
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mã pe mine, pãcãtosul.

Rugăciune către Sfânta Treime

Sf. Ioan Iacov Hozevitul

Doamne Dumnezeule, veşnice şi făcătorule a toată
făptura văzută şi nevăzută, Care în nevăzuta Ta bunătate,
m-ai chemat din nefiinţă în fiinţă, mi-ai dăruit harul
Botezului şi al naşterii din nou (de Sus)! Eu nu îndrăznesc
să ridic ochii spre Tine din pricina nedreptăţilor mele,
dar Tu ai zis: „Tot ce veţi cere cu credinţă în rugăciune
în numele Meu veţi primi” şi, de aceea, Te chem şi Te
rog: curăţeşte-mă de toată spurcăciunea trupului şi a
sufletului şi ajută-mă să mă rog Ţie.

Fă-mă vrednic în toată vremea de a vorbi şi a
lucra cu suflet curat, cu smerenie, răbdare, dragoste,
blândeţe, pace şi înţelepciune şi arată-mi calea voii Tale.
Tu cunoşti orbirea şi neştiinţa mea, vezi necredincioşia
şi rătăcirea mea şi arată-mi calea pe care voi merge şi
când voia mea cea vicleană mă conduce pe alte drumuri,
nu mă cruţa, Doamne, şi dă-mi putere pe calea sfinţeniei
Tale şi păzeşte-mă de tot cuvântul şi fapta care ar putea
să Te jignească pe Tine sau să rănească pe fratele meu.

- continuare la pag. 4 -
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Învaţă-mă cum să spun sau cum trebuie să
vorbesc în duh de pace, ca să nu pricinuiesc nici o
pagubă aproapelui meu. Te rog, Doamne, ai multă milă
de mine şi nu-mi ascunde calea mântuirii. Ajută-mă să
Te iubesc după cum ai poruncit: din toată inima, din tot
sufletul şi din toată fiinţa mea şi dă-mi ca să cunosc
adevărul înainte de a mă pogorî în mormânt.

Nu mă smulge la jumătatea zilelor mele şi nici în
răstimpul când sufletul meu este încă orb. Lungeşte-mi
viaţa în această lume până când Îţi voi oferi o pocăinţă
adevărată. Şi când Îţi voi bine plăcea, să pui capăt vieţii
mele, fă-mi cunoscut şi spune-mi ceasul morţii mele, ca
să-mi pot pregăti sufletul ca să te întâlnesc.

Curăţeşte-mă şi mă iartă de toate păcatele ştiute şi
neştiute şi dă-mi răspuns bun înaintea înfricoşatei Tale
judecăţi şi, în negrăita Ta iubire de oameni, primeşte
rugăciunea mea.
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Credinþa ºi
dragostea dintâi

Omul frumos

Dan Puric
Brandul României:

Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul

Ce provocare extraordinară: „Omul frumos” în contextul în
care trăim, într-o lume mutilată, a „omului urât”, într-o lume schilodită,
într-o lume confuză, pe care, iată, o gustăm din plin. Mă gândeam
cum putem discuta despre „omul frumos” astăzi, când este un lucru
aproape anacronic, dacă ne uităm aşa, la prima vedere. Dostoievski
făcea o diferenţă între sărăcie şi mizerie: sărăcia poate să conţină
nobleţe, identitate, frumuseţe sufletească; mizeria nu, mizeria duce la
mizerabilitate. Spuneam deunăzi la o conferinţă asemănătoare la
Constanţa că tot caută ăştia brandul României, adică un fel de
ştampilă, un fel de marcă, aşa, care să ne denumească. M-am gândit
la un vers extraordinar al lui Mihai Eminescu: „Eu îmi apăr sărăcia
şi nevoile şi neamul”. Ce paradox! N-a spus: „Eu îmi apăr bogăţia
şi confortul şi partidul”. A spus: „Eu îmi apăr sărăcia”. Sărăcia, în
contextul fiinţării acestui neam, este un lucru încărcat de sfinţenie; ea
presupune o modestie legată de o asceză aproape fiziologică, aproape
normală. E un modus vivendi care îl apropia de Dumnezeu. Când a
spus „nevoile” nu a spus „îmi apăr confortul”, ci românul, în
înţelepciunea lui adâncă, mângâiat profund de dragostea creştină, a
simţit că nevoia face parte din această ecuaţie a vieţii. Că „nevoia” –
vorba Părintelui Paisie Aghioritul – sau suferinţa, este poarta sau uşa
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noastră către Dumnezeu. Prin
„nevoie”, transfigurând „nevoia”, ne

apropiem de Dumnezeu. Şi a spus „neamul” – nici măcar
nu a zis naţiunea care este un construct istoric – care este un
lucru produs de Bunul Dumnezeu. Acesta, pesemne, se pare că
ar fi un lucru cu care ne putem prezenta în faţa lumii pentru că
acesta este lucrul cu care noi ne-am prezentat şi ne prezentăm în
faţa lui Dumnezeu. Sunt dimensiunile aparent modeste ale acestui
neam, dar, de fapt, prin aceste trei lucruri: sărăcie, nevoi şi neam
noi suntem sfinţiţi. Există în această identificare a lui Eminescu
către neamul nostru cea mai frumoasă identificare a „omului

frumos”.

Omul frumos este omul creştin

Lucrul cel mai important în epoca pe care o trăim este să
avem capacitatea să recunoaştem „omul frumos”. „Omul frumos” nu
mai este la modă; ceea ce este la modă este „omul util”, ceea ce este
la modă este „omul eficient”, ca să nu mai gândim la noua deontologie
care spune că „a fi şmecher înseamnă a fi inteligent”, să nu mai gândim
la noua dimensiune a vieţii unde valorile sunt răsturnate şi unde tineretul
nostru – copiii mai ales – sunt absolut absorbiţi de posibilitatea aceasta
rapidă de îmbogăţire, frauduloasă de altfel. Şi atunci un discurs despre
„omul frumos” pare, aşa, un exces de romantism.

Există momente în care Dumnezeu lucrează în tine fără să ştii.
Mă gândeam să vă spun o întâmplare a vieţii mele care identifică
două lucruri extraordinare. Aveam 7 ani şi eram născut într-o lume
comunistă fără să ştiu că e o lume comunistă. Am să vă dau un exemplu
de cum glăsuieşte Dumnezeu într-un copilaş firav într-o lume care
apare aparent închisă. Aveam un naş care era un om de o mare
sensibilitate şi el avea un fel de spaimă în faţa morţii. Eram în cameră
cu el,eram micuţ, cam de vreo 7 anişori; răcise destul de profund şi
mi-a spus: „Mi-e frică că mor”. Vă daţi seama ce panică era pe copilul
acela. „Du-te repede şi cheamă salvarea”. Mi-a dat o fisă de 25
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de bănuţi şi eu alergam prin
Bucureştiul acela trist printre
tramvaie ca să găsesc un telefon public; nici nu ajungeam la
telefon. Puneam două sticle de lapte din alea de pe vremea lui
Ceauşescu, mă cocoţam pe ele şi băgam fisa şi ziceam: „Alo,
Salvarea?”. „Da”, mi-a răspuns o vocea din asta monitorizată pe
care o puteţi întâlni şi acum în spitalele noastre. „Ce?”. Zic: „Moare
bunicul, veniţi de urgenţă! Moare bunicul!”. „Cine eşti, mă?”.
„Uitaţi sunt aşa şi aşa…”. „Câţi ani are bunicul?”. Zic: „76”. Poc!
Telefon închis. Am alergat înnebunit şi i-am spus: „Mi-au închis
telefonul”. Şi mi-a spus: „Nu trebuia să le spui vârsta, nu trebuia
să le spui câţi ani am! Du-te din nou, mi-e frică că mor”. Iar aleargă…
M-am dus acolo, sticlele puse… „Moare bunicul, moare bunicul…
Salvarea?”. „Da. Câţi ani are bunicul?”. „18 ani, să trăiţi!”. M-aţi
înţeles? Asta este ca-n Pateric. Mare atenţie! Adevărul – spune Sfântul
Apostol Pavel – nu face nimic, dacă nu-i cu iubire. Asta este minciuna
a bună. Zice în Pateric: vine la sfânt acolo în chelie un hoţ şi zice:
„Scapă-mă, am greşit, iartă-mă, dar vine potera peste mine, ascunde-
mă”. Vine potera, îl caută şi sfântul nu zice nimic… pentru că i-a cerut
ajutorul. Nu denunţă, îl bagă în judecata lui Dumnezeu, nu a oamenilor.
Deci, iată, minciuna a bună. Eu am zis „18 ani”. Şi acum, să vedeţi
cum lucrează Dumnezeu. Au venit cei de la Salvare din curiozitate.
Un doctor la vreo 40 de ani, mai grăsuţ, uşor răvăşit a venit să vadă
bunicul acesta de 18 ani. Doctorul era mai răvăşit decât bunicul.
Bunicul l-a întrebat pe doctor: „Ce vi s-a întâmplat?”. Doctorul, după
ce i-a luat tensiunea, distrus aşa, cu părul răvăşit, zice: „M-a părăsit
iubita”. Eu asistam la schimbul acesta: tensiunea bunicului scădea şi
creştea a doctorului. Vedeam cum doctorul se transforma din doctor
în pacient şi bunicul din bolnav în doctor şi încerca să-l ocrotească:
„Lăsaţi, nu-i nimic…”. Încerca să-i vorbească despre suflet… „Aşa
se întâmplă în viaţă, tu trebuie să te împaci cu gândul ăsta”. Eu atunci
am asistat la lucrarea lui Dumnezeu: sufletul nu putea fi salvat cu
Salvarea. Bunicul meu venea dintr-o lume care era firesc ortodoxă,
firesc creştină. Doctorul s-a spovedit acolo tam-nisam şi
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bunicul s-a apucat să-i mângâie
sufletul încât lui i-a dispărut boala,

doctorul s-a abonat o dată pe săptămână încât venea acolo
să se facă bine. S-a făcut această inversiune extraordinară! Iată
cum lucra Dumnezeu într-o lume din aceasta cimentată, închisă.

Şi acum, dacă vă duceţi în spital, vedeţi că bolnavii parcă
sunt nişte clone din alea… Bolnavul devine instrument, devine o
fişă. E bolnav corpul, e bolnav biologicul, sufletul pe ăştia nu-i
interesează. Ăştia au băgat sufletul departe de tot. Ce înseamnă
asta? Descreştinare. Înainte doctorul, la fel ca orice intelectual,
avea gradul acesta de creştinism, avea natura lui. Natura lui, firescul

lui era acesta. El nu făcea lucrurile astea silit, ideologizat, ci le făcea
firesc. V-am dat exemplul acesta pentru că el este grăitor. El vorbeşte
într-un mod concret, adevărat, clar de ceea ce înseamnă manifestarea
gestului creştin. Iar manifestarea gestului creştin înseamnă manifestarea
„omului frumos” în lume.

Au venit ăştia la Polivalentă prin 1993 cu afişe din astea mari
de tot: „Hristos vindecă între 5 şi 7 seara”. Să înţeleg că dacă vin la
7.15 mă lasă olog… A venit un american care striga acolo: „This is
the Bible” şi un ţigănuş mic i-a zis: „Da, da’ tu cine eşti, mă?”. Aici
este un raport de trăire adevărată, de identificare a „omului frumos”.

Acum să vă spun cum am primit eu o lecţie de creştinism de
la nişte băbuţe din Timişoara. De ce vă spun aceste poveşti? Pentru
că în ele se conţine gestul „omului frumos”, pentru că noi acum
suntem interesaţi să identificăm „omul frumos” într-o lume mutilată.
Şi mă gândeam cum eram eu: mă automutilasem. Comunismul nu a
avut treabă eu exteriorul prea mult, la fel ca şi flăcăii ăştia de acum.
Acum se dă lupta împotriva omului interior, acum se face schilodirea
interioară, când tu însuţi începi să te schilodeşti, când tu însuţi începi
să te dezici de credinţă.

Mergeam în Australia şi deasupra Oceanului Indian a fost
furtună 5 ore. Când avionul acela de 365 de persoane face aşa cu
tine vomiţi, te faci alb la faţă; erau budiştii care se rugau 5 ore; tu te
vedeai mâncat de rechini, spulberat… şi după 5 ore s-a
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auzit aşa: tang, tang… Am trecut de
furtună, ne-a dat să mâncăm. Şi
când ne-a dat să mâncăm a căzut avionul în gol 1500 de
metri. În câteva secunde ne-a plecat farfuria la toţi – eu am prins
pilaful că am zis să mor sătul; am fost singurul din avion care am
mâncat pentru că ştiam că nu ne mai dă… vă daţi seama ce
instinct au băgat în mine ăştia: să mănânc ca porcul (îl taie de
Crăciun, dar moare sătul!). Paralel, peste 1 an de zile mă duc în
America şi se opreşte avionul prin Timişoara. Când se opreşte în
Timişoara urcă un sat de babe, dar din alea în negru, înfofolite,
legate, grase, cu paporniţe, parcă mergeau cu rata. Eu zic: „Ce se
întâmplă? Astea strică imaginea României în lume”. Dar să vedeţi
cum mă bate Dumnezeu… Erau grăsuţe. „Hai maică…”, aveau
adunate sacoşele acolo. Am mers de ne-am chinuit. Am trecut
Atlanticul. Când să trecem ăia dau nişte extemporale să scrii acolo
cum te numeşti, dacă eşti terorist… spaimă mare. Şi au venit toate
babele la mine să scrie; nu ştiau, erau analfabete. Erau din astea
sănătoase, cu copii mulţi, talpa ţării. Şi a început să se clatine avionul:
Avionul se clătina şi la toţi ne-a fost frică, inclusiv mie, ăsta cu „imaginea
României în lume”, care vă vorbeşte acum. Mi-am pus centura,
stewardesele au plecat, babele se ţineau de mine…. Zice una: „Maică
du-te jos, e furtună…”. „Lasă, mamă, mi-am făcut o cruce la
Dumnezeu, nu insist, e treaba lui acum”. Ei, vă daţi seama ce popor
avem?! Eu pe lângă baba aia eram un puric. Baba babă strica imaginea
României în lume, dar nu strica sufletul creştin, eu îl stricam. Aţi văzut
cum m-a lovit Dumnezeu?! Şi atunci este ideea de a recunoaşte.. În
lumea asta stupidă, confuză, aberantă noi trebuie să recunoaştem
gestul omului creştin, gestul „omului frumos”.
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Frumosul este potrivirea
dintre Dumnezeu şi om

(precum în cer aşa şi pe pământ)

Putem discuta în termenii filosofiei: „Ce e frumosul?”, se
întreabă Socrate într-unul din dialogurile sale. Eu vă reproduc
anecdotic pentru că Socrate era un tip cu o inteligenţă fantastică
şi-l ajuta pe cel din faţa lui să scoată adevărul printr-un proces de
moşire pe care grecii o numeau maieutică. Simula o ignoranţă
totală. Zicea: „Vai, tu, Hipias, înţeleptul înţelepţilor, ce e

frumosul? Că nu ştiu. Uite, stau şi mă gândesc ce este
frumosul?!”. Şi Hipias zice: „Cum, Socrate, nu ştii? Ia uite-te pe
câmp. E un cal. E frumos?”. „E frumos”. „Vezi? Acela e frumosul”.
„Vai, Hipias - zice Socrate - uite cum nu m-am gândit, cum
înţelepciunea ta îmi aduce limpezime în minte. Treceam şi
ignoram. Calul e frumos. Şi, totuşi, Hipias, am o nelămurire,
acum în clipa asta: o fată poate să fie frumoasă?”. „Sigur, Socrate,
o fată poate să fie frumoasă”. „Eşti extraordinar, Hipias, cum
limpezeşti tu lucrurile, unul câte unul. O fată poate să fie frumoasă.
Vai, Hipias, ce înseamnă înţelepciunea şi ce înseamnă ignoranţa”.

Ţineţi cont de această stimulare fantastică! Ştiţi că dobitocul
până nu-l umfli nu plesneşte. Aşa trebuie să facem noi acum cu ăştia
care-şi bat joc de ţara asta. Trebuie să le spunem că e bine, e foarte
bine, drumul e bun. Îl găsiţi, drum înainte vă urăm! Socrate a mai zis:
„Hipias, uite ce gând mi-a trecut şi-mi tulbură toată această
înţelepciune: o lingură de aur e utilă sau e frumoasă?”. „Este şi-
şi”. „Eşti fantastic! Deci, frumosul e şi util, Hipias”. Şi tot aşa îl
duce pe Hipias până îl nebuneşte. Să spună tot felul de lucruri: totuşi,
ce e frumosul? Şi o furnică e frumoasă, şi faţa de masă e frumoasă
etc. Şi acela se îneacă în ceea ce grecii numesc aporia – o gaură
neagră care te absoarbe şi nu mai poţi să ieşi. Asta pentru că Socrate
îl ducea în alt plan existenţial. El întreba ce este frumosul şi acela
răspundea ce e frumos. De la empirie, de la experienţă la abstracţiune,
la concept este un salt uriaş. Socrate zice: „Vezi, Hipias, se
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pare că noi nu cunoaştem
frumosul, noi îl recunoaştem”.
Este primul pas care se face, în a recunoaşte. Dialogul e mult
mai amplu, el implică acolo faptul de potrivire. „Ceva se
potriveşte, Hipias. Că o înmormântare este frumoasă pentru
noi, dar nu este frumoasă pentru zei. Sunt alte sisteme de
referinţă. Frumosul este o potrivire între ceva, între ce este
în noi şi ce este afară sau ce este, Hipias?”. Deci, îl zăpăceşte.
Problema este că se face un salt între ce e frumos şi ce este
frumosul. Socrate este primul care vorbeşte de recunoaşterea că
noi avem ontologic în noi, existenţial capacitatea de a recunoaşte
frumosul. Mai târziu, peste 500 şi ceva de ani, alt filosof – Plotin –
spune: „Ce văd este frumos, ce aud este frumos, dar astea unt
lucruri măsurabile. Dar mai apare ceva nemăsurabil, cum ar fi
sufletul. Noi percepem divinul din afară cu divinul din noi”. E un
salt. Între Socrate şi Plotin s-a întâmplat – în gândirea şi în existenţa
omenirii – un accident, o fractură care n-a fost observată. Pentru că
această gândire elenistică, raţională, se regăseşte în gândirea faustică
a Occidentului. Pe ei îi interesează structura, harta: „România aderă
cum spunem noi”, „Nu ne interesează cine sunt ăştia, ei trebuie să
facă aşa cum vrem noi, cum gândim noi”. Ei nu ştiu – conform gândirii
lor – că un popor este o intimitate. N-au în reflexele lor ontologice că
celălalt este o intimitate. Ei ştiu că acela trebuie să se alinieze, că
trebuie să răspundă de nişte reguli, să-l butoneze, să-l colonizeze...
Iar eu ştiu că sunt un suflet.

