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MERINDE PENTRU SUFLET 
Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,  

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

CUVÂNTUL DOMNULUI 
ÎNĂLțAREA SFINTEI CRUCI 

 Fraţilor, cuvântul Crucii, pentru 
cei ce pier, este nebunie; iar 
pentru noi, cei ce ne mântuim, 
este puterea lui Dumnezeu.  
Căci scris este: «Pierde-voi 
înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa 
celor învăţaţi voi nimici-o».  
Unde este înţeleptul? Unde e 
cărturarul? Unde e cercetătorul 

acestui veac?  Oare n-a dovedit 
Dumnezeu nebună înţelepciunea 
lumii acesteia?  Caci de vreme ce 
întru înţelepciunea lui Dumnezeu 
lumea n-a cunoscut prin 
înţelepciune pe Dumnezeu, a 
b i n e v o i t  D u m n e z e u  s ă 
mântuiască pe cei ce cred prin 
nebunia propovăduirii.  

Fiindcă şi iudeii cer semne iar 
elinii caută înţelepciune, însă noi 
propovăduim pe Hristos cel 
răstignit: pentru iudei, sminteală; 
pentru neamuri, nebunie; dar 
pentru cei chemaţi, şi iudei şi 
elini: pe Hristos, puterea lui 
Dumnezeu şi înţelepciunea lui 
Dumnezeu.  

 I Corinteni 1, 18-24  

Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-30, 31-35 

 În vremea aceea s-au sfătuit 
căpeteniile preoţilor bătrânii 
împotriva lui Iisus, ca să-L omoa-
re, şi L-au dus la Pilat, zicând: 
răstigneşte-L, răstigneşte-L!  
Pilat le-a zis: luaţi-L voi şi-L răsti-
gniţi, căci eu nu găsesc în El nici 
o vină. I-au răspunsiudeii: noi le-
ge avem şi după legea noastră tre-
buie să moară, căci s-a făcut pe 
Sine Fiu al lui Dumnezeu.  
Deci când a auzit Pilat acest cu-
vânt, mai mult s-a temut. Şi a in-
trat iarăşi în pretoriu şi a întrebat 
pe Iisus: de unde eşti Tu? Iar Ii-
sus nu i-a dat nici un răspuns. 
Atunci Pilat i-a zis: cu mine nu 
vorbeşti?  
Oare, nu ştii că am putere să Te 
eliberez şi putere am să Te răsti-
gnesc? Iisus i-a răspuns: nu ai 
avea nici o putere asupra Mea, 
dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. 
Deci, când a auzit Pilat aceste 
vorbe, a scos pe Iisus afară şi a 
şezut pe scaunul de judecată, în 
locul numit: pardosit cu pietre, iar 
evreieşte: gabbata. Şi era ziua 

pregătirii Paştilor, vineri, pe la 
ceasul al şaselea; şi a zis Pilat iu-
deilor: iată împăratul vostru! Dar 
ei au strigat: ia-L, ia-L, răstigneşte
-L. Pe împăratul vostru să-L răsti-
gnesc? - i-a întrebat Pilat.  
Căpeteniile preoţilor au răspuns: 
n-avem împărat decât numai pe 
Cezarul.  
Atunci L-a dat lor ca să-L răsti-
gnească. Şi au luat pe Iisus şi L-au 
dus ca să-L răstignească. Şi, Însuşi 
ducându-şi crucea, a ajuns la locul 
numit al Căpăţânii, care evreieşte 
se zice Golgota.  
Acolo L-au răstignit; şi împreună 
cu El pe alţi doi, de o parte şi de 
alta, iar în mijloc pe Iisus. Şi Pilat 
a scris o tăbliţă şi a pus-o deasu-
pra crucii. Şi era scris pe ea: Iisus 
Nazarineanul, împăratul iudeilor. 
Deci mulţi dintre iudei au citit 
această tăbliţă, căci era aproape 
de oraş locul unde a fost răstignit 
Iisus. Şi era scris evreieşte, gre-
ceşte şi latineşte. 
Şi stăteau lângă crucea lui Iisus, 
mama Sa şi sora mamei Sale, Ma-

