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Transfigurarea din adâncuri*

Olivier CLÉMENT

Brutalitatea p\timirii. Joc al puterii, al solda]ilor [i deopotriv\ al mul]imii.
Iisus nu mai era decât un obiect – de deriziune sau de sadism? {i deodat\ Ioan ni-L
reveleaz\ în m\re]ia Sa, Arhiereu Care porunce[te propriul S\u sacrificiu,
împlinind lucid, de bun\voie, mântuirea oamenilor dup\ voia Tat\lui. 

Nu trebuia un sacrificiu uman, divino-uman, a[a cum o teologie r\t\cit\ a
putut s\ lase s\ se în]eleag\, pentru a satisface dreptatea divin\, pentru a îmblânzi
mânia aprig\ a lui Dumnezeu [i de a-L face pe Acesta favorabil umanit\]ii?

Sacrificiul lui Iisus e un sacrificiu de sfin]ire, un sacrificiu de reintegrare:
Iisus aduce la Tat\l oaia cea r\t\cit\, pe fiecare [i pe to]i, toat\ umanitatea, tot
universul. El le aduce din profunzimile mor]ii [i ale iadului, din acele tenebre
care nu voiau s\ primeasc\ lumina, acea lumin\ care se revars\ irezistibil.

R\stignirea este nivelul cel mai jos al „pogorârii” Cuvântului întrupat. Dar
Ioan, când se refer\ la aceasta, spune „în\l]are”, c\ci fundamentul însu[i al
„pogorârii” este „în\l]area”.

De bun\ voie, Iisus împline[te aceast\ ultim\ etap\ pân\ la fondul abisal,
infernal, al condi]iei muritoare. {i acolo, prin transfigurarea de la polul opus, nu
prin transfigurarea de pe munte, ci prin cea din adâncuri, prin ea El este preasl\vit.
Coborârea Sa în tenebre, în c\utarea lui Adam celui pierdut, adic\ fiecare dintre
noi, a f\cut s\ se reverse iubirea lui Dumnezeu pentru om. Aceast\ iubire este
într-adev\r slava.

Cuvintele „Mi-e sete” [i „S\vâr[itu-s-a” exprim\ de o manier\ definitiv\
aceast\ unitate a p\timirii cu slava.

„Mi-e sete” ne trimite la Psalmul 21: „Uscatu-s-a ca un vas de lut t\ria mea,
[i limba mea s-a lipit de cerul gurii mele [i în ]\râna mor]ii m-ai coborât”. Iar
o]etul pe care îl bea Iisus evoc\ Psalmul 68: „{i mi-au dat spre mâncarea mea
fiere [i în setea mea m-au ad\pat cu o]et”. O]etul este caricatur\ a vinului, b\utur\
a deriziunii. 

Noi tr\im în interiorul mor]ii, ochii no[tri sunt obi[nui]i cu penumbra mor-
mântului. Hristos singur, în timpul vie]ii Sale p\mânte[ti, era viu în mod integral,
via]\ pur\, f\r\ cea mai mic\ urm\ de moarte, f\r\ cea mai mic\ umbr\. Noi ne
na[tem din sânge pentru a muri. El S-a n\scut din Fecioar\, pentru a t\m\dui,
pentru a decela persoana dincolo de m\[tile sale, de p\catul s\u, dincolo de curat
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ori necurat, pentru a regenera natura uman\, pentru a d\rui omului condi]ia
plenar\ de chip al lui Dumnezeu. Deci nu printr-o fatalitate implacabil\, ci prin
ascultare fa]\ de Tat\l, prin iubirea infinit\ pentru noi, El a intrat în suferin]a
noastr\, în moartea noastr\, în infernul nostru. Nimic mai inimaginabil, nimic
mai de negândit decât moartea acestui om cuprins de focul Duhului Sfânt, a
acestui om Care este Dumnezeu. Acestui Iisus Care, în fa]a lui Laz\r cel mort, a
putut zice: „Eu sunt învierea [i via]a” (Ioan 11, 25).

„Mi-e sete”: Dumnezeu experiaz\ omene[te exilul departe de Dumnezeu,
aceast\ sete febril\ în vidul unde suntem to]i ast\zi. Lui Dumnezeu îi este sete de
om: „Adame, unde e[ti?” (Facere 3, 9), iar omul f\r\ s\ [tie are sete de Dumnezeu
[i totu[i se întoarce de la El, zidind s\lbatic un „zid de separa]ie”. Iar Iisus,
pironit pe acest zid, spune: „Mi-e sete”.