Primul „Om frumos” este Hristos

Să vedem care este acest accident în care, după părerea
mea, au rămas ancoraţi ortodocşii şi mai ales ortodoxia românească
– marele dar pe care ni l-a făcut Dumnezeu. E un accident care mută
lumea şi o transfigurează. Un administrator al Imperiului Roman, un
fel de comisar european de azi (cum îl vedeţi dumneavoastră la televizor
pe aici pe la noi, care ne ia acum nouă tensiunea - România mai
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are cinci steguleţe albe sau roşii…
- şi care discută cu ăştia de-ai noştri

care fură de se sparg şi zic că trebuie să facă ceva că e
nenorocire ce-i acolo). Un administrator de genul acesta numit
Pilat din Pont s-a întâlnit cu o altă existenţă; nici nu ştia cu cine s-
a întâlnit. Se numea Iisus Hristos. Şi i-a spus: „De ce ai venit?”.
El chiar nu vroia să-I facă nici un rău, era supus unor presiuni, el
executa. Iisus spune: „Am venit să mărturisesc adevărul”. Pilat
din Pont zâmbeşte cu reflexul grecesc în spate, pentru că romanii
sunt moştenitorii grecilor, şi zice: „Ce este adevărul?”. Şi pleacă
zâmbind… Nici n-a mai aşteptat răspunsul. Hristos a tăcut. Din

tăcerea aceea şi din ignoranţa lui Pilat din Pont se naşte spiritul creştin şi
se naşte poziţia poporului român. Pentru că Pliat din Pont era interesat
de ce este adevărul, adică o ducea 3 ani într-o discuţie – ca exemplul
dinainte, cu Hipias – şi a ratat întâlnirea pentru că Hristos spusese de
multe ori: „Eu sunt Adevărul”; „Eu sunt Uşa”; „Eu sunt Calea”. Şi pentru
prima oară în istoria omenirii „Ce e frumos?” se transformă în „Cine e
frumos?”. Cine este frumos? Primul „Om frumos” este Hristos.
Cea mai mare moştenire care ni s-a lăsat este aceasta.

Orice gest plecat din frumuseţea creştină are totul în el. În
primul rând omul frumos creştin scapă – spre nefericirea cercetătorilor
– de măsurări. Toţi cei care au intrat în incidenţa creştinismului, a
acestei moşteniri a frumosului creştin sunt vii. Problema filosofică s-a
pus aşa: existăm pentru a avea? Nu. Existăm pentru a fi. Iar vin şi
spus: nu existăm nici pentru a aveai:, nici pentru a fi căci poţi să fii
greşit. Existăm pentru a învia. Iar a învia este darul pe care ni
l-a dat Hristos.

Din punctul acesta de vedere „Omul frumos” a coborât printre
noi. Sfântul Grigorie Palama zice „s-a înnomenit”. Fiţi atenţi ce expresie
cutremurătoare. Adică şi-a asumat cea mai vulnerabilă şi cea mai
perisabilă formă, cea mai trădătoare formă. „Înşelarea înşelătorului”,
zice Sfântul Grigorie Palama. Adam L-a înşelat, El înşeală înşelătorul.
A luat forma cea mai supusă. Hristos nu s-a transformat, nu s-a înzeit,
că putea să vină sub formă de zeu, ci s-a înnomenit. Şi de la
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poziţia vulnerabilităţii, perisabilităţii
omului i-a arătat omului nemurirea
şi faptul cum se trece prin viaţă. Vorba Sfântului Siluan
Athonitul: „Dacă nu putem trăi creştineşte măcar să murim
creştineşte”. Dar acolo s-a arătat şi cum se trăieşte creştineşte
şi cum se moare creştineşte.

Omul frumos îşi asumă liber responsabilităţi

În contextul acesta, de la „ce e frumosul”, „ce este frumos”
la „cine este frumos” omenirea s-a schimbat, dar s-a şi împărţit.
Din atitudinea hristică reiese actul de dăinuire a acestui neam, iese o
respiraţie de dăinuire a neamului. Noi trăim în două Românii: într-o
Românie meschină, într-o Românie mizerabilă, marcată de
oportunism, marcată de spirit şi reflex de vasalitate, marcată de
slugărnicie, marcată de lipsă de demnitate, marcată de tot ce vreţi
dumneavoastră, confuzie etc. Şi trăim subversiv într-o Românie
frumoasă care a dăinuit şi a transcens istoria datorită Bisericii Ortodoxe,
o Românie care n-a făcut concesii, o Românie care n-a făcut
compromisuri, o Românie care a existat în felul ei trainic. Această
stare dublă de existenţă este diagnosticarea României prezente, de
astăzi. Românul cunoaşte o stare aproape schizoidă. Una este ceea
ce este România implicată la nivel politic, la nivel de stat, la nivel
economic şi alta este România sufletească, România sufletelor noastre.
Nu vedeţi că poporul român nu mai apucă să se aşeze sufleteşte în
ceva? El nu mai are matcă. Mihai Eminescu spune că maica neamului
românesc este Biserica Ortodoxă. Te duci la mama. Acum mama
este lovită, ea este compromisă, este atacată prin forme brutale
evidente sau prin forme homeopatice. Omul lăuntric creştin este atacat,
este descurajat.

Există un fel al creştinului, al „omului frumos” care se pregăteşte
pentru viaţa de dincolo. De asta, după părerea mea, „omul frumos”
acordă mai mult timp lui Dumnezeu decât lumii în care trăieşte,
neignorând-o însă. Mare atenţie! Biserica creştin ortodoxă nu
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este monofizită, nu-i aşa cu capul în
nori, o chestie, aşa, spirituală…

Velimirovici, sfântul sârb, spune vizavi de poporul român:
„Ce popor sfinţit!”. Puneau recolta – apariţia recoltei sau lipsa
de recoltă - pe seama păcatului: „N-a fost recoltă anul acesta.
Am păcătuit!”. Ţăranul român întrebat de Ernest Bernea prin
1938: „Ce e viaţa?” a zis: „Viaţa-i viaţă, dar şi multă nălucire
în jur!”. Adică dacă-ţi tai o mână te doare, dar în jur eşti o taină.
Ţăranul român ştie foarte clar. Ţăranul român n-are nimic de-a
face cu chestii din astea clare, raţionale, de aici şi până aici şi
măsurabile. Ţăranul ştie ce se poate măsura, ţăranul ştie ce

aparţine realităţii, dar ştie şi ce aparţine lui Dumnezeu. u:Acest echilibru,
acest dar extraordinar ne-a dat un privilegiu de o smerenie
extraordinară. Spun de o smerenie pentru că niciodată poporul român
nu a cunoscut sminteli de genul acesta, de infatuare naţională, de
infatuare mistică.. Nici, nici! Pornim cu Dumnezeu la drum, El făcându-
şi treaba. Este mare lucru pentru că „omul frumos” îşi asumă şi este
responsabil. Omul a fost creat cu o autonomie creatoare şi cu libertatea
de a alege.

Eu fac arta teatrului şi tot în dialogul socratic este un dialog
care se numeşte „Ion” (cu accent pe I). Socrate stă de vorbă cu un
actor şi zice: „Ce simţi tu, Ioan, când eşti acolo pe scenă?”. Şi zice:
„Eu nu mai sunt nimic, îl simt pe Zeus cum vorbeşte prin mine”. Deci,
el era un vector de transmisie. Pe când, Dumnezeu te-a creat nu ca
pe un canal de transmisie, ci cu o autonomie creatoare, ţi-a dat
posibilităţi creatoare. Dar ţi-a dat posibilităţi creatoare nu ca să te
trufeşti şi să zici că tu eşti ziditorul. Dacă ţi le-a dat sunt datorită Lui.
De aceea, pentru tot ce facem bine trebuie să-I mulţumim Lui. „Omul
frumos” ştie că are putere de la Dumnezeu, nu este puterea lui. „Omul
frumos” ştie că nu este un instrument al lui Dumnezeu. „Omul frumos”
ştie că este fiul lui Dumnezeu, că acesta este darul pe care i l-a făcut
Hristos. Fiul are o independenţă, independenţa de a alege. I s-a dat
libertate. „Omul urât” este trufaş. „Omul urât” este dezlipit de
Dumnezeu. El îşi asumă chestia de ziditor, el îşi asumă chestia de
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creator, el Îl pune pe Dumnezeu pe
locul doi şi ceea ce vedeţi
dumneavoastră în lumea de astăzi este o operă a omului trufaş,
a omului despărţit de Dumnezeu. „Omul frumos” Îi dă lui
Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu, îşi pune în spate cât
poate să ducă şi, o să râdeţi: românul - fiindcă are o trăire creştină
de o frumuseţe extraordinară - nu-l încarcă pe diavol prea mult!
Este responsabil. La Mănăstirea Petru Vodă o cucoană zice:
„Uite, domnul Puric, au făcut poteca asta abia acum când a fost
nevoie, dar până acum nu au făcut-o” , iar o babă zice: Pentru că
diavolul a intrat…”. Atunci părintele Atanasie intervine: „Nu! Nu-
l încărca pe diavol şi nu-l nedreptăţi! Nesimţirea lor!”. „Omul frumos”
este responsabil în parohia lui. „Omul frumos” îşi asumă.

Frumuseţea neamului

Există ceva în frumuseţea românului care trebuie identificat.
Trăim un timp de schilodire a naţiei din toate punctele de vedere, şi
din punct de vedere extern şi din punct de vedere intern. Din punct
de vedere intern toate bombele astea psihotronice se dau asupra
neamului ca să-l inhibeze, să-l descurajeze. De 17 ani se face un
bombardament sau se fac injecţii din astea cu efect latent în care ţie
să-ţi fie ruşine că eşti român, în care, mai nou acum, să-ţi fie ruşine că
eşti creştin. Adică eşti intimidat, eşti pus… Dar ce eşti, dom’le? Aţi
auzit de eurodragoste? Europatriotism? Eu am auzit doar de euro.
Chestia merge numai în bani. Nu se poate deplasa. Actul de identitate
nu se poate deplasa. „Omul frumos” este cel care observă lucrurile
astea, dar este şi cel care le mărturiseşte. „Omul frumos” nu se
adaptează în viteză. Cum spunea Emil Racoviţă: „Specia care se
adaptează cel mai rapid este sortită pieirii”. Adaptaţi-vă rapid
la tot ce dau ăştia şi o să vedeţi că pieriţi din istorie! Nu înseamnă să
fii Gică contra, înseamnă să-ţi vezi de rosturile tale şi să adaptezi,
nu să te adaptezi. Să adaptezi ceea ce este bun la parohia ta, ce nu
- afară! Dar nu tu interior să te adaptezi, tu ai lumea ta.
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Despre frumuseţea acestei
ţări şi despre frumuseţea neamului

românesc vă rog să-mi spuneţi şi mie măcar în ultimii 17 ani
câte discursuri aţi auzit. Eu am auzit că suntem un popor nenorocit,
am auzit că suntem nişte marginali, am auzit că trebuie să ne
spălăm repede şi să ne pudrăm repede şi să intrăm într-o
comunitate foarte civilizată, am auzit că n-avem nici un merit. Eu
cam astea le aud tot timpul. Am auzit tot timpul că trebuie să
aderăm… dar ceilalţi nu aderă. Am auzit tot timpul că e o cultură
minoră, mai aud că Ortodoxia este o rămânere în istorie. Aud tot
felul de lucruri. Dar despre frumuseţea acestui neam nu aud. Pe

vremea comuniştilor care au fost destul de şmecheri şi confiscau toată
chestia asta şi vorbeau, s-a transformat naţionalismul creştin ortodox
în naţionalism comunist cu „ţărişoara mea”, cu fetişizări din astea.
Acum, sub imperiul criticii, al spiritului critic, se distruge totul. Eminescu
trebuie supus spiritului critic, e un biet poet romantic cu care să vedem
ce mai facem. Voievozii sunt şi ei pe acolo nişte rătăciţi care au
supravieţuit în istorie. Deci, plecăm dintr-o dată dintr-o zonă abstractă,
absurdă, pe care o suportăm 55 de ani şi care se numeşte comunism,
un fel de artificiu îngrozitor şi intrăm în alt artificiu… Nu! Intrăm într-
un haos care se numeşte tranziţie, o junglă îngrozitoare şi intrăm într-
un alt artificiu care se numeşte Comunitatea Europeană. Dar viaţa
mea unde este? Viaţa mea, sufletul meu, acela nemăsurabil, faţă în
faţă cu Dumnezeu, unde este? Este în crucea aceea pe care a făcut-
o în avion baba aceea şi a zis că o face o singură dată şi nu mai insistă.
Acolo este sufletul. Şi atunci te întorci la ceea ce este trainic şi rezistent
în această ţară, la oamenii care au rămas cu demnitate şi care sunt în
smerenie şi care tac. Dar tac cum a tăcut Hristos în faţa ignoranţei lui
Pilat din Pont. Ce dialog putea să aibă El cu omul acela!? Ce dialog!?

Noi nu mai suntem în stare să ne recunoaştem neamul, noi nu
mai suntem în stare să ne recunoaştem virtuţile, noi ascultăm tot timpul
ce note ni se dau din afară. Noi nu mai suntem în stare să ne recunoaşte
posibilităţile, valorile. Tot timpul se dau lecţii din afară. Eu nu vorbesc
de un îndemn la o ţâfnoşenie din asta naţionalistă: „Noi suntem
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buricul pământului”. Doamne
fereşte! Să mă ferească Dumnezeu!
Poporul român, în esenţa lui, a fost ferit de aşa ceva. Într-o
conferinţă de la Craiova spuneam de actul de identificare a
neamului. Un mare creştin ortodox, cum a fost savantul Simion
Mehedinţi, într-o perioadă de cumpănă prin 1940, recunoştea
virtuţile ortodoxe atât de smerite şi de tainice ale neamului acesta
într-un context în care intelectuali de-ai noştri aveau concluzii şi
păreri despre poporul român care erau străine fiinţei: era Dumitru
Drăghicescu care spune în „Psihologia poporului român” că noi
suntem un popor marcat de supravieţuire; Mihail Ralea spunea
că suntem chiar atei, fără credinţă; arheologul Vasile Pîrvan, care a
fost o mare somitate, spunea că la noi raportul cu creştinismul este
unul de factură utilă. Acestea erau din interior. Iată câte poteci false în
care Simion Mehedinţi a intuit cine este poporul român, cine suntem
noi. Spunea că la noi creştinismul s-a aşezat pe o lume aproape
precreştină. Zamolxe ne lăsase nemuritori. Sfântul Apostol Andrei
vorbea unor ciobani care cu dragoste s-au încreştinat, nu cu sabia.
Dragostea asta de Dumnezeu a ţinut în puşcării (în puşcăriile
comuniste) o dăinuire a neamului extraordinară. „Omul frumos” nu
mai există în intelectualitatea română. „Omul frumos” există în poporul
român undeva tainic. „Omul frumos” este cel ce se sacrifică, se jertfeşte
cum s-a jertfit Mircea Vulcănescu în puşcărie pentru tânărul acela,
cum s-au jertfit toţi marii intelectuali creştini. Nu vorbesc de sacrificiu
şi de jertfa Bisericii Ortodoxe; acesta este cu totul şi alt lucru. Un
părinte ca Arsenie Papacioc care a suferit prigoana, n-a avut trufia să
spună: „Biserica am fost numai noi, cei prigoniţi”, ci a zis: „Biserica
Română a fost şi cea care a existat cu infractorii aceia; a făcut botezuri,
nunţi, a subzistat cum a putut”.

