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 Veniti la Mine !,

Fiind comunitate aleasă care a devenit în istorie «poporul lui
Dumnezeu» (I Petru 2, 10), «trupul lui Hristos» (Rom. 12, 4; I Cor. 10, 17; 12,
27; Efes. 1, 23; 2, 16; 4, 4) şi «templul Duhului Sfânt» (I Cor. 3, 16; Efes. 2, 23),
Biserica posedă propria ei viaţă, care este viaţa în Dumnezeu – Sfânta Treime.
Biserica se defineşte în raport cu această viaţă: «comuniunea noastră este
comuniunea cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos» (I Ioan 1, 3). Biserica este
adesea comparată cu o corabie care poartă vistieria credinţei şi a vieţii deiforme.

Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie exprimă şi mărturisesc, în formă
concentrată, această comunicare a Bisericii cu cuvântul lui Dumnezeu şi în
Cuvântul lui Dumnezeu, «Calea, Adevărul şi Viaţa» (Ioan 14, 6). Biserica nu
inventează învăţătura şi mărturia sa despre Dumnezeu, ci recunoaşte pe
Dumnezeu aşa cum El Însuşi S-a descoperit de-a lungul istoriei mântuirii (Deut.
5-6; Iosua 24) sub forma «alianţelor» pe care El le-a iniţiat.

Prin Revelaţie, Teologia Ortodoxă înţelege faptul descoperirii şi
manifestării lui Dumnezeu cel Viu, precum şi conţinutul cuvintelor, actelor şi
evenimentelor („minuni, semne şi acte pline de putere“, Fapte 2, 22) prin care
Dumnezeu restabileşte comuniunea Sa cu creaţia şi cu neamul omenesc,
rămânând în mijlocul acestora („Iată, Eu cu voi sunt până la sfârşitul
veacurilor…“). Revelaţia este dezvăluirea şi conţinutul «tainei celei ascunse
timp de veacuri, dar acum arătată prin Scripturile proorocilor şi, după porunca
veşnicului Dumnezeu, adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor spre ascultare în
credinţă» (Rom. 16, 25-26).1

De aici şi importanţa Bibliei nu numai ca monument al cuvântului revelat,
ci şi ca revelaţie care face cunoscut prin cuvinte tainele lui Dumnezeu. „Biblia
este o metaforă a Duhului: Îi conţine urmele, iar litera ei Îi dezvăluie cuvântul,
lăsându-se înscrisă de către oameni. Dacă iubirea nu ar fi fost decât o calitate
a dumnezeirii, pe care omul ar fi trebuit s-o imite, atunci monologul ar fi fost
suficient, iar Biblia ar fi fost dictată, precum Coranul. Dar El nu dictează. O
iubire impusă încetează de a mai fi iubire; de aceea Yahwe îl cheamă pe om
lângă El şi, totodată, îi lasă libertatea deplină de a reacţiona. În esenţă, Biblia
dă seama tocmai de acest dialog con- jugal între Dumnezeu şi om.“2  (…)

Revelaţia
în accepţiunea Sfinţilor Părinţi

– o posibilă direcţie –

Pr. Constantin Necula
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Textul sacru nu invită la flirt, nu se mulţumeşte să cocheteze cu cititorul său, nu-
i face curte. Ci îl onorează, asumându-şi intrarea în casă cu el. Este o nuntă, „al
cărei pat este Crucea“ (zice Sf. Ioan Gură de Aur). O nuntă ce vădeşte sfinţenia.

Teologia Ortodoxă, spre deosebire de sectele şi mişcările
fundamentaliste, acordă o mare atenţie descoperirii lui Dumnezeu în creaţie şi
contemplării naturale, aceea despre care, pe lângă Biblie (Rom. 1, 20-21), dau
mărturie şi filosofia, prin Platon („binele suprem“) şi Aristotel („primul motor“) –
rost care-i aşează în pictura bisericii în apropierea sibilelor sau a altor „voci
mesianice“ – şi religiile naturale şi monoteiste care poartă cu ele referinţe la un
timp mitic, când realităţile văzute preexistă în arhetipurile lor nevăzute, vorbind
astfel o nostalgie a perfecţiunii originare.