Între Tat\l [i Fiul Lui, Unicul Lui Fiu, se ridic\ într-adev\r ca un zid
angoasa omului, orgoliul s\u disperat. Hristos ne ia pe to]i întru Sine. El ia
asupra Lui acest r\u, de care e nevinovat, toate uciderile, toate sinuciderile
noastre ([i într-adev\r sunt atâtea moduri de a ucide [i de a te sinucide!), toate
singur\t\]ile noastre abandonate, doliul [i agonia noastr\, dezgustul nostru,
descuraj\rile noastre. Din cauza tuturor acestora El strig\ de sete. Îmbr\]i[area
etern\ de iubire dintre Tat\l [i Fiul în Duhul Sfânt se de[ir\, a[a cum Fiul întrupat
ne-ar prefera pe noi, S-ar face total [i ontologic solidar cu noi. Îmbr\]i[area
etern\ de iubire dintre Tat\l [i Fiul devine distan]a dintre Cer [i infern, [i din
adâncurile acestuia din urm\ Fiul suspin\: „Mi-e sete”. Dac\ infernul este absen]a
lui Dumnezeu, absen]a iubirii, putem spune c\ Dumnezeu, pentru o clip\, a fost
în mod paradoxal ateu: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
p\r\sit?” (Matei 27, 46). Crucea se cufund\ în tenebre, cufundând în ele pe Cel
r\stignit. Asupra Lui se arunc\ puterile nop]ii. „El, Care Dumnezeu fiind în chip,
nu prin r\pire a vrut a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a de[ertat pe Sine, chip
de rob luând, f\cându-se asemenea oamenilor, [i la înf\]i[are aflându-Se ca un
om. S-a smerit pe Sine, ascult\tor f\cându-Se pân\ la moarte, [i înc\ moarte de
cruce” (Filipeni 2, 6-9). Pavel a îndr\znit s\ aplice lui Dumnezeu întrupat ideea
de de[ertare, de golire, de „vid”. În general, simbolismul „plinului” ne duce cu
gândul la Dumnezeu. Plinul are conota]ii de bog\]ie, de abunden]\, de putere.
Ceea ce este plin, nu îi lipse[te nimic, substan]\ închis\ [i dens\, care î[i este
suficient\ sie[i. Prin contrast, golirea exprim\ demersul însu[i al iubirii. Plinul
desemneaz\ fiin]a. Golul desemneaz\ iubirea. Dumnezeu Cel viu, Dumnezeul
personal, este mult mai mult decât fiin]a. El este iubirea. De aceea, El poate
transcende propria Sa transcenden]\ pentru a participa din interior la tragica
finitudine a omului. {i aceast\ aneantizare voluntar\, prin care Dumnezeu Se
interpune de aici înainte între noi [i neant, nu face altceva decât s\ înscrie în
istorie mi[carea etern\ de iubire a Treimii.

Pe Cruce, Verbul f\cut trup, asumând finitudinea noastr\, o deschide din
interior spre infinit. 

C\ci Hristos, de-a lungul mor]ii Sale, de-a lungul mor]ii noastre, de-a lungul
condi]iei noastre de muritori, nu se întoarce singur la Tat\l S\u, pe Care Îl face de
acum Tat\l nostru: „Iar Eu, când voi fi în\l]at de pe P\mânt, pe to]i îi voi trage la
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Mine”. R\stignitul este incandescent de focul Duhului. La atingerea Lui, leg\-
turile mor]ii [i ale iadului se mistuie. O mân\ violent\ îl smulge pe Adam, Adam
cel nenum\rat, fiecare dintre noi, zidi]i în singur\tatea noastr\. Nu mai este nici
un zid, totul este deschis, cei doi Adam, primul [i ultimul, se îmbr\]i[eaz\ în
infinit. Totul se inverseaz\: toat\ disperarea care s-a interpus între Dumnezeu [i
Dumnezeu, între Dumnezeu [i Dumnezeul f\cut Om, deci între Dumnezeu [i om,
toat\ aceast\ desp\r]ire se mistuie în unitatea Tat\lui [i a Fiului, în „întoarcerea”
glorioas\ a Fiului c\tre Tat\l S\u, Mielul înc\rcat cu toate p\catele lumii. Infernul
[i moartea, aceast\ derizorie pic\tur\ de ur\, sunt înghi]ite în adâncul focului
dumnezeirii. Por]ile iadului sunt zdrobite [i lumina Taborului le p\trunde. „Acum
toate s-au umplut de lumin\, [i cerul, [i p\mântul [i cele dedesubt” spune liturghia
bizantin\. De acum via]a, lumina, Duhul izvor\sc nu dintr-un Dumnezeu
exterior, str\in, ca [i cum ar fi prea plin [i prea greu, Care ne-ar strivi, ci dintr-un
Dumnezeu r\stignit, golit, dintr-un Dumnezeu str\puns de iubire pentru ca noi s\
fim [i s\ g\sim în Dumnezeu spa]iul propriei noastre libert\]i eliberate. Mai
adânc decât ru[inea noastr\, decât îndoiala, decât nefericirea noastr\, pentru ca
noi s\ îng\im\m: „Cred, Doamne, ajut\ necredin]ei mele!” (Marcu 9, 24), nu mai
exist\ neantul, ci R\stignitul-Preasl\vit ne face s\ particip\m la slava Sa.

Desigur, omul este mereu r\stignit, [i Hristos împreun\ cu el: dar de acum
înainte, în grosimea îns\[i a angoasei noastre, „Plinitu-s-a”, Dumnezeu întrupat
înviaz\, ne înviaz\. Hristos S-a cufundat la asemenea adâncime, încât, de acum,
toat\ c\derea, dac\ avem credin]\, e o c\dere în El. E de ajuns s\ te abandonezi –
o s\r\cie, smerenie, credincio[ie de prunc! – acestui Dumnezeu întrupat, p\r\sit,
preasl\vit, e de ajuns s\ descoperi, mai jos decât josnicia noastr\, acest Dumnezeu
r\stignit Care sf\râm\ por]ile iadului, pentru a [ti, cu o [tiin]\ de care inima se
înfioreaz\, c\ Împ\r\]ia este deja în noi [i între noi, pace, lumin\, bucurie, nimic
exterior, numai chipuri. Chipul lui Dumnezeu în om, acest chip pe care giulgiul
din Torino îl descoper\ Occidentului nocturn de ast\zi, acest chip la limita dintre
descompunere [i slav\ – „Mi-e sete”, „S\vâr[itu-s-a” – chipul lui Dumnezeu în
om ne permite s\ descoperim chipul omului în Dumnezeu, [i s\-L slujim în
fiecare om. Un fluviu de foc, istoria cea adev\rat\ – aceea a comuniunii sfin]ilor,
ace[ti p\c\to[i ierta]i – antreneaz\ veacurile [i lumile spre Cruce, devenit\ pentru
totdeauna, din cele mai dedesubt ale iadului pân\ mai presus de ceruri, Arborele
Vie]ii.   
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