ria lui Cleopa, şi Maria Magdale-
na.  
Deci Iisus, văzând pe maica Sa şi 
pe ucenicul pe care îl iubea stând 
alături, a zis maicii Sale: femeie, 
iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: 
iată mama ta. Şi, din ceasul acela, 
ucenicul a luat în casa sa. După 
aceea, ştiind Iisus că acum toate s
-au săvârşit, plecându-şi capul, şi-
a dat duhul. 
Iar iudeii, de vreme ce era vineri, 
ca să nu rămână trupurile sâmbătă 
pe cruce, căci era mare ziua sâm-
betei aceleia, au rugat pe Pilat să 
le zdrobească fluierele picioarelor 
şi să-i ridice.  
Deci au venit ostaşii şi au zdrobit 
fluierele picioarelor celui dintâi, 
asemenea şi pe ale celuilalt răsti-
gnit împreună cu El.  
Venind însă la Iisus, dacă au 
văzut că murise, nu I-au zdrobit 
fluierele picioarelor; ci unul din 
ostaşi cu suliţa a împuns coasta Sa 
şi îndată a ieşit sânge şi apă. Şi cel 
care a văzut a mărturisit, şi 
adevărată este mărturisirea lui. 
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 Pentru noi, monahii, sensul 
Crucii este centrul vieții noastre, 
mândria noastră, nădejdea și 
așteptarea mântuirii noastre. Când 
vedem cu câtă sălbăticie ne atacă 
vrăjmașul, când vedem multiplele 
slăbiciuni ale firii noastre, când 
vedem patimile și poftele care ne 
asediază și ne amenință existența, 
atunci nu ne rămâne decât să ne 
punem nădejdea în Crucealui 
Hristos și să prindem curaj pentru 
a ne continua lupta, pentru a ieși 
învingători. 
Cum putem reuși să 
îmbrățișăm crucea și să o 
ridicăm fără nici o 
împiedicare ? Numai 
ridicându-ne crucea, vom 
putea întrezări în spatele ei 
simbolurile Învierii. Numai 
cei care mor, aceia vor și 
trăi. Cel care va dori să-și 
salveze viața, acela o va 
pierde, iar cel care și-o va 
pierde «pentru Mine și 
pentru Evanghelie», adică 
cel care își ia crucea, acela 
va avea parte de Înviere. 
De aceea, în seara aceasta 
să ascultăm cu evlavie 
f r u m o a s e l e  i m n u r i 
bisericești scrise de Sfinții 
Părinți și să ne închinăm 
semnului, pe care diavolul 
îl promovase ca blestem, 
dar pe care Domnul 
Hristos l-a transformat în 
binecuvântare, ca să distrugă mai 
întâi puterea celui viclean și apoi 
ca să ne dea nouă o armă 
nebiruită. Privind la crucea 
Mântuitorului, nu trebuie să 
încetăm s-o ridicăm pe umerii 
sufletului nostru, pentru că în 
spatele ei se ascunde secretul 
fericirii noastre. 
Cinstind crucea, Îl cinstim de fapt 
pe Cel ce S-a răstignit pe ea, pe 
Hristos, Cel Care a restaurat 
chipul denaturat și deformat al 

omului, ce fusese pătat din cauza 
căderii. Acesta, ca Cel ce este 
binefăcătorul omenirii, ne arătă 
neîncetat calea de întoarcere către 
Dumnezeu. După ce a vindecat 
toate bolile și slăbiciunile noastre, 
Hristos a nimicit moartea și pe cel 
care a provocat moartea, adică pe 
diavol, reașezându-ne astfel în 
poziția privilegiată de fii ai lui 
Dumnezeu. Mijlocul prin care a 
fost înfăptuită minunea învierii 
omului și a vindecării firii 
omenești supusă stricăciunii este 

tocmai cinstita cruce, pe care 
Biserica o sărbătorește astăzi.  
Pe drept cuvânt, Sfinții Părinți 
numesc crucea ca fiind «viața 
noastră», căci, prin intermediul ei, 
redobând im l ibe r t a tea  ș i 
personalitatea pierdute prin păcat. 
Indiferent de ce păcate și patimi 
suntem robiți, dacă invocăm 
sincer puterea și harul crucii, vom 
r e u ș i  s ă  r e d o b â n d i m 
personalitatea pierdută și să 
depășim toate necazurile. Pentru a 

reveni de la starea împotriva firii 
la starea după fire, omul trebuie să 
urce pe scara numită cruce. Iar 
dacă va voi să urce și mai sus, să 
se înalțe către cer, acolo unde este 
patria sa adevărată, din nou va 
trebui să parcurgă drumul 
ascedent al crucii. 
Să vedem ce înseamnă de fapt 
crucea. În primul rând, crucea 
este obiectul pe care fiecare din 
noi îl purtăm la gât. Importanța 
crucii nu constă însă în aceasta, ci 
în puterea pe care crucea o are. 