Această teologie a descoperirii lui Dumnezeu în starea de creaţie
determină şi o atitudine dată de ştiinţă şi de dezvoltarea civilizaţiei care dezvăluie
credincioşilor o nouă concepţie, modernă, despre lume şi viaţă.3

În viziunea Sfinţilor Părinţi, Dumnezeu, Creatorul lumii, are foarte multe
„ecouri“ în spaţiul cosmic, dar dintre toate făpturile numai fiinţa umană poartă
„chipul“ Său. În spaţiul interior uman, sufletesc, se manifestă o oarecare
„revelaţie“ a lui Dumnezeu (Romani 1, 19) care în teologie poartă cu sine
imaginea „paradigmelor divine“. Iustin Martirul şi Filosoful vorbea de seminţele
Cuvântului cel împrăştiat în lume înainte de Întruparea lui Hristos. Această
sămânţă (λογος σπερµατικος) se află de la natură în libertatea individuală, în
mintea raţională şi în raţiunea morală a persoanei umane, creştini fiind cei care
primesc întreg pe Hristos Iisus pe cuvântul (Logosul întrupat).4  Desigur că
această descoperire naturală este dibuitoare şi imperfectă, dar mai ales parţială.5

Toţi marii isihaşti, filocalici, arată unitate în a afirma că în contemplarea
naturală nu e vorba de o simplă judecată deductivă şi că ea are nevoie de
lumina aceea „întru care vom vedea lumină“ (Ps. 35, 10) după ce metoda ascezei
va trece prin toate etapele ei: curăţirea minţii, lepădarea de patimi, revenirea la
starea dintâi câştigând o vedere nepătimaşă asupra lucrurilor.6  Ca o coroană a
gândirii de acest tip ne pare a fi spusa Sf. Petru Damaschinul: «Aceasta
[contemplaţia naturală] e numită de unii înţelepciune, pentru că mintea vede
lucrurile aşa cum sunt după firea lor. De alţii, iarăşi, e numită pătrundere, pentru
că cel care are parte de ea cunoaşte din tainele ascunse sau scopul lui
Dumnezeu aşezat în Sfintele Scripturi şi în fiecare făptură. Iar aceasta se naşte
din darul deosebirii şi poate înţelege raţiunile celor sensibile şi inteligibile. Din
această pricină se numeşte vedere (contemplare) a celor ce sunt, sau a făpturilor,
dar ea este firească (naturală) şi vine din curăţia minţii».7

Din aceasta decurge şi concluzia Sf. Clement Alexandrinul, care spune:
„Calea Adevărului este una, dar în ea se varsă din alte părţi ale curgeri de apă
ca dintr-un râu veşnic“.8

Pentru a ne orienta în concepţia Sfinţilor Părinţi cu privire la Revelaţia
propriu-zisă (la Sfânta Scriptură aşadar), vom face un demers legat mai mult de
tradiţia catehetică a creştinismului timpuriu ce se naşte, firesc aproape, în
prelungirea dimensiunii kerygmatice a mesajului evanghelic.
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Comunităţile dintâi au fost obligate să pună la punct un sistem propriu
de «predare» a învăţăturii de credinţă, centrat pe textul Sfintei Scripturi, dezvoltat
pe seama exegezei celor mai sfinţi dintre creştini. Dimensiunea aceasta
exegetico-catehumală este consubstanţială creştinismului, dată fiind vocaţia
propovăduitoare a acestuia.9  Povestea iubirii lui Dumnezeu devine temă centrală
a catehizării, având în centru Revelaţia-Sfânta Scriptură, iar în timp întreaga
tezaurizare a cuvintelor despre Cuvânt pe care Biserica le păstra în Tradiţie.

Părintele Boris Bobrinskoy scria în deschiderea unui capitol despre
Părinţi şi Sinoade: „Scrierile patristice oglindesc în aceeaşi măsură ca şi Noul
Testament mărturisirea fundamentală de credinţă a Bisericii în Iisus Hristos Cel
mort şi înviat, în certitudinea trăirii prezenţei Duhului de viaţă dătător. Mai mult
decât o reflexie asupra Duhului, Părinţii ne împărtăşesc o experiere a Duhului
Însuşi în Biserică“,10  de unde şi continuitatea intrinsecă între Scriptură şi
revelarea ei prin cuvântul Părinţilor.

