proces ideativ, nu prin simŃiri. 
Numai tâlharul cel bun simte la fel cu Domnul.) 

Întruparea a fost totală, cum învaŃă sinodul de la Halchidon. 

Bine, totală, dar Hristos pe cruce n-a încetat de a fi şi Dumnezeu. 

Eu: nu e de contestat permanenŃa comunicării idioamelor, dar după câteva ore pe cruce omenescul a trebuit 
să fie predominant; altfel tragedia era contrafăcută. 

O Ńin morŃiş: ce-ar fi vrut dochetiştii, fantasiaştii şi monofiziŃii -sau ateii? Să le fi făcut Hristos de pe cruce 
semn cu ochiul alor săi spre a le da de înŃeles: las’ că asta e de gura lumii, fiŃi fără grijă, ştim noi ce ştim, ne 
vedem Duminică dimineaŃa? 

Ce oribil „spectacol” presupune, fără de voie, monofizitismul! 
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Argumente de text: la Romani (8, 32) Pavel scrie: „El care pe Insuşi Fiul său nu L-a cruŃat”. Acest nu L-a 
cruŃat ne demonstrează de asemeni că pe cruce nu s-au desfăşurat simboluri, ci s-a petrecut o suferinŃă reală. 
Numai prin împreunarea durerii fizice şi a torturii morale se obŃine decoctul final: suprema amărăciune. 

Tot Pavel la I Cor 1, 23 : „însă noi propoveduim pe Hristos cel răstignit”, iar la 2, 2: „Căci am judecat să nu 
ştim între noi altceva decât pe Iisus Hristos, şi pe Acesta răstignit.” 

De ce adaosul „şi pe Acesta răstignit” de nu pentru a pune accentul pe latura cea mai nebunească şi mai 
scandaloasă? RaŃiunea înŃeleaptă s-ar învoi în cele din urmă cu un Dumnezeu răstignit simbolic şi concedând 
să sufere aparent (altfel oamenii nu înŃeleg), dar paradoxul şi sminteala (creştinismul adică) înfăŃişează 
divinitatea nu numai aşezată pe cruce -solemniter — ci pironită cu adevărat; unde suferă aidoma cu nervii 
(legendele şi epopeile evului mediu, care ştia ce-i durerea, neîncetat se referă la nervi), fibrele şi sufletul 
bietului om, până la cele din urmă consecinŃe (şi Hristos are, în pofida ereziei lui Apolinariu, suflet omenesc 
întreg). Dacă şi-ar fi păstrat — măcar în parte — impasibilitatea pe cruce, dacă n-ar fi gustat din plin 
deznădejdea omului, evenimentul petrecut pe Golgota n-ar fi fost — pentru filosofi, pentru preoŃi şi pentru 
prostime -prilej de poticnire şi sminteală, ci „scenariu” ori „ritual”, deci admisibil, comestibil. 

La I Cor. 6, 20 şi 7, 23 Pavel stăruie: „AŃi fost cumpăraŃi cu preŃ.” Cu preŃ cinstit, întreg. Dumnezeu n-a 
înşelat pe nimeni: nici pe diavol, nici pe noi; nici pe Sine nu S-a înşelat. N-a plătit cu aparenŃă de suferinŃă, 
cu o cruce mitică, sau cu bani calpi. PreŃul nu l-a plătit o fantasmă; carne din carnea noastră, sânge din 
sângele nostru. 

Şi la Evrei (2, 17; 2, 18; 4, 18): Pentru aceea dator era întru toate (afară de păcat) să se asemene fraŃilor 
(nouă); fiind El Insuşi ispitit, poate şi celor ce se ispitesc să ajute; ispitit întru toate, după asemănarea noastră. 
Asemenea nouă în toate şi ispitit de toate ca şi noi: aşadar şi de omeneasca deznădejde. 

Martie 1966 

Ca-ntotdeauna găsesc la Dostoievski, spus fără înconjur, ceea ce bănuiam; în orbecăire, lumină — deodată. 
Cu privire la viziunea lui Holbein găsesc textul exact: „Tabloul nu e frumos… e cadavrul unui om care 
tocmai a îndurat dureri nesfârşite… dacă un astfel de cadavru (şi întocmai aşa trebuie să fie) a fost văzut de 
discipolii lui… cum oare au putut crede, privindu-l, că acest cadavru va învia?” 

NICI N-AU CREZUT! 

„Dacă moartea e atât de groaznică şi legile naturii atât de nemiloase, cum le poŃi stăpâni? Şi oamenii aceştia, 
care au stat în jurul mortului, au resimŃit desigur în seara aceea o groaznică tristeŃe, o adâncă descumpănire 
care dintr-odată le spulberau toate nădejdile şi aproape tot ce credeau.” 

NU LE-A FĂCUT SEMN CU OCHIUL! 

Socrate şi Iisus Hristos 

Logic ar fi fost ca moartea lui Socrate-omul să poarte pecetea dezordinei, a sângelui, a trădării şi a turbării; 
dar nu, a fost cum nu se poate mai senină şi demnă. A lui Hristos, dimpotrivă, poartă — întreagă — pecetea 
tragediei, dezgustului şi ororii. Socrate moare calm, înconjurat de ucenici fideli şi atenŃi, care-i sorb cuvintele 
în vreme ce el -imperturbabil şi luminos — soarbe otrava nedureroasă oferită cu multă deferenŃă de 
temnicier. 

Părăsit şi trădat de ai Săi, Hristos se zvârcoleşte pe cruce, chinuit de sete şi acoperit de batjocuri. Socrate 
moare ca un senior, Hristos ca un netrebnic, între doi bandiŃi, pe un maidan. Socrate mulŃumeşte zeilor ca 
scapă de vicisitudinile lumii materiale, Hristos exclamă: „De ce M-ai părăsit?” 

Deosebirea e totală între cele două morŃi, şi tocmai cea divină pare inferioară, tulbure. Adevărul este că-i 
nespus mai umană; cea a lui Socrate, în toată măreŃia ei, pare — prin contrast — literară, abstractă, supusă 
regiei, şi mai ales nerealistă. Socrate — cu bună credinŃă şi izbândind în bună parte — se ridică de la starea 
de om la cea de zeu, Hristos coboară nestingherit de scârnăvii până în straturile cele mai de jos ale condiŃiei 
umare. 

— Dostoievski plănuia să mai scrie până în 1882 un epilog al FraŃilor Karamazov şi apoi o viaŃă a lui 
Hristos. 

Pesemne că Dumnezeu n-a vrut să mai existe o a cincea evanghelie 

 