Este vorba, desigur, 
despre puterea prin care 
Dumnezeu Cuvântul le-
a unit pe toate la un loc 
și a restabilit echilibrul 
firii umane, care fusese 
pierdut din cauza 
păcatului. Cu alte 
cuvinte, Hristos a 
nimicit nu numai 
puterea morții, ci și a 
diavolului și a oferit 
oamenilor posibilitatea 
de a redobândi ceea ce 
pierduseră, de a ajunge 
«mai presus de orice 
putere și de orice 
nume», de a sta de-a 
dreapta lui Dumnezeu 
Tatăl, împlinind astfel 
în persoana Sa toate 
făgăduințele: «vreau ca 
acolo unde voi fi Eu să 
fie și ei».  

Așadar această super-valoare 
dobândește omul prin intermediul 
cinstitei cruci. Acest lucru nu 
înseamnă, însă, că trebuie să 
invocăm în mod abstract harul 
crucii, ci trebuie să ne străduim să 
ne ridicăm crucea și să o purtăm 
pe umerii noștri. Iată ce zice 
Domnul: «vinde tot ce ai și dă 
săracilor și vei avea comoară în 
cer. Apoi vino de-mi urmează 
Mie». 
Iată sensul crucii. Rătăcirea celor 
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două firi raționale – îngerească și 
umană – care s-au îndepărtat de 
Dumnezeu prin cădere și 
autodistrugere, constă în faptul că 
s-au reîntors la starea de egoism, 
al cărei apogeu este atins prin 
iubirea de sine. Iubirea de sine 
este tocmai cauza distrugerii. 
Această stare bolnăvicioasă se 
vindecă cu ajutorul iubirii de 
durere (filoponía), care, de altfel, 
stă și la baza jertfei de pe cruce, 
jertfă pe care Domnul  
Și-a asumat-o nu pentru Sine, ci 
pentru a ne vindeca pe noi. 
Așadar, pentru noi, crucea trebuie 
să însemne iubire de durere, care 
constă în a ne lepăda de tot ce e al 
nostru, pentru a ne dedica și a ne 
încredința pe noi înșine voii 
dumnezeiești. Această nevoință, 
această agonie este crucea 
noastră. Ați văzut ce a făcut 
Domnul Hristos? Îl îndemna Pilat 
să se apere pe Sine, iar El nu 
spunea nimic. Oare de ce nu i-a 
răspuns? Dacă îi răspundea, ar fi 
însemnat că vrea să Se 
îndreptățească pe Sine. Iar acest 
lucru este exclus în cazul lui 
Hristos. Cu o altă ocazie, pentru a 
ne deschide mintea ca să 
pătrundem sensul tainei, S-a rugat 
astfel Tatălui Său: «Părinte, scapă-
mă de acest ceas», iar imediat 
adaugă: «dar pentru aceasta doar 
am ajuns la ceasul de față». 
Fiecare din noi trebuie să 
înțeleagă că viața noastră pe 
pământ nu are alt sens, că nu 
trebuie să avem altă preocupare, 
decât cum să fim mereu pregătiți 
să ne ridicăm crucea. 
 Nici un cuvânt, nici un sens prin 
care ni se descoperă voia divină 
nu trebuie să ne scape. Trebuie să 
fim întotdeauna pregătiți să 
răspundem voii divine, chiar și cu 
prețul jertfei de sine. Acesta este 
sensul destinației noastre. Căci nu 
trăim în această lume ca să mutăm 

lucrurile dintr-un loc într-altul, 
sau ca să prelucrăm materia. 
Aceasta ne învață Sfinții Părinți și 
drepții Vechiului Testament. 
Dintre aceștia, un loc aparte îl 
ocupă proorocul David, care ne 
descrie în psalmii săi întregul sens 
al antropologiei și al hristologiei. 
Iată ce spune într-unul dintre 
aceștia: «pentru cuvintele buzelor 
Tale, Doamne, eu am păzit căi 
aspre», el, care era rege, și știm că 