Am fost de curând, pentru prima oară în viaţa mea, să văd o
minune: Mănăstirea de la Râmeţ. Este o minune şi jertfa şi sacrificiul
prin care a fost făcută. Mă uitam cum erau răsadurile acelea puse
acolo, pomii văruiţi, stupii, o ordine care este dincolo de ordinea
elveţiană şi ordinea germană, e ţărănească, românească de
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cea mai bună calitate. Aceea e
grădina Maicii Domnului. Închipuiţi-

vă că mănăstirea aceasta se extinde şi ordinea din ea acoperă
România. Ce ţară frumoasă am avea! Dar la noi frumosul este
insular pentru că mitocanul s-a extins, mârlanul care merge la
biserică de formă, mitocanul care mimează creştinismul, de tip
tumoră cancerigenă. El este între noi. Aprinde şi el lumânări de
Înviere şi pe urmă fuge în jeep, dă muzica tare, vorbeşte la
telefoane. În perimetrul Bisericii el este un ritualist. Când se va
duce dincolo este masă de manevră, este electorat, e un cretinoid,
care merge aşa: lasă şi pe Dumnezeu şi familie şi tot, numai să-i

fie lui bine. Uitaţi-vă la gaşca asta nenorocită care conduce. Ţara
este între mama soacră şi nepot. Atât! Nu există celălalt!

„Omul frumos” are grijă de celălalt, „omul frumos” nu este
resentimentar, „omul frumos” este darul lui Hristos... Dar suntem în
situaţia în care „omul frumos” în România este ridicol, iubiţi creştini. E
penibil. Discursul meu de aici băgat în Parlamentul României este
penibil, este absolut penibil. Cei de acolo cred că se scarpină în cap,
se uită prin ziare, se mai uită pe dedesubt pe laptop, se joacă ca
oligofrenii, n-au ei timp de aşa ceva… Ei trebuie să ia, să fure, să
căsăpească totul. Aaa! Îi vedeţi cu lumânări în mână… Fac şi ei
electorat creştin, că vine mulţimea, că dă bine în faţa mulţimii. Trăim
vremuri de compromitere a limbajului creştin, a esenţei creştine. „Omul
frumos” este smerit, este discret. Aţi văzut naştere mai smerită decât
a lui Hristos? S-a născut cu trâmbiţe şi surle împărăteşti? Este smerit.

Cea mai mare trădare pe care o putem face în faţa Bunului
Dumnezeu acum o facem. Ni s-a dat acest dar al pătimirii, e un dar…
pentru că „omul frumos” a învăţat să transfigureze, „omul frumos”
face din urât frumos; cel mai penibil şi mai sinistru element de tortură
– crucea – noi îl sărutăm şi ne rugăm datorită lui Hristos. L-a
transfigurat! „Omul frumos”, din plămada urâtului, prin credinţă
şi prin iubire, transfigurează. Tot ce a pătimit Hristos ne-a dat ca
har să transfigurăm. Poporul român a pătimit nedrept, precum Hristos.
N-am declanşat noi războaie mondiale, n-am umblat noi după
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spaţiul vital, n-am umblat după
ideologie comunistă, nu umblăm
după globalizare, nu facem comunităţi europene, ci ne vedem
de treabă. Vin alţii peste noi. Traumele ăştia nu le bagă în ecuaţie.
Ei zic: „Aţi fost la puşcărie 55 de ani; hai, repede, pieptănat,
muşchi şi alergaţi după noi”. Adică, matale nu eşti responsabil de
nimic, că am stat 55 de ani pentru că tovarăşul Churchill s-a şters
la gură cu un şerveţel şi apoi a scris cu pixul pe el: 90% URSS,
10% aliaţii [privind împărţirea influenţei în Europa de Est: România,
Bulgaria etc.]? Şi Stalin, în vodca lui, a zis: „Haraşo”. „Şi ce fac
cu acesta [cu şerveţelul]?”. „Păstrează-l tu”. L-a publicat şi-n carte.
Ăştia nu sunt responsabili. Ăştia sunt virgini din punct de vedere politic,
sunt perfecţi. Eu sunt vinovat că n-am fost atent. Eu, acum după ce
am ieşit [de sub comunism], după brutele alea, după criminalii aceia
odioşi şi am dat de alţii, mai rafinaţi, eu trebuie să mă încadrez repede
[în noua ordine]. Eu n-am mamă, n-am bunic, n-am nimic, n-am trecut.
Probabil o să facem din mănăstiri turism. Facem turism! Hai să lăsăm
tot ce ne-a dăruit neamul acesta deoparte de dragul utilului.

„Omul frumos” nu face aşa ceva. „Omul frumos” nu este fast,
nu e rapid. Un şef de trib aborigen i-a adus pe americani cu picioarele
pe pământ. Era unul de la BBS care l-a întrebat: „What is your job?”
(Care este profesia ta). Aborigenul i-a zis: „Meseria mea este să-ţi
aduc aminte”. Meseria poporului român, înainte de toate, este să le
aducem aminte ce au făcut ei în istorie. Asta nu înseamnă resentiment.
Repet: poporul român are o modestie şi un fel de răbdare a chinului…
eu cred că şi în sine lui ar mai zice: „Lasă-i, mă, lasă-i în plata
Domnului”. Dar, dacă tu accelerezi chestia asta, eu sunt dator să-ţi
spun ce ai făcut, sunt dator în faţa lui Dumnezeu să-ţi spun ce ai făcut.
Cea mai mare trădare acum o facem pentru că această patimă
[suferinţă] care ni s-a dat să o trăim nu o transfigurăm în putere.
Hristos a pătimit cum n-a pătimit nimeni, de la umilinţă, de la tot,
considerând că este Fiul lui Dumnezeu, ştiind lucrul acesta. Şi, prin
această pătimire, a luat puterea îndumnezeită de a intra în iad, de a
rupe lacătele morţii şi de a învia într-o substanţă superioară;
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este alt trup, trupul învierii. În
România nu trebuie „Imitatio Christi”

ci să nu trădezi Hristosul din tine. Ţi-am dat darul acesta ca
prin patimă – dacă tot ai suferit – transfigurează, că poţi!

Noi nu transfigurăm nimic, ne uităm istoria, ne uităm memoria,
ştergem totul. Ne adaptăm într-un mod imbeciloid. Ne adaptăm
fără nici un fel de scrupul ca să supravieţuim economic, să devenim
nişte instrumente, să ne autocolonizăm în familie. Cel mai mare
păcat! Sunt sfinţi la Aiud, la Gherla... putem da sfinţi la export,
putem sfinţi lumea aceasta cu câţi au murit în ţara asta. Dar toate
acum sunt ocultate. Memoria se infestează: dar ştii că acela a fost

securist? Îţi leagă o tinichea. Cine? Nişte pramatii care încă au dosarele
pe acolo; nişte neica nimeni, nişte clone. Unde este Hristosul din tine?
Ai pătimit? Ai forţă de la Dumnezeu, stai în picioare şi transfigurează
lucrurile astea. Mărturiseşte! Pilat i-a zis lui Iisus că poate face orice
cu el: să-L biciuiască, să-L umilească, să-L pună în ţepi, în cui. Dar
Iisus i-a spus: „Nu poţi să faci nimic tu, totul ţi s-a dat de la Tatăl Meu
ca Eu să mărturisesc”. Ăştia nu pot să facă nimic, nimic. Ci ni se dă
ca să putem mărturisi! Trebuie să mărturisim! „Memorialul durerii” se
dă la 11.30 noaptea când doarme tot poporul. La prânz se dă
„Mitocanul” în extensia lui pe Top Show; două broaşte care vorbesc
subcultural, cu o paţachină pe acolo… cu un limbaj suburban tot
timpul în creier, în creier, în creier… populaţia României trebuie să fie
furajată sub semne de genul acesta. „Lasă, dom’le, cu boşorogii ăia
din puşcării şi cu popii tăi şi cu… lasă-mă în pace…”. Ăştia nici
emisiuni spirituale nu ştiu să facă. Ăştia şi când filmează o biserică o
greşesc, nici nu ştiu ce înseamnă spaţiu liturgic, nici nu ştiu ce înseamnă
biserică. Ăştia sunt ca diriginta mea din liceu care m-a pedepsit când
am cerut pomană. Era biserica vizavi de liceu şi mi-a zis o babă:
„Mamă, vrei nişte colivă?”. „Da”. Eram UTC-ist şi mi-a zis diriga:
„Cum e posibil ca tovarăşul Puric numărul 426 să ia pomană? Eşti
sărac, tovarăşe?”. Zic: „Da, doamnă. Sunt sărac sufleteşte. Aveam
nevoie de ochii babei, de mila ei”.
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Te întoarce Dumnezeu prin
câte-un lucru… În lumea asta
grăbită, în lumea asta accelerată, de fast-food, mergeam într-
un Bucureşti gri, ploios, nenorocit, alergam şi, o băbuţă, care
abia se târa pe drum – ea avea timp – a zis: „Maică, ce scrie
acolo?”. Am zis: „Lasă-mă că sunt obosit, grăbit, ce vrei?” – cu
nervii omului contemporan. „Uite, scrie acolo: fast-fod, ce e aia?”.
„Nu-i fast fast-fod, e fast-fud”. „Şi ce înseamnă?”. „Înseamnă să
mănânce repede”. Băbuţa se uită la mine cu nişte ochi albaştri şi
zice: „De ce, mamă?”. M-a potolit băbuţa; am luat-o agale, are
dreptate, s-a milostivit Dumnezeu de mine şi a zis: „Puric e grăbit.
Trimite-i un semn”. Îţi dă Dumnezeu, trebuie să vezi, să recunoşti. De
asta spun eu că este învăţarea inversă: înveţi înapoi de la o băbuţă sau
înveţi de la copil.

Este o poveste creştină deosebită care spune că era un clovn
la curtea regelui. Şi clovnii – nebunii regelui – aveau voie să spună
orice. Mai mâncau bătaie, dar ei spuneau adevărul. Acest clovn era
tolerat. Într-o zi regele îi face cadou un baston de aur şi regele îi
spune: „Să dai acest baston celui care este mai nebun decât tine,
dacă-l vei găsi vreodată”. Nebunul curţii stă pe acolo, mai trăieşte
încă 30 de ani şi la un moment dat regele se îmbolnăveşte rău de tot.
Era pe patul de moarte. Clovnul vine şi-l întreabă: „Maiestate, vă e
rău?”. Regele spune: „Nu mi-e rău, mor”. „Vai, Maiestate, ce rău îmi
pare! V-aţi pregătit?”. „Cum să mă pregătesc?”. „De drum. Vă duceţi
dincolo, nu v-aţi pregătit?”. „Nu”. „Trebuia să vă pregătiţi tot timpul
vieţii”. „Nu m-am pregătit”. „Poftim bastonul”. Acesta este sensul
creştin. Unde alergi aşa? Câţi ani trăieşti? Unde te duci aşa de nebun,
eşti Ferrari în viaţa ta? În sensul acesta poporul român este încercat.
În sensul acesta trebuie o coagulare de conştiinţă şi de trăire creştină,
lucidă, firească, adevărată, normală, un act normal de demnitate.
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Urâtul (diavolul) deghizat
în frumos

Sunt foarte multe lucruri de explicat, sunt foarte multe lucruri
de antropologie culturală, de antropologie politică pe care aş
putea să mă extind acum să vi le spun. Nu mi-am permis să fac
acum o disertaţie care să nu fie lucrătoare, ci am venit să vă
mărturisesc ceea ce mă doare vizavi de neamul meu. Să ştiţi că
nu avem aceeaşi experienţă ca neamuri [în materie de „frumos”].
Există un frumos al păgânului, care este animist, panteist (aşa

vedem un copac frumos, pe Dumnezeu, un peşte etc.); există un
frumos al omului renaşterii. Ştiţi care este diferenţa între o icoană
pe care o vedeţi la mitropolie sau într-o bisericuţă oriunde ar fi şi o
icoană renascentistă italiană? Când intră acolo, italianul zice: „Uite,
un Rafael”. Când intră ţăranul român zice: „Uite, Maica Domnului”.
Ne pare rău, suntem alţii… Arta renascentistă este foarte frumoasă,
dar în materie de credinţă este psihologizantă.

Nu ştim cine suntem sau am fost obligaţi să nu ştim cine suntem
şi, de aceea, apar aberaţii de genul „scoaterea icoanelor din şcoli”.
Există frumosul umanistului care este raţiunea; raţiunea salvează
totul, raţiunea te mântuieşte. Există frumosul comunist, al omului te
tip socialist. Există frumosul de tip european, al omului european.
Spune Sfântul Ioan Teologul că înaintea înfricoşatei judecăţi vor fi
semne şi semnele sunt climaterice, sunt geografice, dar cele mai
cumplite sunt cele de sminteală ale sufletului. Asistăm la ceea ce aş
putea numi marea deghizare. Diavolul se deghizează în frumos:
„Lasă-l pe Dumnezeu, am eu grijă!”- umanismul comunist: grija faţă
de om, să facem totul. Care totul? Eu, totul… Ceauşescu vorbea
aşa: „Români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi”… în
subconştient îi dădea afară. Nu-l ascultau mâinile, se mişcau şi-n sus
şi-n jos. Chinezii spun că atunci când oamenii mint, mâinile spun
adevărul. „Dumnezeu ne-a dat limba ca să ne ascundem gândurile”,
spunea primul ministru chinez .
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Există frumosul comunist,
există idealul european. Îi vedeţi pe
ăştia cum aleargă să fie europeni? „Măi, dar maică-ta-i la
Slobozia născută”. „Lasă-mă, domnule, în pace!”. O babă a fost
întrebată la televizor (e sfântă baba): „Ce e gripa aviară?”. A zis
baba: „Sunt doi oameni în alb care-mi omoară găinile”. Baba are
dreptate! Are ochi duhovnicesc, a văzut clar. Ăştia ne căsăpesc
la găini ca să-şi vândă ei găinile. M-aţi înţeles? Are dreptate! E
ochi. Vede. Scanează. Perfect. Nu te joci cu aşa ceva. Cu talpa
ţării nu te joci niciodată, că-i suferindă, a văzut multe. I-a zis-o, i-
a căzut microfonul ăluia din mână. El se aştepta să-i vorbească de
viruşi… Pe urmă la Actualităţi vorbesc ei de viruşi… Omul este
deghizarea diavolului în frumos, este omul care te mântuie, te mântui
prin dreptul socialist, etica şi echitatea socialistă; te mântuiesc prin
drepturile omului. Unde erau drepturile omului când noi eram în puşcării
sau în ghetou cu nenorociţii ăştia? Unde sunt drepturile omului din
1989 până acum, când ţara asta a fost privatizată de nenorociţi şi
poporul moare, pensionarii sunt condamnaţi să moară în garsonierele
lor, clasa medie este făcută praf, iar tineretul fuge. Numai în Iaşi sunt
11.000 de familii fără părinţi, că sunt la căpşuni. Unde sunt drepturile
omului? Dar şi în nenorocirea asta Biserica a reuşit să-i ţină aproape,
prin Sfântul Duh. Eu am fost în atâtea ţări ale lumii şi am văzut români care
au plecat cu Biserica în spate după ei, în inima lor. S-au dus acolo şi au
rămas cu un dor mai mare, cu un dor înfiorător, care, în comunitatea lor îşi
fac rostul. Am văzut şi lepre şi lichele etc., dar eu vorbesc de românul
autentic, care ştie să se gospodărească fără sprijin din afară, fără burse.

Să nu fiu înţeles greşit! Nu sunt împotriva Comunităţii
Europene. Comunitatea Europeană poate să aducă în haosul legislativ
şi juridic, în jungla asta ordinară în care trăim, foarte multă ordine
pentru că au o experienţă extraordinară în ceea ce priveşte statul ca
organism politic, au o civilizaţie juridică şi administrativă. În materie
de spirit e invers. Ei ne civilizează, noi îi spiritualizăm dacă vor…
Pentru că eu nu pot – vorba lui Soljenitîn – să le fac bine cu sănătatea
mea la boala lor, nu am cum. A vedea foarte clar raportul cu
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celălalt este treaba pe care trebuie
să o facă acum românul. „Omul

frumos” lucrează pe cont propriu, cu Dumnezeu deasupra.
România are nevoie de „omul frumos”, trebuie să pună în
paranteză o clasă politică care nici măcar nu trebuie judecată
pentru că este de tip sechelar (nu pot să facă – nu că vor să facă
rău, ci nu ştiu altceva). Aşi observat următorul lucru de
antropologie a urâtului; nu numai faptul că diavolul se deghizează
în om frumos, ci se face un lucru mult mai parşiv: te învecinează
cu anormalul, ţi-l pune lângă gard. Astfel, minciuna nu înseamnă
opoziţia adevărului, ci minciuna înseamnă alternativă. Urâtul nu

înseamnă diferenţă axiologică faţă de frumos, ci alternativă. Vreţi să
vă spun care este cea mai stupidă emisiune care mi-a fost dat să o
văd la televiziunea română? „Cel mai român dintre români”. Ştiţi că e
câte o mătuşă isterică ce întreabă pe nepoţel: pe cine iubeşti tu mai
mult, pe mămica sau pe tăticul? În capul copilaşului se face o nebuloasă
pentru că acolo este o taină neidentificabilă. Care-i cel mai român
dintre toţi românii? Iată un act de schilodire! Cum? Valorile sunt puse
– spune Goethe – pe verticală. Marile valori însă, sunt puse pe orizontală.
Adică, muzică poate să-ţi facă Mozart, Hendel, Bach – sunt toţi pe aceeaşi
axă. În clipa în care tu ai pus pe aceeaşi axă noi valori… v-aţi uitat ce
scria acolo: „Cel mai mare român: Mihai Eminescu, Guţă, Constantin
Brâncuşi, Adrian - copilul minune” – asta înseamnă sminteală, s-a rupt
ierarhia, s-a rupt cadrul axiologic. De aici nu este decât un pas ca religia
creştină ortodoxă, prin contaminare, să devină o alternativă.

