Al treilea cuvânt de pe cruce - Iubirea
Lângă crucea lui Isus stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria
Magdalena. Când a văzut Isus pe mama Sa şi lângă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei
Sale: »Femeie, iată fiul tău!« Apoi, a zis ucenicului: »Iată mama ta!« Şi din ceasul acela
ucenicul a luat-o la el acasă.
Ioan 19,25-27
Femeile au fost ultimele care au plecat de la cruce şi au fost primele care au venit la mormânt.
Nici o femeie nu s-a dezis de Domnul. Nici o femeie nu L-a lovit. Dar femeile au vărsat lacrimi
amare pentru El. Ele au privit în sus spre El cu compasiune, îngrozite, pline de dragoste.
Dumnezeu să binecuvinteze pe acelea care se comportă ca şi Maria! Dacă vedem multe dintre ele
cum stau sub cruce, atunci ne simţim constrânşi să acordăm atenţie Mariei.
Ce privelişte tristă! Atunci s-au împlinit cuvintele lui Simeon: »Iată, Copilul acesta este rânduit
spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel, şi să fie un semn, care va stârni împotrivire. Chiar
sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi.« (Luca 2, 34,35)
Oare S-a gândit Mântuitorul, cu privirea îndreptată spre Ioan: »Mamă, tu pierzi pe Fiul tău, dar
acolo, afară, este deja un altul, care va deveni fiul tău în locul Meu?« Oricum, El a zis: »Femeie,
iată fiul tău!«
Şi, îndreptat spre ucenicul Ioan, a zis: »Iată mama ta!« Nu înseamnă aceasta: »Ia-o ca pe mamă
a ta, fii tu în locul Meu fiul ei, îngrijeşte de ea, aşa cum am îngrijit eu«? Cine Îl iubeşte pe
Hristos mai mult decât orice altceva, acela primeşte misiunea plină de onoare, să îngrijească de
cei ce aparţin Adunării şi de cei săraci. Să nu gândeşti niciodată despre un neam de-al tău
neputincios sau despre un prieten, despre o văduvă sau despre un orfan: »Sunt pentru mine o
povară grea.« Nu! Spune: »Sunt pentru mine o cinste; Domnul mi i-a încredinţat, ca să îngrijesc
de ei.«
Aşa a gândit Ioan. Să gândim şi noi la fel! Isus a ales pe ucenicul pe care-l iubea mai mult, ca să
îngrijească de mama Lui. Şi astăzi, El Îşi alege oameni din aceia care Îl iubesc cel mai mult şi îi
aduce pe cei săraci sub protecţia lor. Primeşte-i cu bucurie! Tratează-i bine!
»Din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă.« Te-ai aşteptat la altceva? Nu! Ioan Îl iubea din
toată inima pe Domnul său.