în vechime regii erau mult mai 
autarhici și mai plini de putere. 
Însă pe el nu-l interesa puterea pe 
care o avea în mâinile sale, ci 
mărturisea că scopul principal al 
vieții sale a fost să-și ridice 
neîncetat crucea și să facă voia 
Domnului.  
Referitor la timpul rugăciunii a 
spus că «de șapte ori pe zi Te-am 
lăudat, Doamne», el, care, în 
același timp, era și rege, și 
comandant de oști, și conducător 
și judecător. Însă nici una dintre 
aceste funcții, nici una dintre 
multele sale femei, nici unul 
dintre copiii săi, nici una din 
multele sale sarcini nu l-au 
împiedicat să se roage «de șapte 
ori pe zi», ci avea mereu mintea 
îndreptată către Dumnezeu. 
Vedeți cum s-a nevoit acest om 
iubitor de Dumnezeu pentru a-și 
îndeplini scopul? Cine vrea să se 
închine și să cinstească cum se 
cuvine sfânta cruce, trebuie să se 
lepede de celelalte scopuri ale 

vieții sale, care sunt străine de 
voia dumnezeiască. Se poate ca 
mâinile și picioarele să se miște 
spre îndeplinirea misiunii noastre 
pe acest pământ, însă mintea 
trebuie să ne fie mereu la 
Dumnezeu.  
Desigur, ca oameni, suntem 
nevoiți să ne ocupăm și cu cele 
materiale. Trebuie însă să fim cu 
luare aminte, ca nu cumva mintea 
noastră se fie subjugată de 
acestea, ci să fie neîncetat 
îndreptată spre Dumnezeu. 
Trebuie să ne dăm toată silința să-
L iubim pe Domnul Dumnezeul 
nostru din tot sufletul, din toată 
inima, din toată tăria și din tot 
cugetul nostru și pe aproapele 
nostru ca pe noi înșine. Cel care 
își ridică crucea în acest duh al 
iubirii, cu siguranță că va fi părtaș 
și Învierii, așa cum spune și 
sfântul apostol Pavel că, dacă 
vom muri împreună cu Hristos, 
vom și trăi împreună cu El… 
dacă însă ne vom lepăda de El, și 
El se va lepăda de noi. Așadar 
dilema în fața căreia suntem puși 
este cu totul înfricoșătoare: fie Îl 
vom mărturisi pe Hristos, fie Îl 
vom nega – nu există cale de 
mijloc. Cu alte cuvinte, fie alegem 
să ne ridicăm neîncetat crucea, 
răstignindu-ne împreună cu 
Domnul nostru, ca să și înviem 
dimpreună cu El, fie alegem 
tabăra celor care Îl neagă și 
atunci, în mod obligatoriu, și El 
se va lepăda de noi. Să nu fie una 
ca aceasta!  
Așadar, având mijoacele încinse și 
candelele aprinse, un singur lucru 
trebuie să avem în vedere: să ne 
ridicăm neîncetat crucea, astfel 
încât în orice moment Domnul, 
Cel care ne cheamă mereu la El, 
Și-ar ridica privirea să vadă unde 
ne aflăm, să ne găsească în urma 
Sa, ținând crucea strâns pe umerii 
noștri. De aceea, se cuvine să 
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Gândul 
SĂrbătorii 

"Oamenii si-au procurat 
prin pacat nu numai 

despartirea de Dumnezeu, 
ci si despartirea dintre ei." 

 
Parintele Staniloae   



 Cartea lui Iov  
  Capitolul al 12-lea 

 

1.Atunci Iov a răspuns şi a zis:  
2. "Cu adevărat numai voi sunteţi 
înţelepţi şi înţelepciunea va muri o 
dată cu voi. 
3. Dar şi eu am minte ca voi şi nu 
sunt mai prejos decât voi şi cine 
nu cunoaşte lucrurile pe care mi le
-aţi spus? 
4. Eu am ajuns pricină de batjo-
cură pentru prietenul meu, eu care 
chem pe Dumnezeu şi căruia El 
răspunde: cel drept, cel fără vină e 
pricină de râs. 
5. Să dispreţuim nenorocirea 
(gândesc cei fericiţi); încă o lovi-
tură celor ce se poticnesc. 
6. Foarte liniştite stau şi sunt cor-
turile jefuitorilor şi cei ce mânie pe 
Dumnezeu sunt plini de încredere, 
ca unii care au făcut din pumnul 
lor un dumnezeu. 
7. Dar ia întreabă dobitoacele şi te 
vor învăţa, şi păsările cerului, şi te 
vor lămuri; 
8. Sau vorbeşte cu pământul, şi-ţi 