E un paradox: Hristos n-a îmbrăţişat pe toată lumea. Buda
da. Hristos a dat cu biciul atunci când a trebuit să scoată din templu.
Hristos n-a îmbrăţişat fariseii. Este o alergie totală în faţa unor
asemenea incubări de microbi. Şi, iată, vedem un urât care defilează
ca alternativă la frumos. Vă dau un exemplu clar: cât s-au chinuit
şmecherii ăştia să depenalizeze şi să dezincrimineze insulta şi calomnia.
Ziariştii erau înainte pedepsiţi, aveau o răspundere în cazul că insultau
un om politic sau îl calomniau. Acum s-a tăiat chestia asta. Oamenii
spun: ce libertate parlamentară extraordinară, îi lasă să înjure, să
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se insulte, nu mai e nici un efect
pentru că s-a ajuns la concluzia că
demnitatea umană nu se poate plăti în bani şi personalitatea,
când este jignită, nu se mai poate recupera. Asta este înfundătura
societăţii civile, a statului civil. Nu există sentimentul de iertare,
de pocăinţă, astea au dispărut pentru că astea revin Bisericii.
Neavând o lege pentru chestia asta, insulta este liberă. Lumea se
păcăleşte şi zice că e un pas democratic. Nu! Cei care au pus
mâna pe putere sunt atât de siguri că nu-i mai interesează. Din
contră, un om insultat la televizor – un om urât, un jegos, o lepră
din asta – din asta este ajutat, insulta îl ajută. Numai pe omul
cinstit îl doare nedreptatea, numai pe omul curat. De acum încolo
oricine poate să insulte pe oricine. Este unul din cele mai parşive
lucruri care s-au întâmplat vreodată. Nimeni nu mai este tras la
răspundere că nu avem punct penal. Dacă eu fac o insultă publică
faţă de cineva n-are cum să mă tragă la răspundere pentru că nu se
poate măsura chestia asta în bani. Asta înseamnă statul necreştin. El a
încercat să îşi gestioneze lucrurile pe cont propriu, să-L înlocuiască
pe Dumnezeu cu o etică şi o morală civilă, iar morala civilă a dat de
această înfundătură. Aţi observatto:, în răsturnarea valorilor, că
ignoranţa a devenit valoare? L-a întrebat pe unul: „Ai fost la
teatru?”. „Nu”. Era în spate cu Teatrul Naţional. „Şi clădirea aceea
din spate ce este?”. „Intercontinentalul că sunt apropiate”. „Nu,
cealaltă, mai mare!”. „Nu ştiu, habar n-am!”. „E Teatrul. Ai fost?”.
„Nu”. „Ştii cine a fost Caragiale?”. „Nu” şi râdea prosteşte.

Dacă vă duceţi acum în învăţământ o să vedeţi că tinerii sunt
atât de veseli, parcă sunt tineri americani… că nu ştiu… Nu ştiu şi
sunt veseli. A dispărut ruşinea. Insulta a devenit un lucru extraordinar.
Sunt revistele astea care fac umor; nu fac umor, fac băşcălie. Îi iau pe
mediocrii ăştia şi prin insultă şi prin băşcălie îi ridică şi-i bagă în centru.
Mediocritatea nu are şanse să ajungă fiinţă publică decât prin scandal.
Academicianul Grigorie Moisil spunea că atunci când se ceartă doi
academicieni nu află nimeni, dar când se ceartă două mahalagioaice
află tot Bucureştiul.
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Iată lucruri făcute de omul
urât, iată cum se urâţeşte frumosul.

Unde este „omul frumos” în România? Este cel care
mărturiseşte, este cel care poate să spună ca la Mărăşeşti: „Pe
aici nu se trece!”. Faceţi chestia asta la dumneavoastră acolo.
„Omul frumos” în România nu prea mai există pentru că nu prea
mai ia atitudine. Creştinul la noi a devenit o chestie de formă. Am
să vă dau un exemplu: doctorul Pavel Chirilă a făcut spitalul creştin
Christiana. A fost distrus în văzul creştinilor din România de către
securitate. A făcut acum un spital de o frumuseţe extraordinară,
creştin, în care pe boli terminale doctorul este asistat de duhovnic

ca să ai grijă de suflet. El este excepţie, este marginal, abia trăieşte
financiar. Regula este omul-instrument.

Experienţa Occidentului este diferită de experienţa României.
Occidentul a cunoscut o experienţă creştină de tip instituţional care
s-a ratat prin violenţă, prin cruciade – eu am mai spus că ei au fost
cruciaţi, noi am fost crucificaţi – şi a ajuns, prin inchiziţie şi prin războaie
religioase la un fel de totalitarism creştin. Omul occidental a evadat,
s-a rupt cu protestantismul şi a evadat pe urmă în societatea civilă.
Montesque a zis: statul este independent, el va gestiona de acum
încolo. Numai că statul a desfiinţat creştinul şi a creat cetăţeanul.
Creştinul era responsabil în sistemul respectiv, vizavi de Biserică, de
morala bisericească, iar cetăţeanul este obligat de morala şi de etica
statului. Dar, între timp, statul a devenit stat totalitar. Şi atunci
cetăţeanul iarăşi s-a scuturat şi acum, în sistemul european, statul
este un arbitru pentru cetăţeanul devenit individ cu scopuri
particulare. Grupuri de indivizi cu scopuri particulare sunt arbitrate
de către stat. Aceşti indivizi îşi creează o etică. Etica este de tip
circumstanţial. Etica este de tip orizontal; adică, eu coexist în căprăria
mea cu acesta, cu acesta, cu acesta pe scopuri şi pe interese. Foarte
bine! Este individ. Morala este de tip circumstanţial, nu mai sunt valori
ca să poţi zice: aici este răul, aici este binele. Nu mai sunt fixate valorile.
Vă dau un exemplu: în raportul de tip democratic fiu-tată, copilul
poate să-şi reclame tatăl (nimeni nu spune că acest lucru
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nu poate fi făcut în caz de abuz).
Dar ce schilodire s-a întâmplat din
punctul acesta de vedere în mentalitatea copilului… Raportul
acesta de tip democratic distruge ierarhii încetăţenite firesc
în istorie: raportul cu părinţii, raportul cu profesorul. Uitaţi-
vă la democratizarea raportului elev-profesor: elevii nu dau doi
bani pe profesor. Asta este o distrugere. Tu distrugi ceea ce este
natural. Iar natural este ierarhia.

După experienţa aceasta, a individului, care, pe grupurile
lui, este arbitrat de stat se ajunge la economia de supermarket,
transnaţională în care individul devine un instrument; tu te
naşti ca să munceşti aici, ca o albină, pe fagure… Nu mă interesează
destinul tău. La chestia asta se opune o experienţă a României care
sună aşa: am fost creştinaţi, am dus istoria în nişte urgii îngrozitoare,
am avut o traumă imensă cu sechele uriaşe – care s-a numit
comunismul, unde creştinii au fost sacrificaţi, maltrataţi şi au ieşit cozile
de topor. Iar acum trăim o perioadă de ghetou neocomunist în care
poporul român s-a împărţit între cozi de topor şi martiri. Fiecare individ
din neamul acesta care trăieşte acum, aici, în condiţiile astea e în felul
lui un martir. Fiecare creştin din România care crede într-adevăr în
Dumnezeu este un martir în contextul în care vede ţara deprimată. Şi
atunci noi avem alte experienţe: pe mine m-a mântuit Biserica, eu am
traversat această teroare a istoriei prin intermediul Bisericii şi dumneata
vrei să mi-o confişti sau vrei să mi-o diluezi. Dumneata vrei să-mi rupi
mie raportul cu Dumnezeu cum ţi l-ai rupt tu singur. Dacă tu ţi l-ai rupt
singur, fiind de pe altă lume, nu-mi băga mie reflexele astea. Şi atunci
vorbim de intimitatea experienţei şi de raportul nostru cu Dumnezeu.
Nu avem experienţa lor. Suntem alţii. De aceea, ce aveţi bun trebuie
să luăm, ce nu aveţi bun nu se poate lua. Noi avem aici un alt metabolism.
Suntem alţii! Asta trebuie să înţeleagă. Nu un act de sincronizare rapidă,
nu un act de aderare rapidă. Nu vedeţi că ăştia s-au tâmpit? Dau în
„Mioriţa”, ne iau oile în loc să ne ia lupii. A trebuit să se adune ciobanii
în conferinţă (eu mi-am făcut cruce când am auzit!) să vadă cum e cu
normele europene. Cu normele europene şi turismul local se
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strică pentru că nu-ţi mai poate găti
gospodarul. Datorită normelor

europene eu nu mai pot merge la mănăstire să mănânc o mâncare
făcută de monahi că nu are normele europene.

Din aceste motive trebuie să-i diagnosticăm foarte bine, să le
vedem reflexele lor colonialiste şi să le spunem: Da. Identitatea
mea subscrie la chestia asta. Ce este bun trebuie făcut. Dar să
nu-mi spui mie de o societate civilă pe care o foloseşti ca scut ca
să-ţi bagi o ideologie sinistră pe dedesubt. Societatea civilă nu
este paravan pentru mizeriile pe care vrei să le bagi în ţară. Odată,
musulmanii, când atacau o cetate creştină, s-a îmbolnăvit unul de

ciumă şi s-au îmbolnăvit mai mulţi de la el. Şi îi catapultau dincolo, în
cetatea creştină, să facă şi ei ciumă. Aşa şi acum, îmi catapultezi mie
tot felul de „ciumaţi” în cetate. Sunt bolnavi psihic. Comunismul lucra
înainte cu torţionari care erau toţi bolnavi psihic. Un om normal nu
poate să-l terorizeze pe altul. Un om normal, cu gândirea limpede, nu
poate să-i ia mâinile să i le strângă (un român unui român), să facă
bestialităţile care s-au făcut. Cum ar fi ca după acest discurs eu să mă
transform într-o bestie. Peste 2 ani să devin torţionar. Vă daţi seama
că a fost o traumă, a fost ceva cumplit, că nu numai la noi s-a întâmplat
lucrul acesta. Peste tot unde vedeţi, peste tot în est a fost un
experiment. A fost un experiment făcut pe o populaţie; de ce nu l-au
făcut la ei? De ce nu au făcut comunismul ei la ei acolo în grădină şi l-
au făcut la noi? Şi după ce m-ai scos schilodit, nenorocit, tu-mi spui
mie că nu am 1,80 m şi nu alerg 100 m garduri? Este o chestie de
tupeu, este o chestie de lipsă de credinţă fundamentală.�: Şi conflictul
cu lumea musulmană este tot din lipsă de credinţă. Un mare sociolog
american Huntington spune de „ciocnirea civilizaţiilor”. Dar dacă eşti
civilizat de ce să te ciocneşti, mă? Cum să te ciocneşti, mă, dacă eşti
civilizat? Primul lucru al omului civilizat este înţelegerea. Părintele
Stăniloae zice taman invers pentru săracul acesta: „Poporul român este
punte între civilizaţii”. Ăia se ciocnesc, iar noi suntem punte… suntem
alţii. Şi atunci din rostul acestui lucru trebuie să ne declinăm dimensiunea
firească interioară, normală. (Alba Iulia, 29 martie 2007)
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Lucrul care trebuie

Cercetarea de sine
Corneliu C.

„Să se cerceteze omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine
şi să bea din pahar”. (I Cor. 11, 28)

„Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă;
încercaţi-vă pe voi înşivă”. (II Cor. 13, 5)

„Iar fapta lui însuşi să şi-o cerceteze fiecare…”. (Gal. 6, 4)

Eşti un creştin adevărat sau eşti un creştin doar cu numele?
Epistola întâi sobornicească a lui Ioan îţi pune la dispoziţie două

teste prin care te poţi evalua dacă eşti creştin adevărat.

Testul doctrinar:
1. Îl mărturiseşti tu pe Hristos?
Convingerile pe care le ai cu privire la Hristos vor arăta dacă eşti

creştin sau nu. A mărturisi înseamnă a spune acelaşi lucru. Spui tu
acelaşi lucru despre Hristos pe care pe care îl spune Dumnezeu despre
El în Biblie? Dacă tu spui: „Sunt creştin, dar nu cred că Hristos este
Dumnezeu”, atunci tu nu spui acelaşi lucru pe care îl spune Dumnezeu.
Tu nu-L mărturiseşti pe Hristos.

„Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus
este Hristosul? Acela este antihristul, cel care tăgăduieşte pe Tatăl
şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul nu are nici pe Tatăl; cine
mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl” (I Ioan 2, 22-23).

„Oricine crede că Iisus este Hristos, este născut din
Dumnezeu…” (I Ioan 5, 1).

A fi creştin este o chestiune de mărturisire sau asentiment că
Iisus este Hristosul.

2. Îţi mărturiseşti păcatul?
Un creştin spune acelaşi lucru despre păcat ca şi Dumnezeu. Dacă

spui că eşti creştin, dar nu-ţi recunoşti păcatul, nu poţi fi crezut că eşti creştin.
„Dacă zicem că avem împărtăşire cu El, şi umblăm în întuneric,

minţim şi nu săvârşim adevărul. Dacă zicem că păcat nu avem, ne
amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este în noi” (I Ioan 1, 6-8).
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„Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept
ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată
nedreptatea. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi
cuvântul Lui nu este în noi” (I Ioan 1, 9-10).

Testul moral:
1. Asculţi de Cuvântul lui Dumnezeu?
„Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile

Lui” (I Ioan 2, 3).
Ascultarea de Domnul nu este legată de lege sau de teamă, ci e

legată de iubire.
2. Îi iubeşti pe ceilalţi?
„Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină” (I Ioan 2, 10).
3. Iubeşti lumea?
Prin lume înţelegem sistemul nelegiuit al lumii, lumea păcatelor, nu

persoanele individuale.
„Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte

lumea, iubirea Tatălui nu este întru el. Pentru că tot ce este în
lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt
de la Tatăl, ci sunt din lume.” (I Ioan 2, 15-16).

„N-aţi făcut voi, oare, în gândul vostru deosebire între unul şi
altul şi nu v-aţi făcut judecători cu socoteli viclene?” (Ioan 4, 4)

Un creştin adevărat a învins lumea şi nu mai este îndrăgostit de ea.
„Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea,

şi aceasta este biruinţa care a biruit lumea: credinţa noastră. Cine
este cel ce biruieşte lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul
lui Dumnezeu?” (I Ioan 2, 4-5)

Cercetează-te în lumina Cuvântului lui Dumnezeu şi vezi dacă eşti
pe Calea Vieţii. Sfinţeşte-L pe Iisus Hristos Ca Domn în inima ta.

„Şi aceasta este mărturia: că Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică,
şi această viaţă este Fiul Său” (I Ioan 5, 11). „Cel ce are pe Fiul
are viaţa; cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa” (I Ioan
5, 12).
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De la Facere la
Apocalipsã.

Rãtãciri ºi regãsiri

Posturi necanonice
Ieromonah Eftimie Mitra

Dintre posturile practicate greşit de către unii creştini, se
întâlnesc mai des: „postul soarelui”, „postul Maicii Sfinte”, „postul
Sfântului Nicolae”, „postul Sfântului Mina”, postul Sfântului Modest”,
„cele 12 vineri”, „postul zilei de naştere”, „post pentru ajutor în viaţă”
şi multe altele care nu au nici o bază canonică şi istorică în Sfânta
Tradiţie a Bisericii Ortodoxe, ci doar în tradiţiile populare1. Acestora
li se mai spun şi „posturi băbeşti” căci sunt născute din părerile proprii
ale unor femei bătrâne lipsite de cunoaşterea corectă a canoanelor şi
învăţăturilor bisericeşti.
Posturi necanonice sunt şi cele ale lui „Anton de Padova” sau ale
„Sfintei Rita” şi altele care, asemeni celor amintite mai sus, nu au
temei canonic nici la Sfinţii Apostoli şi nici la Sfinţii Părinţi ai
creştinismului primelor veacuri. Aceste posturi au luat fiinţă în Apus
şi sunt străine de învăţătura Bisericii Ortodoxe.
Atât în posturile născute din tradiţiile populare, cât şi în cele
practicate în Apus găsim unele lucruri comune. Dacă vrei să ţi se
îndeplinească o dorinţă posteşti anumite zile şi spui oarecare
rugăciuni de câteva ori, în funcţie de cerinţe. Oare nu e acesta un
mod de a-l ispiti pe Dumnezeu? Adevăratul post creştinesc este
acela de a te înfrâna în scopul desăvârşirii vieţii şi a te apropia astfel
de Dumnezeu din dragoste faţă de El şi nu de a te folosi de
bunătatea Lui.
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Cu Dumnezeu nu se negociază.
Unii în mod greşit spun: Vezi, Doamne, îţi postesc atâtea

zile, îţi fac atâtea rugăciuni sau alte ritualuri, iar Tu te rog
să-mi îndeplineşti cutare rugăminte. Aceasta nu e altceva
decât o înşelare de la diavol, prin care în loc să ne apropiem
de Dumnezeu, ne depărtăm de El. În acest sens Sfântul Ignatie
Briancianinov spunea: … diavolul şi slugile lui, ocultiştii,
încearcă a profita de necazurile şi necunoaşterea creştinilor
spre a-i răci în credinţă prin superstiţii2. Omul, devenit
superstiţios, îşi pune nădejdea în anumite rânduieli şi

evenimente, şi nu în credinţa curată în Dumnezeu. E ca şi cum ai
duce şapte prescuri la şapte biserici, dar n-ai face nimic pentru a-ţi
schimba viaţa.
În aceste „posturi” amintite mai sus, pe lângă tendinţa spre
superstiţie, întâlnim şi unele contradicţii cu învăţăturile Sfinţilor
Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi. Aceste posturi (necanonice) nu sunt
acceptate de Biserică.