La Fericitul Augustin găsim oarecum explicaţia utilizării Scripturii în
dezvăluirea învăţăturii către cateheţi: „Expunerea este completă atunci când
cineva este catehizat începând cu versetul: La început a făcut Dumnezeu cerul
şi pământul, şi terminând cu perioada actuală a Bisericii. Pentru aceasta nu
suntem obligaţi să reproducem din memorie întreg Pentateuhul sau toate cărţile
Judecătorilor, ale Regilor şi ale lui Ezdra sau toată Evanghelia şi Faptele
Apostolilor, chiar dacă le-am învăţat cuvânt cu cuvânt, şi nici să înfăţişăm şi să
explicăm toate cele cuprinse în aceste cărţi, cu cuvintele noastre. Nici timpul nu
ne îngăduie aceasta şi nici nu este necesar. Trebuie să le cuprindem însă pe
toate în treacăt şi la modul general, astfel încât să fie alese câteva mai demne
de admiraţie, care să fie ascultate cu mai multă plăcere şi să fie plasate chiar în
momentele-cheie. Nu se cade să le înfăţişăm ca pe nişte manuscrise legate în
învelitori şi să le răpim imediat privirii. Dimpotrivă, zăbovim pentru o vreme, ca
şi cum le-am dezlega şi le-am desfăşura, trebuie să le oferim sufletelor
ascultătorilor pentru ca ei să le privească atent şi să le admire. Celelalte trebuie
introduse în context printr-o rapidă trecere în revistă. Astfel, prin retragerea lor
în planul al doilea, faptele pe care dorim să le evidenţiem vor ieşi mai mult la
lumină, ascultătorul pe care dorim să-l stimulăm prin expunerea noastră nu va
ajunge la ele obosit, iar memoria celui ce trebuie instruit prin învăţătura noastră
nu va deveni prea încărcată.“11  Tot Augustin este cel care ne vesteşte că
„întreaga Scriptură anunţă venirea Domnului“.12

Tot la Augustin putem identifica încă un aspect al propovăduirii
Revelaţiei – constanţa, fidelitatea integrării liturgice a comentariului. Era de
Săptămâna Luminată a anului 407 (cf. I. de la Potterie, S. J.) când Augustin
începe tâlcuirea Epistolei I a Sf. Ioan Teologul, cerând ajutor Domnului pentru
tâlcuire şi socotind că e nevoie de o lectură duhovnicească (lectio divina) a
textului în acest context pascal.13  De la el avem însă şi opusul în raport cu
folosirea Scripturii în „Solilocvii“14  (socotite de unii tocmai pe acest motiv pseudo-
augustiniene), ca şi în „De Magistro“ – citarea Scripturii să fie extrem de limitată,
în primul caz nulă.15



     Porunca Iubirii   4 / 200210

Sfântul Irineu de Lyon (născut cu aproape 300 de ani mai înainte)
vedea şi el în Revelaţie o lucrare a Duhului Sfânt care face cunoscută lumii voia
lui Dumnezeu: „Căci ceea ce a fost cu neputinţă pentru firea noastră şi ca urmare
ar fi dus la necredinţă în om, Dumnezeu a făcut cunoscut mai înainte prin profeţi,
adică prevestind-o cu mult timp mai înainte şi în cele din urmă prin împlinirea ei
aşa cum Dumnezeu a prevestit, pentru ca să cunoaştem că Dumnezeu a fost
Cel Care ne-a descoperit mai înainte mântuirea noastră“16 , finalul tratatului său
de propovăduire cerând «să stăruim în adevăr», stăruinţă care – pe seama
Scripturii – va naşte lucrarea „Adversus haereses“.17

La Clement Alexandrinul în «Pedagogul»18 , remarcabil pentru
accepţiunea în ce priveşte Scriptura este stilul lipsit – voit – de compoziţie.
„Când o idee ispititoare îi vine sub condei îl răpeşte uşor, mai ales când un poet
cu renume, cu o idee valoroasă, i se furişează în spirit. Îi plac jocurile de cuvinte,
interpretările alegorice – să nu uităm că face parte din Şcoala de la Alexandria,
nu? – întemeiate pe etimologii îndrăzneţe, adesea puerile, şi pe antiteze. Pune
pasiune în lucruri care ne par astăzi de puţină valoare literară sau teologică.
Citaţiunile sunt folosite din memorie – se vede ici-colo că modifică textul origi-
nal cu scopul de a face mai înţeles principiul pe care vrea să-l dezvolte, parcă
ar vrea să fie el interpretat de Sfânta Scriptură în aceeaşi măsură în care o
interpretează el. O memorie distinsă îl ajută în această operă, căci frazele
Vechiului şi Noului Testament se contopesc în stilul lui, formând aproape o unitate,
încât deseori pierzi din vedere că nu mai vorbeşte Clement”.19

Alt mod cu totul pedagogic de interpretare şi folosire a Scripturii
identificăm în „Dialogul cu iudeul Trifon“20  al Sf. Iustin Martirul şi Filosoful, unde
apologetul creştin nu doar că foloseşte Scriptura pe argumentare, ci creează
una din cele mai accesibile dimensiuni ale exegezei, aceea legată de modul
exegetic al Vechiului Testament, al culturii şi mentalităţii iudaice, transformat în
Duhul Sfânt în discurs lucid şi realist asupra Adevărului de credinţă. Citări largi
din Scriptură fac din carte un veritabil punct de reper în controlul textului
scripturistic şi al valorilor sale în explicitarea adevărurilor de credinţă.