va da învăţătură şi peştii mării îţi 
vor istorisi cu de-amănuntul. 
9. Cine nu cunoaşte din toate ace-
stea că mâna Domnului a făcut 
aceste lucruri? 
10. În mâna Lui El ţine viaţa a tot 
ce trăieşte şi suflarea întregii ome-
niri. 
11. Urechea nu deosebeşte ea cu-
vintele tot aşa, precum cerul gurii 
deosebeşte mâncarea? 
12. Oare nu la bătrâni sălăşluieşte 
înţelepciunea şi priceperea nu 
merge mână în mână cu vârsta 
înaintată? 
13. La Dumnezeu se află înţelep-
ciunea şi puterea; sfatul şi pătrun-
derea sunt ale Lui. 
14. Ceea ce dărâmă El, nimeni nu 
mai zideşte la loc şi pe cine-l în-
chide, nimeni nu poate să-l mai 
deschidă. 
15. Dacă opreşte apele pe loc, ele 
scad şi pier; dacă le dă drumul, ele 
răstoarnă lumea; 
16. Tăria şi înţelepciunea sunt la 
El. El este stăpân şi peste rătăcit şi 
peste cel ce-l face să rătăcească. 

17. El goneşte pe sfetnici în pi-
cioarele goale şi pe judecători îi 
aruncă pradă nebuniei. 
18.  El  destramă puterea 
împăraţilor şi pune cingătoare de 
frânghie în jurul coapselor lor. 
19. El goneşte pe preoţi în picioa-
rele goale şi dă peste cap pe cei 
puternici. 
20. El taie vorba celor meşteri la 
cuvânt şi ia mintea celor bătrâni. 
21. El face de ocară pe cei mari şi 
slăbeşte încingătoarea celor voini-
ci. 
22. El scoate din întuneric lucruri-
le ascunse şi aduce la lumină ceea 
ce era acoperit de umbră. 
23. El sporeşte neamurile şi apoi 
le pierde, El le lasă să se întindă şi 
apoi le strâmtorează. 
24. El scoate din minţi pe căpete-
niile popoarelor şi îi lasă să 
rătăcească în singurătăţi fără 
cărări. 
25. Acolo ei orbecăiesc în întune-
ric, fără nici o lumină, căci Dum-
nezeu îi lasă să se împleticească 
aidoma celui ce s-a îmbătat. 

GRĂIT-AU PROOROCII 

avem totdeauna drept veșmânt 
iubirea de durere, pentru a nu ne 
îndepărta de păzirea și împlinirea 
voii dumnezeiești. Și astfel vom 
deveni adevărați închinători ai 
cinstitei cruci. Căci astfel de 
închinători vrea Dumnezeu. 
În lumea aceasta, mai ales noi, 
monahii, suntem ca oile în 
mijlocul lupilor.  
De aceea nu trebuie să ne sperie 
ispitele, care vin din starea de 
păcătoșinie în care ne aflăm, sau 
capcanele întinse de cel viclean, 
prin care încearcă să ne împiedice 
să ne închinăm lemnului crucii. 
Păcatul, acest obstacol imens, 
încearcă în fel și chip să ne 
oprească de la a-L cinsti pe 

Domnul Hristos. Însă noi, având 
mereu gândul la Dumnezeu, 
trebuie să strigăm astfel: «mergi 
înapoia Mea, satano, căci scris 
este: Domnului Dumnezeului tău 
să te închini și numai Lui să-I 
slujești». Așadar acesta este sensul 
vieții noastre – de a descoperi și 
păzi voia lui Hristos.  
Și, chiar dacă ne aflăm în pericol, 
nu trebuie să ne lepădăm de El, ci 
trebuie să-L mărturisim, chiar și 
cu prețul vieții noastre. 
Acesta este drumul pe care l-au 
urmat martirii, mărturisitorii, 
cuvioșii, drepții de la început și 
până în zilele acestea mai de pe 
urmă.  
Suntem, așadar, moștenitorii 

acestui tezaur duhovnicesc, 
avându-i mijlocitori pe toți drepții 
și sfinții care alcătuiesc Biserica 
triumfătoare și care se roagă 
neîncetat pentru noi și ne așteaptă 
alături de ei.  
Nimeni să nu deznădăjduiască, 
nimeni să nu rămână în urmă. Să 
înaintăm toți împreună spre 
atingerea scopului nostru comun, 
cu harul crucii Domnului nostru 
Iisus Hristos. Amin.  
 

Iosif Vatopedinul 
Mesaje athonite, editura Sfintei 
Mari Mănăstiri a Vatopedului, 

Sfântul Munte 1999. 
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