(NOTE)
1 În acest sens e necesar să se facă o distincţie între Sfânta Tradiţie a Bisericii, ce a fost
statornicită de Sfinţii Apostoli şi ucenicii acestora Sfinţii Părinţi (care e aceeaşi în
toate Bisericile Ortodoxe din lume) şi tradiţiile locale populare născute din superstiţii
şi alte influenţe străine de învăţătura Bisericii (şi care diferă de la o zonă la alta).
2 Vezi „Experienţe ascetice” de Sfântul Ignatie Briancianinov.
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Plăcerea -
între păcat, aspiraţie legitimă şi datorie 

Anda Solea

“Călătoria a fost o plăcere”, sau “Mi-a făcut plăcere să te
revăd”, dar şi “şi-a irosit viaţa  în plăceri, auzim adesea în cele
mai variate contexte. Complexitatea noţiunii, ambivalenţa sa etică
şi avatarurile filozofice şi literare ne-au incitat la studiul ce urmează.

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte plăcerea ca pe o
“stare afectivă fundamentală, determinată de satisfacerea unor
tendinţe, a unor cerinţe vitale; un sentiment de mulţumire provocat de
ceva care satisface gustul sau dorinţa noastră; un răspuns la mulţumirile
exprimate de cineva; în fine, plăcerea este sinonimă şi cu distracţia,
desfătarea, iar Dicţionarul Larousse citează sintagma “plăcere a
simţurilor”, care desemnează mai ales satisfacţia sexuală.

În lucrarea de faţă ne propunem o abordare filologică a termenului,
urmată de o analiză a accepţiunilor şi conotaţiilor cuvântului în literatură
şi filozofie, prezentate, pe cât posibil, în diacronie: ne interesează
evoluţia termenului din Antichitate până în zilele noastre şi mai ales
versatilitatea lui: acum condamnat şi proscris, acum repus în drepturi
sau chiar ridicat la rangul de sens al vieţii. Ne va preocupa de
asemenea dacă şi în ce măsură s-ar putea pune semn de egalitate
între plăcere şi fericire, iar in final vom încerca să enunţăm propriile
consideraţii asupra subiectului tratat..

Cum fiinţa umană este esenţialmente dependentă de nevoi,
plăcerea ar fi numele generic al satisfacerii unei nevoi fizice, afective
sau intelectuale, sau al exercitării armonioase a unei funcţii vitale.
Încercăm senzaţia de plăcere atunci când o nevoie (poate fi şi un
capriciu) este satisfăcută, atunci când acţionăm in sensul unei înclinaţii
care ne este proprie. Plăcerea este mai mare sau mai mică, mai mult
sau mai puţin intensă, după importanţa nevoii şi după
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gradul de satisfacere a acesteia.
Plăcerea are un mare număr de

sinonime, desigur imperfecte, care desemnează diferenţe mai
mult sau mai puţin subtile in experienţa satisfacţiei: bucuria,
fericirea, beatitudinea, euphoria, extazul, voluptatea,
încântarea.

În urma unei analize empirice a noţiunii de plăcere, observam
ca ea nu este numai rezultatul satisfacţiei sexuale, ci si al uneia
afective sau intelectuale, dar în general cuvântul trimite mai ales la
simţuri şi la tot ce ţine de latura materială, instinctuală a fiinţei
umane. De-a lungul istoriei, plăcerea a exercitat o mare forţă de

atracţie, dar şi de respingere.
În Antichitate, ea este susţinută de hedoniţi, care pretind că “arta

de a trăi constă în a te bucura cât mai mult în fiecare clipă prin plăceri
ale simţurilor si ale intelectului.”1 Acest “carpe diem” al anticilor va fi
preluat si dezvoltat de umaniştii renascentişti.

Prin contrast cu hedoniştii, epicurienii puneau accent pe
dobândirea unei plăceri durabile si pe evitarea durerii, subliniind rolul
prudenţei si al disciplinei in atingerea binelui suprem: calmul sufletesc
(ibidem). De altfel Epicur defineşte plăcerea ca pe “absenţa suferinţei
din corp si a tulburării din suflet”2, deci ca pe o stare de bine fizic si
interior, care durează. Spre deosebire de viziunea optimistă şi echilibrată
a hedoniştilor si a discipolilor lui Epicur, Platon vede deja in
plăcere « momeala răului »3, pe “cel mai mare dintre impostori”4, iar
Epictet, “o nadă a răutăţii, care, pusă înaintea unui suflet lacom, îl
atrage uşor în unda pieirii”5, anticipând astfel atitudinea medievală
creştină faţă de plăceri, în general, faţă de cele ale simţurilor, în special.

“In secolul XV, în Franţa si Italia se organizau autofdafeuri colective,
în care, pe ruguri de plăcere, bărbaţii şi femeile, de bună voie şi în
semn de renunţare la formele vanităţii, aruncau în flăcări cărţi de joc,
cărţi, bijuterii, parfumuri”.6 La sfârâitul Evului Mediu, aceasta trebuia
să amintească muritorilor lipsa de însemnătate a plăcerilor omeneşti
în comparaţie cu însemnătatea acelora care îi aşteptau lângă
Dumnezeu..7 (Bruckner, p.15).. “ Orice bogăţie care nu
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e Dumnezeu e pentru mine sărăcie”,
scria fericitul Augustin.”Dublă
anatemă aruncată plăcerilor “, remarca Bruckner : sunt rizibile
în comparaţie cu beatitudinea care ne aşteaptă în Cer şi oferă
imaginea unei permanenţe care nu aparţine decât ordinii divine.
Reprezintă răul infinit al concupiscenţei, imagine inversată a fericirii
cereşti.8 Marea crimă, considerau medievalii, nu este de a ne
lăsa tentaţi de fructele lumii, ci de a ne lega de ele, de a ne face
robi lor, încât să uităm legătura fundamentală cu Dumnezeu şi
scopul central al existenţei, speranţa unei vieţi veşnice.

Barnes arată şi el că scopul omului medieval, mobilul tuturor
creaţiilor sale, începând cu cântecele de gestă şi terminând cu
catedralele gotice, a fost, nu fericirea ci mântuirea, şi apreciază că
ideea noastră modernă de fericire li s-ar fi părut mai aproape de
păcat, în orice caz, o piedică în calea mântuirii.9

Renaşterea vine sa redefinească şi să reabiliteze noţiunea de
plăcere. Acum speranţa de fericire triumfă asupra ideii de mântuire şi
măreţie: mai bine fericiţi decât sublimi sau mântuiţi. Ceea ce se schimbă
este că şederea pe pământ, in urma progreselor materiale şi tehnice,
încetează să mai fie considerate o penitenţa sau o greutate, dezgustul
omului faţa de sine se atenuează şi are loc o reabilitare a instinctului,
“o cucerire a agreabilului”10, apare ideea că trebuie să ne împăcăm
cu trupul, să vedem în el, nu un înveliş efemer şi dezgustător al
sufletului, ci un prieten, tovarăşul cel mai credincios pe care trebuie
să-l copleşim cu atenţii, să-l îngrijim, să-l menajăm, pe scurt, să-i
oferim un maxim de plăcere.. Bruckner vorbeşte de “triumful
confortului, apoteoza capitonatului, căptuşitului, comodului, a tot ceea
ce amortizează şocurile şi garantează plăcerile”.11

Personajul lui Rabelais, Gargantua, se defineşte încă de la naştere
ca un însetat şi înfometat de pomină, aşa încât e nevoie de butoaie de
băutură şi mese fabuloase pentru a-i potoli setea şi foamea. Gargantua
se arată la fel de dornic de cultură şi este format în spiritul idealului
antic, urmărindu-se dezvoltarea armonioasă, atât a minţii cât şi a
trupului. Plăcerile simţurilor şi ale minţii sunt reabilitate de
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umanişti, care văd în ele împlinirea
fericită a unei aspiraţii fireşti a naturii

umane.
Alegoria mânăstirii Thélčme (de la grecescul “voinţă liberă”)

a aceluiaşi Rabelais, este o pagină şi mai grăitoare despre locul
acordat plăcerilor în Renaştere şi statutul moral al acestora. Situată
într-un castel strălucind de lux, asemeni castelelor Loarei,
mânăstirea ar fi un loc pentru tineri şi tinere bine făcuţi, sănătoşi
sufleteşte şi trupeşte, bine îmbrăcaţi, îngrijiţi şi parfumaţi, permanent
preocupaţi de înflorirea lor fizică şi intelectuală. Regula morală a

mânăstirii se opune total ascetismului monahal şi încearcă să împace
creştinismul cu deschiderea spre fericire a naturii umane şi cu o
existenţă epicuriană în care libertatea de a te guverna pe tine însuţi şi
de a căuta propria plăcere, spre satisfacţia ta si a celorlalţi, capătă
statut de lege.

Odată cu epoca Luminilor, plăcerea si bunăstarea sunt definitiv
reabilitate, iar suferinţa, îndepărtată ca un arhaism. Secolul
Enciclopediei şi al atâtor descoperiri ştiinţifice, împreună cu Revoluţia
Franceză, nu numai că au proclamat anularea păcatului originar, ci au
intrat în istorie ca o promisiune de fericire adresată întregii umanităţi.
Fericirea nu mai este o himeră metafizică, o speranţă de căutat prin
misterele mântuirii; ea este aici şi acum, acum ori niciodată12 şi tinde
din ce în ce mai mult să fie confundată cu noţiunea de plăcere.

Un secol mai târziu, căutarea plăcerilor şi diversificarea acestora
sunt considerate nu numai fireşti şi legitime, dar chiar imperios necesare
obţinerii unei stări de graţie care să stimuleze inspiraţia şi actul creator.
Astfel, pentru un poet ca Baudelaire, ca şi pentru simboliştii care se
vor reclama de la el, alcoolul şi drogurile sunt mijloace de procurare
a unor stări de plăcere extatică, în stare să-l sustragă pe poet existenţei
banale, cotidiene, şi să-l transpună în lumea ideilor pure, a esenţelor,
adică să facă din el un clarvăzător, un mag. Astfel, plăcerea dusă la
paroxism, chiar procurată de viciu, devine o cale de acces la misterele
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cosmice, la cunoaşterea universală
şi chiar un mijloc de intra în
comuniune cu absolutul.

Secolul XX instaurează fără echivoc domnia plăcerii,
exaltată de publicitate şi mass-media în societăţile de consum,
râvnită cu invidie ăi încrâncenare în societăţile mai sărace, mai
ales în cele proaspăt ieşite de sub semnul totalitarismului comunist.

Într-o epocă în care suferinţa este considerată drept răul
suprem, iar oamenii devin obsedaţi de ideea de fericire aici şi
acum, căutarea plăcerii ajunge adesea un scop în sine, iar
satisfacerea ei apare ca o condiţie sine qua non a atingerii fericirii.
Astfel, secolul nostru tinde să confunde cele două noţiuni: plăcerea
şi fericirea, chiar dacă eşecul celei din urma este de obicei evident.

În societatea contemporană individul devine elementul de referinţă
al culturii democratice. Noile Table ale legii democratice cuprind nu
datoriile ci drepturile individului, din care esenţial este dreptul la
plăcere, acela de a se ocupa de propriile interese, iar căutarea fericirii
materiale este nu numai morală, ci şi virtuoasă. “Trebuie“ este
înlocuit cu stimularea simţurilor, cu promisiuni de fericire si libertate,
iar simţul datoriei, cu o generozitate care să nu presupună sacrificiu,
ci plăcere, respect de sine, distracţie. Astfel, acţiunile generoase,
materializate în campanii de strângere de fonduri cu ajutorul starurilor,
în spectacole de senzaţie, urmăresc sensibilizarea publicului (“inima şi
show-ul”) şi deculpabilizarea conştiinţelor prin divertisment.13

Plăcerea simţurilor rămâne un deziderat prioritar, dar se evită
excesele care ar putea duce la degradarea sănătăţii fizice, a bunăstării
şi integrităţii trupului. Plăcerile trebuie căutate şi cultivate, în măsura în
care ele aduc o stare de bine întregului organism şi alungă suferinţa,
dar se impun a fi limitate atunci când ameninţă cultul ego-ului (ex:
refuzul sexului, nu din motive de morală, ci pentru a te proteja de
îmbolnăviri şi pentru a nu fi dependent de celălalt: personajul feminin
din romanul lui Lodge, “Meserie”).

Fericirea înţeleasă ca prosperitate devine pentru omul
contemporan o datorie: faţă de sine şi societate. Prin datoria
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de fi fericit, Bruckner înţelege
“ideologia proprie celei de-a doua

jumătăţi a secolului XX, care evaluează totul din unghiul
plăcerii şi al neplăcerii, constrângerea la euforie care-i acoperă
de ruşine sau îi umple de nelinişte pe aceia care nu o acceptă.”14

“Împotriva văicărelilor şi a posomorelii trebuie făcut jurământ de
fericire”, iată cum sunt educaţi copiii, iar cei care hotărăsc să fie
veseli şi să nu se plângă, ar trebui recompensaţi, pentru că e
politicos să fii vesel, să nu-ţi etalezi necazurile în faţa aproapelui,
ca să faci impresie bună, să fii sociabil şi plăcut”.15 Fericirea ca
drept devine fericirea ca imperativ, este ideea filozofului Allain.

„Fericirea” este noua ordine morală: o demonstrează sondajele în
care 90% din persoanele intervievate de o revistă se declară fericite,
pentru ca n-ar îndrăzni să-şi mărturisească depresiile şi înfrângerile,
ca să nu fie devalorizate social.

Vacanţa este una din plăcerile pe care suntem obligaţi să le cultivăm
şi care musai trebuie să ne facă fericiţi. “Turismul este noua religie a
lumii, crede un personaj din Lodge”.16 Oamenii cutreieră lumea şi
vizitează locuri celebre, deşi sunt prea puţin interesaţi de ele şi mai
degrabă plictisiţi, dar o fac în virtutea unei inerţii, a unei mode, şi mai
ales a unui mit creat de agenţiile de turism, care promit, nici mai mult
nici mai puţin decât raiul pe pământ. In acest sens este relevantă
varietatea de contexte în care apare cuvântul “paradis”, într-unul dintre
cele mai vizitate locuri din lume, Hawaii: Brutărie Paradis, Cabinet
stomatologic Paradis, Ski nautic Paradis, Taxi Paradis, Vânzări yahturi
Paradis, Tehnicieni montori Paradis, Capela Paradis, Ferrari si
Lamborghini Paradis, Antichităţi şi obiecte de artă Paradis, Video
Paradis, Animale de casă Paradis.17 Magicieni ai zilelor noastre,
creatorii de publicitate ne propun un paradis al simţurilor, al trupului,
uşor accesibil în orice moment, substitut al celui creştin, unde se ajunge
greu şi târziu, cu preţul a nenumărate suferinţe şi sacrificii. Consumul
atrage prin faptul că oferă un ideal simplu şi inepuizabil; o dorinţă este
însă întotdeauna înlocuită cu alta, ceea ce poate deveni frustrant, în
cazul în care ele nu mai pot fi îndeplinite, sau plictisitor şi
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deprimant, dacă s-ar continua la
infinit. Daca printr-o minune ni s-ar
îndeplini peste noapte toate dorinţele, am fi, probabil, foarte
nefericiţi.

Laurence Pssemore din “Terapia” lui Lodge are tot ce-şi
poate dori un om, după toate canoanele societăţii de consum:
bani, maşină, carieră, prestigiu, sex, totuşi simte o lipsă, un gol,
deprimă adesea şi caută remedii în fel de fel de terapii, pe cât de
în vogă, pe atât de fanteziste şi ineficace. Interesul lui pentru viaţa
şi opera lui Soren Kierkegaard, cât si pelerinajul lui Maureen,
iubita din tinereţe, traduc o nevoie interioară profundă, care nu
poate fi satisfăcută de nici unul din ingredientele devenite clasice: bani,
succes, sex. Amândoi sunt bântuiţi de o nelinişte existenţială care îi
îndeamnă la căutare, dar nici unul nu ajunge şi nici nu-şi propune
sincer să se schimbe şi să-şi schimbe viaţa: Laurence se întoarce la
vechiul statut de autor de sitcom-uri de succes, iar Maureen, la soţul
ei, pe care nu-l părăseşte, ca să nu-i provoace suferinţa, dar nici nu
ezită să-l înşele. Pelerinajul de la Compostellea se termină cu o noapte
de dragoste într-un hotel scump. Nu există conştiinţa păcatului sau
remuşcare.