La acelaşi capitol de utilizare „pedagogică“ a Scripturii putem încadra
şi temeinicul monument patristic care este „Dogmatica“ Sf. Ioan
Damaschin.21  Alături de „Catehezele“ Sf. Chiril al Ierusalimului22  sau de
încă netradusele în limba română „Cateheze baptismale“ ale Sf. Ioan Gură de
Aur sau „Cateheza pentru neofiţi“ a Sf. Niceta de Remesiana, ele pot alcătui
posibile surse de reasumare a aşezării revelaţiei în context patristic.

O posibilă Concluzie a demersului nostru din aceste pagini aflăm tot
la un Sfânt Părinte – Sf. Ambrozie, episcopul de Milano, care, în comentariul la
Ps. 118, v. 82: „Sunt ochii lăuntrici care trebuie fixaţi asupra cuvântului lui
Dumnezeu, până la topire (în sensul «afundării» în orbite). Şi nu trebuie să ne
fie teamă că suntem trândavi dacă dăruim timpul nostru cuvântului lui Dumnezeu.
Căci este drept să avem un respect deosebit faţă de aceia care se dedică
aprofundării în cunoaşterea teologică”.23



 Porunca Iubirii  4 / 2002 11

1 BRIA, Pr. Prof. Ion, «Credinţa pe care o mărturisim», Ed. Instit. Biblic şi de
Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1987, p. 15-16;

2 JINGA, Constantin, „Acul şi cămila – Lecturi biblice de post-modern», Ed.
Marineasa, Timişoara, 2002, p. 19-20;

3 BRIA, op. cit., p. 21;
4 Sf. Iustin Martirul şi Filosoful, Apologia a doua, VIII-XII, col. P.S.B., p. 83-87;
5 Idem, Apologia a doua, X, Col. P.S.B., p. 84-85;
6 pe larg a se vedea CITTERIO, Elia: «Nicodim Aghioritul – Personalitatea,

viaţa, opera, învăţătura mistico-ascetică», Ed. Deisis, 2001, capitolul „Metoda ascezei“,
p. 138-156;

7 PETRU DAMASCHINUL, „Învăţături duhovniceşti“, cuvântul 24, Filocalia,
vol. V, p. 265;

8 Sf. CLEMENT al ALEXANDRIEI, Stromata I, 29.1 în vol. „Stromate“,
P.S.B., p. 22-26;

9 Daniélou, Jean ţi du Chaulat, Régine: „La catéchčse aux premières siècles“,
Paris, 1968, p. 21-23;

10 BOBRINSKOY, Preotul profesor Boris, «Împărtăşirea Sfântului Duh», Ed.
I:B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1999, p. 31;

11 AUGUSTIN, „Prima cateheză – iniţiere în viaţa creştină“, Ed. Polirom, Iaşi,
2002, p. 41-43 (III. 5);

12 Idem, p. 49 (III. 8);
13 cf. Prolog la „Comentariul Epistolei I a Sf. Ioan Teologul“, ed. În lb. Franceză,

în col. Les Peres dans la Foi, Desclée de Bronner, 1986, p. 25;
14 AUGUSTIN, „Solilocvii“, ed. bilingvă, Humanitas, Bucureşti, 1993, 268 –

cu citări ample din filosofia augustiniană „dialoguri interioare cu propria raţiune“;
15 AUGUSTIN, „De Magistro“, ed. bilingvă, Humanitas, Buc., 1994, 158 p., în

care stă de vorbă cu fiul său Adeodat, a cărui minte „îl speria“;
16 Sfântul Irineu de Lungdunum: „Demonstraţia propovăduirii apostolice“, (43),

Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 2001, p. 105;
17 Idem, (100), p. 153;
18 Clement Alexandrinul, „Pedagogul“, col. „Izvoarele Ortodoxiei“, nr. 3,