Indiferent de epocă, sufletul îşi cere drepturile, iar setea de absolut
rămâne o constantă etern umană. Ea nu poate fi ignorată pană la
sfârşit, dar nici urmată în pofida a totuşi a toate şi în detrimentul
bunăstării materiale. Aşa încât religia devine pentru noi un panaceu
accesibil şi necesar şi se cere a fi îndeajuns de laxă pentru a legitima
şi sprijini căutarea fericirii materiale în lumea aceasta. Prea puţini aleşi
mai au forţa să adere hotărât la o religie, prea puţini mai pot nega cu
convingere existenţa lui Dumnezeu. Majoritatea preferăm căi de mijloc,
comode şi căldicele, care să ne asigure un dublu confort: material şi,
pe cât se poate, spiritual, adică încercăm să slujim la doi stăpâni;
astfel, personajele lui Coelho, din “La râul Piedra am şezut şi am
plâns” trăiesc momente de revelaţie spirituală la biserica din Lourdes,
iar în restul timpului se desfată în baruri cu mâncăruri şi băuturi scumpe
şi, când le vine bine, cu nopţi orgiastice de sex.
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În concluzie, am vrea sa
subliniem cele două mari tendinţe

ce caracterizează lumea contemporană în ceea ce priveşte
plăcerea: este vorba, pe de o parte, de satisfacerea plăcerii ca
datorie faţă de sine şi de ceilalţi şi încadrarea ei in morala unei
religii permisive, capabile să adopte orice idee, manifestare nouă
sau stil de viaţă (Ex.:Lodge, “Cât să-ntindem coarda”), pe de
altă parte, plăcerea este chemată să asigure bunăstarea individului
nu să dăuneze prin exces.

Societatea contemporană a izbutit să controleze atât de bine
personalităţile membrilor ei, încât, crede J.S. Mill, oamenii nu

mai îndrăznesc să fie altfel decât gloata, iar dorinţele şi plăcerile
lor sunt dictate de gustul general, şi nu de propria lor fire.18

“Fericirea nu există”, este deja un clişeu.. Dar plăcerile da, că sunt
morale sau nu, mai mult sau mai puţin costisitoare, efemere sau
înşelătoare. Ele ţin de latura materială a fiinţei umane şi vor exista
atâta timp cât omul va trăi în trup, dar nu trebuie să le facem stăpâne
peste noi: una e un câine în lanţ, şi alta e acelaşi câine, căţărat pe
masa mea şi înfulecându-mi prânzul”.19 Sau, tot în termeni de metaforă,
“focul care îţi încălzeşte prânzul, îţi poate arde casa.”  (premiul I la
sesiunea de comunicări a universităţii  din Ploieşti; anul 2005)

Note
 

1 Antony Flew, Diccionar de filozofie si logica; traducere de D. Stoianovici, p.157
 2 cf. Diogenes Laertios, Despre vieţile si doctrinele filozofilor
 3 cf. Platon, Philebos
 4 ibidem
 5 cf. Epictet, Pensées et entretiens
 6 Pascal Bruckner, Euforia perpatuÎ, p.28
 7 idem, p.15
 8 ibidem
 9 cf. Julian Barnes, Anglia, Anglia, trad. de Cornelia Bucur, p.235
 10 cf. Paul Bénichou, apud Pascal Bruckner, op. cit.
 11 op.cit., p.32
 12 idem, p.31
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 13cf. Giles Lipovetsky, Amurgul datoriei,
Trad. si prefaţa de Victor-Dinu Vlădulescu,
p.155
 14 op. cit, p.10
 15 idem, p.42-43
 16 David Lodge, Vesti din Paradis, p.71
 17 idem, p.209
 18 cf. John Stuart Mill, Despre libertate, trad.. D. Lăzărescu
 19 Savatie Baştovoi, Ortodoxia pentru postmoderni_ti, p..33
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 Misiunea Bisericii
*

 Tinerii-Familia-Lumea

Depresia ca boală a dorinţei
şi medicamentul iertării (I)

Monahia Siluana Vlad

…Tot ce am lucrat de la căderea comunismului şi până acum
n-a fost decât încercarea mea de a transmite bucuria că mă pot închina
fără să mă cheme la Securitate, că pot să mă duc la biserică fără să
mă întrebe colonelul Sion: „Da’ ce cauţi matale, aşa o femeie
deşteaptă, cu babele la biserică?”. Şi nu mi-a venit să cred că am
scăpat! Am fost foarte bucuroasă şi am crezut că toată lumea va
rămâne în fiorul acela în care au murit în Piaţa Universităţii sfinţii noştri
care spuneau: „Dumnezeu este cu noi!”. Am fost uimită când am
văzut că oamenii repede L-au uitat pe Dumnezeu şi s-au întors la
treabă, la treburile lor, dar şi foarte bucuroasă văzând că tot mai mulţi
oameni, şi mai ales tineri, se întorc acasă, vin la biserică. Şi atunci
când eşti foarte bucuros nu poţi să te stăpâneşti să nu împarţi bucuria
cu cineva. Aceasta este activitatea noastră de la Jitianu şi de la Centrul
de Formare şi Consiliere. Înainte de a dormi, aproape în fiecare seară,
nu-mi pot stăpâni uimirea şi recunoştinţa că pot şi că am o casă, o
biserică care mă foloseşte la maxim şi care îmi dă şi putere, mi-L dă
pe Domnul în fiecare Liturghie şi îmi dă binecuvântare să fac treabă.
Părintele nostru - Înaltul Teofan - este un păstor extraordinar, are un
toiag cu care-şi păstoreşte oile; când te atinge capeţi har de mergi cu
o viteză de se sperie şi lumea din jur de unde avem atâta putere. Este
o binefacere şi o minune că poţi lucra condus de cineva care te
acoperă, are grijă de excesele tale, să nu te duci spre dreapta, să nu
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te duci spre stânga şi cred că-I datorez lui Dumnezeu acest miracol.
Care e miracolul? Că pot să slujesc cu darurile pe care El mi le a dat.

Înainte de venirea libertăţii credeam că viaţa mea e o glumă
proastă. Mă gândeam cum e posibil ca un om să aibă atâtea daruri şi
să nu facă nimic cu ele? Mă gândesc acum că tema mi-aţi pus-o
tocmai în sensul acesta: ce trist e omul care se simte bogat şi nu are
cui să dea sau nimeni nu are nevoie de darurile sale. Îmi amintesc că
pe vremea aceea aveam o prietenă, o doamnă în vârstă, care mi-a
spus: „Pregăteşte-te pentru că va veni vremea în care o să dai şi
ce nu ai“. Şi uite acum asta facem: dăm şi ce nu avem.

Aş vrea, însă, să intrăm în subiect. O să încerc să vorbesc
foarte puţin pentru că acest subiect, această problemă a depresiei nu
poate fi vorbită, nu putem vorbi despre ea teoretic. Înainte să vin m-
am uitat prin dicţionare, m-am uitat pe cărţile care au apărut şi au
apărut cărţi foarte bune despre depresie şi cred că ne este de folos.
Şi m-am gândit că n-aş putea să spun nimic pentru că nu poţi să
vorbeşti decât la Facultatea de Medicină despre depresie în general.
Dacă eşti medic nu mai poţi să vorbeşti decât cu fiecare pacient în
parte. Iar dacă suntem aici să vorbim din punct de vedere
duhovniceşte despre depresie va trebui să apelăm la Duhul Sfânt să
vină în gândul dumneavoastră, în întrebarea dumneavoastră, apoi în
gândul meu ca să se formuleze răspunsul şi ce vom trăi va fi, de fapt,
bucuria comunicării în Duhul Sfânt. Pentru mine aceasta este cea mai
mare bucurie: să-L văd pe Dumnezeu cum îmi dă prin cap ceva şi
sunt foarte bucuroasă că mi-a dat, sunt recunoscătoare, dar sunt şi
mai bucuroasă atunci când Dumnezeu pune şi în urechea celui care
ascultă aceeaşi minune şi atunci ne înţelegem. Altfel suntem deştepţi
foarte, dar vorbim împreună şi ne înţelegem separat…

Din tot ce am citit şi auzit despre depresie, un singur lucru s-
a potrivit cu depresia mea. Eu m-am născut ca o bombă de viaţă la
sfârşitul războiului - în ’44 – şi făceam o gălăgie foarte mare şi mâncam
foarte mult. M-am născut într-un sat din Bărăgan în care toată lumea
mânca pe o masă rotundă, foarte joasă, dintr-o singură strachină.
Fiecare ducea lingura pe rând şi mânca din strachină. Când am apărut
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eu şi am luat lingura în mână nimeni
n-a mai apucat să pună mâna cu

lingura în strachină pentru că eu pocneam cu lingura mea pe
toată lumea şi ţipam: „A meu, a meu”. De atunci la noi acasă s-
a mâncat fiecare din strachina lui; aşa ne-am emancipat. Am fost
o bombă de energie. Sigur că am fost foarte preţuită ca pionier,
ca UTC-ist… eram o promisiune pentru partidul comunist şi el
pentru mine. Un singur lucru nu suportam - ca mulţi dintre
dumneavoastră: minciuna zadarnică. Eu înţeleg să minţi ca să nu
te bată mama, asta e o minciună bună, sănătoasă. Dar să minţi
degeaba - asta mi se pare foarte trist; să nu te bată nimeni şi tu să

minţi fără să te bată nimeni, fără să te ameninţe nimeni. Când am
început să simt acest miros al minciunii, când am văzut că nu sunt, că
nu pot fi materie superior organizată, că-s mai mult decât atât, că sunt
o minune... Mai avusesem şi o revelaţie: uitându-mă la o găină, de la
5-6 ani mi-am dat seama că nu sunt găină. Uitaţi-vă numai să vedeţi
ce minune, ce minune! Şi găina este o minune, dar şi faptul că nu sunt
o găină e o minune şi mai mare. Atunci m-am minunat şi am devenit
foarte responsabilă: mi-am dat seama că menirea mea nu e să fac o
ciorba bună, ci menirea mea este să gătesc o ciorbă bună. La mine e
aşa de simplu: intra în oală şi, gata, ieşea ciorba bună; dar cine o
punea în oala avea mai mare responsabilitate.

Când am ajuns la tinereţe mi-am dat seama că sunt un actor
genial într-o  piesă foarte proastă, că autorul piesei era prost, nu te
punea să faci decât stânga-dreapta, sus-jos; papa, nani, apa; papa,
nani, apa. Între timp am trudit, dar oamenii se bucurau foarte puţin.
Trebuia să fac mereu ceva excepţional ca să vezi o rază de bucurie.
Şi pe urmă dacă făceai ceva excepţional în fiecare zi ziceau: „Nebuna
asta iar o început”. Oricum ai fi dat-o nu era… nici măcar la nivelul
ăsta nu se putea trăi. Şi atunci am făcut depresie. Depresie cu
diagnostic: sindrom depresiv cu fenomene atipice. Asta cu „atipice”
mă simt şi acum: sunt o monahie cam atipică, să nu vă luaţi după mine
că am atipismele mele. Dar mulţumesc lui Dumnezeu: în biserică au
mai fost ca mine şi s-au mântuit, aşa că am nădejde; să vă rugaţi
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pentru mine. Şi m-am dus la spitalul
de nebuni că acolo se tratau
depresiile Era un doctor bun de tot, dragu’ de el, a reuşit să
fugă din ţară atunci. M-am internat de pe la Sfântul Nicolae şi
prin aprilie m-am plictisit... m-am plictisit să fiu depresivă.
Înfloriseră copacii şi am zis: „Vreau afară, vreau acasă”. Şi a
zis: „Bine”. Atunci am zis să fiu drăguţă şi am spus: „Ştiţi, eu n-
am fost bolnavă. Eu m-am prefăcut”. Zice: „Ştiu. Asta e şi
boala dumitale. Un om sănătos nu se preface că-i bolnav”.
Asta a fost forma depresiei mele. Nu mai aveam chef să trăiesc
şi, într-o bună zi, când au înflorit copacii, mi s-a făcut iar chef de
viaţă. Când a venit iarna iar mi s-a făcut chef de depresie şi iar m-am
dus la spital, iar m-am internat. Dacă m-ar descrie cineva care era pe
vremea aceea în preajma mea, probabil că ar spune: „Era nebună de
legat”, dar eu vă prezint totul într-o formă blândă că aşa îmi amintesc.
Ce ţin minte este doar că mama a întrebat pe medic dacă sunt nebună
şi el a zis: „Nu chiar, dar dacă n-o laşi să trăiască aşa cum vrea
ea, înnebuneşte”. Or, mama mea vroia să fiu în rând cu lumea şi
pentru a fi în rând cu lumea trebuia să fii secretar de partid, şi nu mai
puteam să fiu în rând cu lumea. Această boală pentru mine a fost un
dar de la Dumnezeu pentru că altminteri lumea m-ar fi închis, m-ar fi
înghiţit, m-ar fi aşezat în rând cu ea şi m-ar fi ucis, pur şi simplu. Boala
m-a scăpat: „Asta a fost la nebuni”. Şi eu m-am păstrat acolo ca pe
un dar de la Dumnezeu şi am putut să fac ce am vrut eu. Iar mie,
medicul, la un moment dat, mi-a spus: „Boala dumitale o să apară,
va fi foarte întâlnită în secolul XXI”. Lucru pe care eu credeam că
n-am să apuc să-l trăiesc. Zice: „Acum nu există asemenea bolnavi
pentru că oamenii se adaptează. Boala dumitale este a omului
care nu se adaptează la prostie. Acum oamenii sunt foarte
talentaţi în a se supune prostiei şi atunci vor fi mai mulţi care se
vor răzvrăti împotriva unei vieţi proaste. Am ţinut minte această
definiţie undeva în adâncul minţii mele. Astăzi, acum când mă gândeam
ce să vă spun despre depresie, acesta este cuvântul: „Depresia este
revolta împotriva unei vieţi proaste. Este strigătul fiinţei
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din adânc: eu nu vreau să trăiesc
această mascaradă”. Sunt

oameni care vin şi spun: „Vreau să mă sinucid pentru că
nu vreau să trăiesc această viaţă. Nu mai pot să o trăiesc şi
nu vreau”. Şi eu îi spun: „Ai dreptate. Această viaţă nu merită
trăită, dar îţi spun o taină: nu e asta viaţa. Sub această viaţă
bicisnică există viaţă adevărată. Nu trebuie să faci decât un
pas şi facem un pariu. Trăieşti un an după indicaţiile celui
care te învaţă ce e viaţa adevărată. Şi dacă nu te faci sănătos
atunci poţi să te sinucizi”. Nimeni din cei care au fost oneşti n-
a mai continuat să fie depresiv după un an de viaţă, de încercare

de trezire la viaţa adevărată.
Un părinte şi gânditor creştin defineşte depresia ca o boală

a dorinţei. Sfinţii Părinţi o numesc boala sufletului, este patimă,
întristare, aceea care îţi paralizează dorinţa de a trăi şi este tristeţe
însoţită de anxietate. Este o boală a dorinţei. Nu s-a stins dorinţa de
viaţă. Aici sunt două categorii de oameni morţi: unii care n-au apucat
să intre în viaţă şi unii care n-au ştiut cum să intre, au intrat pe o
poartă greşită. Răspunsul îl primim dacă citim Sfânta Scriptură. O să
primiţi multe răspunsuri şi se va întregi răspunsul lui Dumnezeu la
această problemă.

Dar ca să pornim discuţia noastră din seara asta vă propun
întâlnirea Mântuitorului cu tânărul bogat. Acolo tânărul întreabă pe
Domnul: „Bunule Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţa
veşnică?”.  Iar El a zis: „De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun
decât numai Unul Dumnezeu! Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte
poruncile”. Îi vedem două abordări diferite: „Ce să fac să am?”.
Este mentalitatea omului care are pentru că a făcut, pentru că mi se
cuvine, pentru că eu am făcut şi deci mi se cuvine să am. De aceea el
întreabă ce să facă ca să aibă. Mântuitorul nu-l dojeneşte, că El nu
era dojenitor. Întotdeauna privea dedesubt, nu judeca, ci privea sub
aparenţe. Şi îl ajută pe tânăr să priceapă mai adâncul dorinţei sale. El
dorea viaţă, dar nu ştia cum s-o capete. Credea că dacă face ceva
bun va căpăta ca răsplată viaţa. Or, viaţa este un dar care ne-a
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fost dat gratuit. Şi îi spune că se intră
în viaţă şi se intră prin porunci. Îmi
pare rău, nu este al tău… poarta e strâmtă… Poarta strâmtă
sunt poruncile. Aceasta este. Numai că noi nu ştim ce-s poruncile;
noi credem că sunt nişte pedepse. Iar tânărul i-a zis Mântuitorului:
„Care?”. Iar Iisus a zis: „Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter,
să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi
pe mama ta şi iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Ne
dă o definiţie a vieţii noastre de zi cu zi. Viaţa noastră este viaţă
de relaţie, noi suntem vii atunci când suntem în relaţie cu cineva.
Când suntem singuri (nu e bine să fie unul singur) suntem trişti,
suntem bolnavi. Deci toate aceste porunci ne ajută să avem o viaţă
vie cu aproapele nostru, cu cei din jurul nostru. Şi tânărul a zis: „Toate
acestea le-am păzit din copilăria mea, ce-mi mai lipseşte?”. Iisus
a zis: „Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o
săracilor şi vei avea comoară în cer. După aceea vino şi urmează
Mie. Şi auzind cuvântul acesta tânărul a plecat întristat, căci
avea multe avuţii”.

Aici am văzut cele două feluri de depresii: depresia celui
care n-are viaţă pentru că n-a intrat în ea. Dacă n-ai împlinit niciodată
poruncile, nu L-ai întâlnit niciodată pe Dumnezeu, n-ai primit viaţa, n-
ai cum să nu fii depresiv, n-ai cum să nu fii mort şi asta n-are cum să
nu te doară. Suferinţa, tristeţea, depresia dinainte de a face poruncile
lui Dumnezeu sunt dorinţa de viaţă, dorul de viaţă. Vreau să mă salvez,
vreau să trăiesc. Ce să fac ca să fiu fericit? Şi noi ştim că Dumnezeu
l-a făcut pe om, a suflat suflare de viaţă în el şi l-a făcut suflet viu. Or,
fără suflarea aceasta a lui Dumnezeu în noi nu suntem vii.  Adică fără
Duhul Sfânt în noi nu suntem vii. Şi când nu suntem vii suntem trişti,
suntem depresivi. Deci aceştia ar fi toţi depresivii din afara Bisericii.
Iar ceilalţi sunt cei care sunt în Biserică, care fac poruncile, dar nu
leapădă nimic pentru că au multe bogaţii, nu pot lepăda nimic şi din
cauza această nu-L pot primi pe Domnul şi nu-l pot urma pe El.

În jurul nostru întâlnim oameni care nu mai au dorinţa de viaţă
pentru că le-a fost rănită viaţa. Eu întâlnesc foarte mulţi
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oameni care au fost atât de loviţi în
viaţă de când erau copii, încât nu

mai au nici o legătură sănătoasă cu nimeni. Nici cu ei înşişi,
nici cu părinţii, nici cu cei din jur. Dacă atunci când suntem mici
suntem grav răniţi, rău loviţi, noi avem o relaţie falsă cu noi. Se
creează în noi, cum spun psihologii de astăzi, nişte mecanisme de
apărare şi noi nu mai suntem, ne înstrăinăm şi faţă de noi înşine şi
sigur şi faţă de ceilalţi. Suntem înfăşuraţi în feluri de a fi care nu
suntem noi. Şi din adâncul acestei înfăşurări sufletul strigă: „Nu
mai vreau să trăiesc aşa, nu mai pot să trăiesc aşa”. Şi atunci,
Dumnezeu trimite în calea acelui suflet un om, un băiat dacă eşti

fată, o fată dacă eşti băiat, un părinte pe care-l întâlneşti la o
înmormântare, o maică pe care o întâlneşti la mitropolie… Întâlnim
pe cineva la un botez, la o nuntă. Şi deodată se face o crăpătura şi noi
vedem lumina şi zicem: „Aaa, s-ar putea să nu fie asta tot”. Şi în
ziua aceea băgăm de seamă că cerul are nori, că pământul are flori,
că pietrele sunt extrem de frumoase. Că un om care ia în mână o
piatră… şi unele sunt atât de frumoase… (nu vorbesc de pietrele
preţioase, ci de pietrele de pe râu… să nu mă lăsaţi lângă un morman
de pietre că nu mai plec de acolo!). I-atâta frumuseţe acolo! Ce-i
asta? Asta-i soarta lui Dumnezeu. Se iubesc. Uite, eu m-am ascuns
într-un bolovan pentru tine ca să îţi spun că te iubesc. Când vei
descoperi că Dumnezeu îţi strigă în fiecare fir de iarbă „te iubesc”,
mai plângi tu după Ionel care a plecat cu Măriuca? Zici: „Doamne,
bine că a plecat, că…!”. Iată, vezi de câte ori plângem aşa, după
câte o Măriuca sau după un Ionel… Dacă te ştergi, aşa, puţin la ochi
şi… ce aer curat fără el, nu? Dar noi de ce plângem?  Nu după Ionel,
că nici nu l-am văzut, săracu’, că Ionel nu era Ionel. Ionel era o oglindă
în care noi ne proiectam nevoia de dragoste, nevoia de a nu fi singuri.
Toate erau acolo pe el şi nimic nu-i corespundea, ştii? Şi pe urmă
într-o zi te trezeşti că nu-i el şi zici: „A, m-am înşelat, nu…”. Dar
aceasta este suferinţa noastră.

Şi în clipa aceea descoperi că n-ai nevoie de cineva pe care
să îţi proiectezi minunile tale sau mizeriile tale. Te trezeşti că
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eşti un om viu şi că Dumnezeu te
iubeşte şi acesta este primul pas
către pocăinţă. Pasul următor este să intri în iad pentru că
Dumnezeu îţi spune: „Te iubesc şi te aştept la locul de
întâlnire”. Şi tu te duci în pădure. „Doamne, unde eşti?”. Nu-
i! Te duci la teatru. „Doamne unde eşti?”. Nu-i. Te duci la
biserică. Toată lumea zice „Domnul” acolo.  Tu nu-L vezi, nu-L
simţi nu-i.  Vine un părinte şi zice: „Domnul să te
binecuvânteze!”.  Zici: „Care Domn? Că nu-i, nu simt nimic,
nu simt nimic, nu-i”. Deci ce nu e? Locul de întâlnire este în
altarul din inima ta, din adâncul tău. Până nu Îl întâlnim acolo,
înăuntrul nostru, n-avem cum să Îl recunoaştem. După aceea ştiţi cum
Îl recunoaştem… dacă intră aici, în inimioară? Dar ca să intrăm în
inimă noi trebuie să trecem vămile văzduhului. Aţi citit despre ele, nu?
Eu m-am prins: sunt în văzduhul inimii noastre. Toate rănile noastre,
toată spaimele noastre, toate le-am închis acolo şi noi ne-am făcut o
imagine despre noi cu care funcţionăm în lume. Primul pas către
Dumnezeu este să acceptăm că suntem mincinoşi. Dumneavoastră
nu sunteţi? Suntem la fel, suntem fraţi, suntem mincinoşi, suntem hoţi,
suntem ucigaşi, suntem… Sigur că dumneavoastră n-aţi ucis pe nimeni.
Dar când v-aţi uitat odată urât la Ionel… n-a mai venit, n-a mai mişcat,
da? Când a spus un cuvânt rău de cineva, aşa mai rău... Fiecare
avem felul nostru de a ucide. Toate acestea noi trebuie să ni le asumăm
pentru că acolo sunt băgaţi drăcuşorii, în acel fel al nostru de a fi pe
care îl negăm: „Eu nu, eu nu mint, eu sunt bun, eu sunt…”. Şi cum
poţi să trăieşti spunând asta? Trebuie să găseşti neapărat pe cineva
care să fie. Eu nu sunt mincinoasă. Eu nu fur. Şi Dumnezeu a rânduit
ca atunci când arăt cu degetul la cineva că e mincinos, alte trei degete
ale mele arată către mine!… Şi tot ce vezi la aproapele este doar o
parte [un sfert], restul de 3 părţi [3 sferturi] sunt ale noastre.

Ne trebuie foarte mult curaj ca să primim asta, să putem să
ne asumăm asta şi să acceptăm că suntem aşa cum suntem. Dacă
Dumnezeu mi-a zis adineauri că mă iubeşte, ce, El nu ştie cum sunt?
Şi atunci prind şi eu curaj: ia să văd, eu cum sunt? E un drum
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care nu poate fi făcut de unul singur.
Aici îl facem numai cu Dumnezeu şi

Dumnezeu şi-a lăsat instrumentele de conducere aici lângă
noi. Important e să-i zici părintelui: „Părinte, citeşte rugăciunea
că-i  făcută de Duhul Sfânt”.  Şi am zis: „Duhule Sfinte, stai
că vreau să îţi spun păcatele mele”. Să vedeţi minune, că Duhul
lucrează. Dar dacă stai acolo şi zici: „Părintele ăsta nu-i
cumsecade”, dracul zice: „Aşa e”. Şi atunci nu mai e Duhul
Sfânt, sunt alte duhuri. Să ştiţi că nu se sperie dracul de patrafir.
Dracul se sperie numai de Duhul Sfânt. Dacă-L alungi prin
întristare, Dumnezeu te lasă până când te saturi de acea suferinţă.

Intrând înăuntrul nostru şi văzându-ne, având curajul să vedem
cum suntem, strigând la Dumnezeu şi împăcându-ne cu noi şi rostindu-
ne toate aceste dureri şi ascunzişuri în faţa lui Dumnezeu în Taina
Spovedaniei, în taina vindecării, atunci noi punem nume răului din noi
şi-l stăpânim. Aşa a fost de la început, când Adam a dat nume făpturilor
le-a stăpânit, le legăm dându-le nume şi le dăm lui Dumnezeu să le
ridice. Atenţie însă! Foarte mulţi oameni se spovedesc, dar nu se
vindecă pentru că doar anunţă: „Eu am leu, eu am un câine, eu am un
porc în mine care papă mult în zilele de post, mănâncă de mă sperie.
Anunţ pe Dumnezeu că am porc care mănâncă mult, dar nu i-l dau.
Dacă zic: „Doamne, ia porcul ăsta care mănâncă, ridică-l de la
mine. Eu nu sunt el”. Acesta ne scapă pe noi. Eu nu sunt ce fac eu.
Eu nu sunt ce am făcut eu. Eu nu sunt ce se vede. Tu nu eşti ce se
vede. Se vede frumos, dar nu e! E minunat. Asta trebuie să facem
noi: să dăm păcatul, să-l dăm lui Dumnezeu şi să ne pregătim pentru
Spovedanie. Când ne spovedim să spunem pe nume păcatului. E
adevărat că aproape toţi creştinii se pregătesc de Spovedanie. Dar
cum se pregătesc? Va să zică, mă duc să-i spun că iar am minţit…
Ce-o sa zică ? Am minţit. Am minţit pentru că mama… „mmmmm…”
şi îmi notez acolo. Va să zică mama mi-a făcut aşa, tata mi-a făcut
aşa, profesorul de istorie aşa şi aşa şi din cauza asta am minţit. Şi
încep: „Părinte, mama mi-a făcut, tata mi-a făcut, profesorul
mi-a făcut, eu am minţit…”. Nici nu se mai aude păcatul, că-
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i la sfârşit. Deci, pregătirea pentru
Spovedanie este cum să zicem ca
să ne dezvinovăţim pe noi şi să acuzăm pe altcineva. Cum să
zicem… Şi atunci sigur că nu ne vindecăm. Ba ne îngreunăm şi
mai tare. Săracu’ părintele cred că ştie tot ce au făcut profesorii
dumneavoastră, tot ce au făcut părinţii… Dar trebuie să anunţăm
circumstanţele. Când îndrăznim să ne însuşim aceste fapte ale
noastre şi să ştim că suntem singurii responsabili, atunci nu vom
mai fi depresivi. Eu trebuie să îmi asum responsabilitatea pentru
ce simt şi pentru ce fac eu. De exemplu, cineva poate să spună:
„Eu m-am mâniat pentru că el a venit târziu. Trebuia să ne
întâlnim la 2 şi a venit la 9”. Ăsta-i soţul, nu? Da. Şi s-a înfuriat.
Nu-i adevărat. Eu nu m-am înfuriat pentru că trebuia să vină la 2 şi a
venit la 9. Dovadă am că alaltăieri când eu vroiam  să mă duc până la
doamna, vecina mea să stau mai mult de vorbă şi după aceea vroiam
să vin să termin o carte şi cu el acasă n-o terminam, mi-a părut foarte
bine că n-a venit la 2 şi a venit la 9. Şi când a venit eram atât de
bucuroasă… ce bine că ai venit… Dar astăzi când eu îl aşteptam la 2
şi a venit la 9, eu m-am înfuriat. Deci, faptul că aveam nevoie de el la
ora 2 şi nevoia mea n-a fost satisfăcută, aceasta mă înfurie. Nevoile
noastre sunt cele care ne fac să avem sentimente sau să avem
comportamente de un anumit fel. Rar ne gândim la nevoile lor. Şi aici
vine vrăjmaşul. După ce că n-a venit la 2 şi a venit la 9 şi tu aveai
nevoie să fii cu el, la 9 când vine începi: „Aşa ai fost întotdeauna, îţi
baţi joc de mine, nu mă iubeşti, mai bine muream decât mă
măritam cu tine… tu şi cu neamul tău şi cu cei din sat de la tine,
îi ştiu eu pe toţi, că semeni cu ăştia…”. Şi ăsta stă, stă, stă, stă şi
zice: „Dacă aşa mă vezi tu, să fii sănătoasă…!”. Buf! trânteşte
uşa şi pleacă la 9 şi vine la 2. Şi atunci nevoia ta era să fii cu el. N-ai
putut de la 2 până la 9. Dar de la 9 până la 2 cine te-a împiedicat,
maică? El era acolo. De ce nu te ai bucurat că a venit? Pentru că noi
nu putem să iertăm.

Aici am ajuns la leacul cel de taină: ne vindecăm de depresie
iertând. Iertând tot ce ne-a durut, tot ce ni s-a făcut.
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Pentru noi e foarte greu să iertăm
pe cineva că s-a uitat urât la noi .

Sunt oameni care au de iertat lucruri îngrozitoare: violuri,
abuzuri, nedreptăţi, umilire permanentă; toate acestea sunt greu
de iertat. Dar acestea sunt condiţiile vieţii, nu sunt viaţa noastră.
Viaţa noastră e altceva decât condiţiile vieţii noastre. Când voi
face deosebirea între mine şi faptele mele, între viaţa mea şi
condiţiile vieţii mele, eu am făcut primul pas spre libertate.
Dumnezeu este cu noi în orice condiţii şi nu există condiţie
care să mă împiedice să iubesc. Nu există. Sfinţii dovedesc
asta - şi noi am avut sfinţi şi acum până în zilele noastre şi cred că

mai avem ascunşi pe undeva - în care nici o condiţie nu i-a împiedicat.
Dar pentru asta au dus un război. Depresia se face atunci când crezi
că totul ţi se cuvine. Mai avem o formă de depresie: cu drepturile,
ştiţi? Drepturile… nu drepturile omului… săracele de drepturi acolo,
au şi ele noima lor într-o lume abuzivă şi în care totul e de vânzare şi
de consumat. Dar am dreptul şi eu la puţină fericire, am şi eu dreptul…
Să vezi, aşa, o fetiţă de clasa a XI-a: „Am dreptul la viaţă”. Are
dreptul să se ducă să facă ce vrea, să se ducă la discotecă, să se
îmbrace cum îi place. Şi aşa-i, are dreptul. Zic: „Dar bani ai cu care
să te îmbraci?”. „Păi n-am, să îmi dea mami”. „Ea are dreptul să nu-
ţi dea…”. „Aaa… cum aşa?”. „Asta-i lumea drepturilor: fiecare are
dreptul să ceară şi are dreptul să nu-ţi dea. Crezi că are asta?”. „N-
are dreptul! Nu!”. Numai ea are dreptul să primească. Unde ajungem?
Avem întotdeauna o foame de drepturi, de alte drepturi, niciodată nu
vom fi satisfăcuţi. De ce? Pentru că nici o împlinire a dorinţei nu
îţi va împlini dorinţa de viaţă. Ne risipim în dorinţe de doi bani.
Ne dorim lucruri de care nu avem nevoie sau dacă avem nevoie nici
măcar nu ne bucurăm de ele: aşa îmi doresc să am şi eu o rochie aşa
sau un covor aşa sau un cercel aşa sau… Îl ai, şi? Îmi doresc să intru
la facultate, vai, ce n-aş da!!! Ce dai acum că eşti la facultate şi văd
că eşti încruntată? Ce ai păţit? De ce nu te bucuri? Păi m-am bucurat
5 minute, cât să mă bucur? Aici este: ce facem noi ca să trăim bucuria
aceea pe care nu o ia nimeni de la noi? Trebuie să ne onorăm
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dorinţa noastră şi nu dorinţele mici,
spargerea aceasta în dorinţe care
se satisfac imediat. Şi atunci pornim războiul acesta împotriva
vrăjmaşului meu. Vrăjmaşul meu este dorinţa mea bolnavă, dorinţa
mea fărâmiţată în pofte. Voi învăţa să îmi doresc bucuria, vreau
să intru în bucurie. Voi învăţa să doresc viaţă, vreau să intru în
viaţă. Care-i poarta? Care-i uşa? Pe acolo mă duc. Şi atunci voi
cunoaşte ce este bucuria. Nu se poate da, nu se poate plăti nimic.
Vedeţi, şi tânărul credea că a scăpat; va face ceva şi o să intre în
viaţă. Nu, trebuie să împlinim poruncile.

Acum împreună vom vedea în întrebările dumneavoastră
ce anume, ce culoare are depresia şi neliniştea în inimioarele
dumneavoastră.
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Monumentul
,,Calvarul Aiudului”

- mărturii ale rezistenţei ortodoxe în
perioada comunistă

Asociaţia pentru păstrarea şi promovarea
valorilor culturale şi naţionale ale poporului român,

   Anca Budău – secretar

               ,,Noi românii suntem aici de mii de ani încreştinaţi fiind
de Sf. Ap. Andrei. Nu ne-au schimbat nici Moscova, nici Roma,
nici Istambulul, am rămas aceiaşi şi aşa trebuie să rămânem mai
departe. Atât comuniştii cât şi catolicii sau otomanii, de-a lungul
istoriei, ni s-au impus politic şi material. Au fost unii care au
cedat dar majoritatea au rezistat şi, datorită lor, azi, suntem un
popor ortodox” (pr. Iosif Paşca, fost deţinut politic)

         AIUD – judeţul
Alba. Monumentul
,,Calvarul Aiudului” este un
edificiu ridicat în cinstea şi
veşnica pomenire a
Martirilor din perioada
prigoanei  comuniste
dintre anii 1947-1964.
         Monumentul are în
partea de sus şapte cruci
îngemănate ce

simbolizează unitatea în suferinţă pe care au avut-o martirii, crucea
cea mare de deasupra  reprezintă ,,crucea neamului“ pe care ei au
dus-o în spate. Braţele crucii mari sunt puţin înclinate, fiecare  având
câte o gaură ce reprezintă ochii suferinţei neamului românesc,
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ochi care sunt îndreptaţi spre cer şi
imploră  mila lui Dumnezeu pentru
români.
       În interiorul monumentului, pe pereţii paraclisului, de-a lungul
treptelor care conduc  spre Sfântul Altar, străjuiesc plăci de
marmură albă pe care sunt înscrise nume ale deţinuţilor trecuţi
prin închisoarea din Aiud, Gherla, Jilava, Baia Sprie, Periprava,
Târgu Ocna etc.; pentru cei executaţi în închisoare, în faţa  numelor
acestora, s-a trecut litera ,,e”.

Numele au fost luate din registrele arhivei închisorii. Listele
sunt incomplete, mai sunt probabil  încă foarte mulţi necunoscuţi
care au murit fără ca oamenii să le cunoască numele, dar cunoscuţi lui
Dumnezeu. Toate  cele petrecute în aceste închisori nu au fost altceva
decât o ,, Evanghelie vie” adaptată la acele timpuri.
       Aceşti deţinuţi  morţi îa:n penitenciarul Aiud au suferit moarte
martirică, o moarte plăcută în faţa Creatorului  care le-a încununat
jertfa în Sfinte Moaşte. Deţinuţilor li s-a reproşat că au fost ,,trădători
de ţară”, ,,legionari sau colaboratori ai acestora”, ,,duşmani ai
poporului”, ,,bandiţi” etc., dar de fapt au fost prigoniţi, arestaţi, chinuiţi
psihic şi fizic, şi unii chiar ucişi pentru dreapta credinţă şi pentru
mărturisirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, torţionarii nu au reuşit
să le zdruncine credinţa celor închişi. Drept dovadă stau Sfintele
Moaşte descoperite în locul numit ,,Râpa robilor”, locul unde au fost
aruncate trupurile fără viaţă ale celor morţi din penitenciar.
        ,,Râpa robilor” a fost un cimitir fără morminte şi cruci, pentru a
nu fi identificat niciodată vreunul din cei ce au zăcut colo. În momentul
când îi scoteau din închisoare, gardienii le făceau o ultimă ,,operaţie”
celor morţi, le străpungeau inima cu o suliţă de inox.
      Părintele Iustin Pârvu, fost deţinut politic, mărturiseşte următoarele:
,,la Piteşti, Aiud, Gherla, dacă dai cu târnăcopul, la câţiva centimetri
sub pământ, dai de oseminte sfinte frumoase, galbene. E semnul
sfinţeniei, fiindcă au ajuns acolo, în acele cimitire, neştiute, prin suferinţă,
prin jertfă”. Acestea sunt Sfintele Moaşte.
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   Astfel de Sfinte Moaşte se află în
osuarul Monumentului din Aiud.

Aici, în osuar, orice pelerin, închinător sau nu, poate vedea o
infimă parte din suferinţa celor morţi în închisoare. Se pot vedea
cranii în care se bătuseră cuie scurte, şi altele bătute cu ranga
până la deformare incredibilă şi oase rupte, vindecate prost,
provocând dureri de neimaginat. Au fost găsite şi cranii tăiate cu
circularul încă din timpul vieţii.
        Prin aceste groaznice chinuri se poate observa că, martirajul
contemporan depăşeşte cu mult martirajul primilor creştini, prin
cruzimea folosită spre uciderea trupului dar şi a sufletului. Astfel,

mai mult ca niciodată, s-a putut vedea la Aiud şi în restul închisorilor
comuniste lupta dusă pentru abaterea creştinilor de la adevărata
credinţa în Dumnezeu. Însă, lucrul cel mai important pentru viata
creştină este de a deveni conştient de faptul  că omul aparţine nu
numai unui plan social, ci şi unuia duhovnicesc, plan în care îşi găseşte
libertatea prin care se poate mântui.
       Libertatea umană, a unei persoane, nu poate fi dată de o societate
coruptibilă faţă de păcat. Ea aparţine omului ca fiinţă spirituală. Dar,
regimul comunist avea intenţia anulării depline a libertăţii umane. Acest
regim ateu se baza pe o ordine tiranică din partea unui sistem social,
care nu lăsa loc libertăţii. Există o libertate la care omul nu are dreptul
să renunţe dacă vrea să-şi păstreze demnitatea de om, aceasta este
libertatea conştiinţei, libertatea de spirit. Libertatea este atât exterioară,
cât şi interioară. Deci, omul poate fi liber în interior chiar şi atunci
când este pus în lanţuri, chinuit, aşa cum s-a întâmplat cu mucenicii
perioadei comuniste.
       Cu toate aceste greutăţi, cei ce au suferit pentru Adevăr au fost
întăriţi de Dumnezeu prin Duhul Sfânt şi astfel au putut duce crucea
până la capăt. Din toată suferinţa trăită de cei ucişi dar şi de
supravieţuitorii închisorilor comuniste se poate observa în mod clar
că Biserica Ortodoxă Română a fost persecutată religios în timpul
regimului de tristă amintire. Astfel Biserica Ortodoxă nu poate fi
acuzată de colaborare cu “fiara roşie“ comunistă. Dacă au fost
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şi slujitori ai Bisericii care au
cedat în anumite împrejurări mai
dificile, asta nu înseamnă că a cedat întreaga Biserică!
            Pentru aceasta stau mărturie cei morţi pentru dreapta
credinţa precum: Valeriu Gafencu (denumit ,,Sfântul închisorilor”),
ieromonahul Daniil Sandu Tudor (iniţiatorul mişcării ,,Rugului
Aprins”), Mircea Vulcănescu, dar şi supravieţuitori precum:
părintele Iustin Pârvu, părintele Dumitru Stăniloae, părintele
Gheorghe Calciu Dumitreasa, părintele Ilie Lăcătuşu (ale cărui
Sfinte moaşte se află întregi la Bucureşti, putând fi văzute oricând),
părintele Arsenie Papacioc etc.
           Prin martiriul lor şi prin suferinţa acestora Biserica Ortodoxă
continuă să dea sfinţi. Dumnezeu ne-a învrednicit să avem un neam
cu mulţi martiri  pe care noi trebuie să îi cinstim. Dacă noi nu îi cinstim,
atunci cine? Prin aceste pilde Biserica Ortodoxă a dat dovadă că
a rămas neştirbită şi în perioada comunistă! Azi e singura Biserică
ce şi-a păstrat învăţătura de credinţă neschimbată de-a lungul
istoriei!
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Moaşte aşezate pe rafturi de sticlă în osuarul din
monumentul de la Aiud

“Aiudule, Aiudule,/ Temniţă cruntă,/
Fă-te zăludule/ Piatră măruntă.//
Focul mânce-te/ Că nu te saturi./
Mereu vrei scâncete/ Şi bei oftaturi.//
Vântul destramă-te/ Că nu-ţi ajunge/
 - şi’n marea-ţi foamete - / mereu vrei sânge.//
Apele facă-te/ Ape ca ele,/
Lacrimi din lacăte/ Plâns de zăbrele.//
Grindina ‘ndoaie-te/ Spele-te ploaie,/
Lanţuri si geamăte/ Să ţi le’nmoaie.//
Aiudule, Aiudule/ Fiară năucă,/
Face-te-ai crudule/ Scrum şi nălucă.” (poezie scrisă
de Radu Gyr)
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Să ieşim din păcatul uitării
şi să ne vedem sfinţii1

Dan Puric
Ştiţi ce este un sfânt? Un sfânt este un om din univers, ca şi

noi, care îşi face sufletul şi trupul treaptă pe care Dumnezeu să
coboare, să ne ierte şi să ne ajute. Şi ca să-şi facă trupul treaptă,
el trebuie să fie de o curăţie extraordinară. Cu adevărat importante
la sfinţi sunt minunile, dar cel mai important lucru este cum îşi trăiesc
viaţa lor. Însăşi viaţa lor, a fiecăruia, e o minune de la un capăt la altul.

Un scriitor francez, care a scris foarte frumos despre România,
avea doar o singură nedumerire vizavi de români: „Mă întreb de ce
românii urcă în dealul Patriarhiei şi sărută o mână de maimuţă
învelită într-o dantelă”. Mâna aia de maimuţă – răspund eu – era
mâna Sfântului Dimitrie care m-a împiedicat pe mine ca român să fac
ce au făcut ei la Saint-Denis, unde, în timpul revoluţiei franceze, în
furia unei idei, şi-au dezgropat toţi regii şi le-au aruncat oasele. Vă
închipuiţi poporul român dezgropându-şi voievozii şi aruncându-le
oasele? Nu!

Problema care se pune la noi este: ne cunoaştem noi sfântul cât
încă este în viaţă? (…) Sfinţii, fiind trepte de coborâre a lui Dumnezeu
către om, sunt purtători de Dumnezeu. Această demnitate o veţi găsi în
puşcăriile comuniste. Suntem într-o perioadă în care călcăm pe sfinţi,
călcăm pe moaşte. Este nevoie de o grabnică canonizare. Pentru că o
ţară care are mulţi sfinţi, are multe trepte pe care Dumnezeu să coboare
şi să-i vină rapid în ajutor. Dar noi acoperim cu laşitate, cu frică, cu
oportunism, oasele, moaştele şi memoria acestor martiri.

Ştiţi ce a făcut Sfântul Dimitrie Basarabov pe care îl prăznuim
noi azi. În timp ce mergea cu oile la păscut, calcă din greşeală un cuib
de păsări sălbatice şi, astfel, fără să vrea, omoară puişorii. Un gest, o
întâmplare, un accident, care se poate întâmpla orişicui în viaţa
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aceasta. Dar această minune, dacă
umanitatea ar fi făcut-o, ar fi arătat

altfel. Acest cioban, impresionat, cu sufletul distrus de ceea
ce a făcut – recurge la un gest care pare de o copilărie infinită. Îşi
lasă piciorul care a călcat fără să vrea (îl canoniseşte, cum spune
în Proloage), îl lasă desculţ trei ani de zile. Îl pedepseşte pentru
ceea ce a făcut – să calce pe ciulini, pe spini, prin iarnă, prin frig.
Îl pedepseşte pe acest mădular neatent. Lucrul pare copilăresc,
infantil şi eu vin şi spun aşa: „Tu, omule, cu sufletul tău nebăgător
de seamă, cum ai călcat în picioare sufletul celuilalt şi nu te-ai
canonisit niciodată?” Ei calcă în picioare acum moaşte de martiri.

Gândiţi-vă că cei care au provocat comunismul, astăzi nu se canonisesc,
nici măcar nu regretă, sunt contemporani cu noi încă, chiar ne conduc.
Nimeni nu urmează acest gest simplu, al unui cioban……

Ce aveţi dumneavoastră la mănăstire, acolo în raclă, se numesc
moaşte de la Aiud. Asta ţine de responsabilitatea celui care a
recunoscut sfântul. Un sfânt îl recunoaşte pe celălalt, sau un copil cu
suflet curat îl recunoaşte. Nu ştiu câte mănăstiri şi biserici au asemenea
moaşte şi curajul de a le pune la închinare… Foarte greu… de parcă
trebuie să treacă şapte sute de ani până la canonizare.

Închipuiţi-vă o celulă de puşcărie. Închipuiţi-vă un biet trup de
tânăr de 25 de ani, de 30 de ani… stând faţă în faţă cu răul invizibil.
Un trupşor de om, bătut, schingiuit, l-a înfrânt pe diavol. Diavolul era
invizibil. Nu mai era amărâtul acela de plutonier care îl chinuia, care îl
bătea, care îl schingiuia – era ideologia, era duhul vremii. Şi el, sfânt,
ca un înger în trup, l-a învins pe cel fără de trup – pe satana. Şi aceste
trupşoare care au intrat în pământ sunt moaştele sfinţilor de la Aiud,
de la Piteşti, de la Gherla, de la Sighet, de peste tot pe unde neamul
acesta a dat sfinţi. Care trup de astăzi stă neclintit în faţa diavolului?
Căci şi diavolul zilelor noastre, în vederea globalizării, e tot idol. De
aceasta mi s-a părut important actul de recunoaştere a sfântului. Pe
sfinţii contemporani, care sunt lângă noi – avem sfinţi deghizaţi în
pensionari, care au trecut prin puşcăriile comuniste cu trup de martiri
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şi aşa au ieşit  – nimeni nu-i
recunoaşte. Să ieşim din păcatul
uitării şi să ne vedem sfinţii.

În 1993, mi-aduc aminte, i se lua un interviu lui Tudor
Greceanu, marele pilot de aviaţie, unul dintre eroii noştri, care nu
stătea într-o vilă, nu stătea într-o casă mare, stătea într-o
nenorocită de garsonieră, mult sub modestie, ba chiar spre sărăcie.
Invalid – pentru că atunci când a vrut să evadeze din puşcăria
comunistă şi l-au prins comuniştii şi l-au ţinut cu picioarele în apă
rece trei zile, la unul a făcut cangrenă şi a trebuit să-i taie piciorul
– stătea bolnav, senin şi demn şi acolo la picior [în loc de picior]
avea pijamaua prinsă cu un ac de agrafă.

Martirul nu are nicio şansă – în timp ce împăratul este puternic
–, cu toate acestea el se bucură de ceea ce i se întâmplă. El nu este
foarte încleştat de viaţa aceasta, el ştie că există şi cealaltă. Tot lucrul
acesta s-a văzut în rezistenţa anticomunistă - în munţi, în biserici, în
lume şi mai ales în puşcării. Puşcăria comunistă a dat numărul acesta
de sfinţi pe care noi trebuie degrabă să-i recunoaştem.
Recunoscându-i, vom fi întăriţi de ei. Nerecunoscându-i, vom fi
pedepsiţi, pentru că Dumnezeu oricum îi dezgroapă. Tudor Greceanu
este un sfânt, Valeriu Gafencu este un sfânt, Radu Gyr este un sfânt,
iar lista este uriaş de mare, sunt femei ale acestui neam care sunt
sfinte, care ajutau să nu se piardă această credinţă.

Ţineţi minte ce vă spun: în zece ani aceşti sfinţi vor fi canonizaţi
de Biserică, dar eu până atunci mă înclin în faţa sfântului care a adus
sfintele moaşte de aici, pentru că în timp ce el îşi vedea sfinţii, ceilalţi
îşi vedeau conducătorii care sunt reziduuri ale istoriei comuniste. În
timp ce el a îngenuncheat ca un voievod în faţa lui Iisus Hristos, ceilalţi
au îngenuncheat în faţa stăpânilor vremelnici. De aceea închei astăzi,
spunându-vă: să ne închinăm sfinţilor noştri!

(NOTE)
1 Fragmente din cuvântarea de la prăznuirea Sfântului Dimitrie Basarabov, Mănăstirea

Petru Vodă, 27 octombrie 2008. Material preluat din revista  Atitudini, nr. 3 /2008, pp. 97-
98.
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Rugăciune
către Preasfânta Născătoare de

Dumnezeu şi pururi Fecioara Maria

Dr. Iosif Niculescu
Medic, Veteran de război

În genunchi şi cu inimile covârşite de durere, ne ridicăm
privirile spre Cerul din care, alături de Fiul Tău, priveşti spre pământul
durerilor acelui neam în a cărui ţară Ţi-ai ales Sfânta Ta grădină .

Noi, cei de azi, cu gândul la suferinţele pe care fraţii noştri le-
au îndurat în lupta împotriva fiarei roşii şi în care şi-au dăruit odorul
cel mai de preţ, viaţa, spre a salva Biserica Fiului Tău de la batjocura
şi nimicirea anti Hristică, venim astăzi în faţa Ta şi îndrăznim cu lacrimi
în ochi să Te rugăm, ca pe mama noastră, a întregului neam creştinesc,
cu fapta, să binevoieşti a chema la Tine toate acele suflete care şi-au
părăsit trupurile în încleştarea cu fiara roşie şi ale căror oase s-au
răspândit de la Carpaţi la Oceanul Îngheţat şi Mările Neagră şi Caspică.

Aşa cum mărturisim în rugăciune şi credem - toate câte le
voieşti le şi poţi face.

Tatăl Creator a rânduit că moartea nu poate rupe legătura
dintre mamă şi pruncii ei; îndrăznim şi Te rugăm, că aşa a rânduit Fiul
Tău să fii Maică a tuturor celor ce vor crede în El, să-ţi aduci aminte
şi de aceşti fii ai Tăi, din neamul românesc, căzuţi în lupta anticomunistă
şi să-i chemi la Tine.

Şi Te mai rugăm ca acelora dintre cei astfel mântuiţi, prin
marea Ta bunăvoinţă, care vor voi să se arate alor lor de pe pământ,
să le îngădui să o facă pentru ca bucuria mântuirii să fie deplină, în cer
şi pe pământ.
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Şi pentru că Tu ai putere asupra tuturor celor de pe
pământ şi din cer, celor răzvrătiţi să le porunceşti să ne îngăduie
a aduce de pe pământul încă robit de fiara roşie, câteva din
osemintele acelor jertfiţi în luptă. Aceste adevărate sfinte rămăşiţe
să fie aşezate în mausoleul luptei anticomuniste ce va fi construit
spre veşnică aducere aminte.

Plecându-ne până la pământul pe care-l sărutăm pentru că s-
a învrednicit cândva să fie călcat de Sfintele Tale Picioare, îţi
mulţumim pentru mila Ta pe care, neîntrerupt, de aproape 2000
de ani, ai arătat-o acestui pământ şi locuitorilor lui şi care te-au
preamărit în rugăciunile pe care necontenit Ţi le-au adresat. Amin.
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