Bucureşti, 1939, 383 p.;
19 din introducere la „Pedagogul“, Ed. citată, introducere care aparţine cel mai

probabil traducătorului, Dr. Nicolae I. Ştefănescu, p. 20-21;
20 Sf. Iustin Martirul, „Dialogul cu Iudeul Trifon“, col. I.O., nr. 4, Bucueşti, 1941,

327 p.;
21 Sf. Ioan Damaschin, „Dogmatica“, col. I.O., nr. 1, Bucureşti, f.a. (∼ 1938),

358 p., una din scrierile patristice cu cele mai multe citate scripturistice;
22 editate tot în col. Izvoarele Ortodoxiei (I.O.), nr. 6-7, vol. I şi II, Bucureşti,

1943, un excelent model de fondare a catehezei pe Cuvântul lui Dumnezeu şi pe cuvintele
Sale;

23 Sf. Ambrozie, „Viu va fi sufletul meu“, părţi alese din Comentariul la Psalmul
118, trad. Pr. C. Necula, Ed. „Oastea Domnului“, Sibiu, 2000, p. 69-70.



     Porunca Iubirii   4 / 200212

Rãzboiul nevãzut.
Isihasmul

Rugaţi-vă neîncetat (1Tes. 5, 17)
Cuvintele Sf. Apostol Pavel adresate tesalonicenilor: „Rugaţi-vă

neîncetat”, exprimă una din datoriile fundamentale ale omului, îndeosebi
a creştinului, de a ţine, fără întrerupere, legătura cu Dumnezeu, prin
rugăciune… Cuvintele Apostolului neamurilor exprimă în acelaşi timp
chintesenţa creştinismului cu privire la valoarea omului şi poziţia lui în
lume… Între armele eficace… în lupta de cucerire a supremelor idealuri,
în frunte cu mântuirea, rugăciunea este cea dintâi. Esenţa şi analiza ei
psihologică vom încerca s-o facem în cele ce urmează.

Rugăciunea - privilegiul omului.
Rugăciunea - inima religiei în general şi a religiei

creştine în special

Rugăciunea1  este legată indisolubil de natura fiinţei umane; ea este
semnul neîndoielnic al superiorităţii şi supremaţiei omului faţă de fiinţele
necuvântătoare, ea „este manifestarea firească a omenităţii noastre”.
Th. Carlyle spune despre rugăciune că este cel mai profund dintre
instinctele umane. „Cei care se roagă sunt oameni prin excelenţă; prin
rugăciune, ei exercită cel mai măreţ privilegiu al umanităţii”. „Întreaga
viaţă spirituală cuprinsă în rugăciune, ţâşneşte şi se prăvăleşte din
rugăciune şi e purtată de ea”2 .

Trebuinţe biologice au şi animalele. Întâlnim la animale instinctul
foamei, al setei, al reproducerii etc, dar le lipseşte „instinctul metafizic”,
setea după valori spirituale. Întâlnim la animale instinctul de sociabilitate,
graţie căruia ele se adună şi trăiesc în turme, cirezi, etc, le lipseşte însă
conştiinţa socială. Sunt lipsite apoi de posibilitatea de a ieşi din

Psihologia rugăciunii (1)
 Pr. Prof. Ioan Bunea
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cadrul îngust al vieţii lor biologice, nu pot reflecta asupra evenimentelor
trecute sau viitoare, n-au perspectiva istorică a evenimentelor. Mai presus
de toate, animalele n-au putinţa de a intra în comuniune liberă şi conştientă
cu Dumnezeu; ele n-au religie şi, în consecinţă nu pot avea nici rugăciune.
Singur omul este fiinţa care se roagă. Între fiinţele de pe pământ,
prerogativa rugăciunii aparţine în exclusivitate omului. Dacă lucrurile
neînsufleţite şi fiinţele lipsite de raţiune n-au putinţa de a preamări după
cuviinţă pe Dumnezeu, omul este dator să se facă interpretul lor şi să
oficieze în locul lor. Foarte nimerit se exprimă Epictet în această privinţă,
când spune : „Lumea aceasta este un templu clădit pentru lauda lui
Dumnezeu şi omul este preotul. Toate fiinţele contribuie prin munca, viaţa
şi substanţa lor, la întreţinerea omului, pentru ca el să oficieze în acest
templu şi să laude pe Dumnezeu. Calul, boul şi oaia ne zic pe tăcute: Eu
însumi nu pot lăuda pe Dumnezeu, pentru că nu mă pricep, dar îţi dau
munca, pielea, lâna şi carnea mea, ca să te îmbraci şi să te hrăneşti, cu
condiţia ca să cinsteşti tu pe Creatorul în locul meu. Neîmplinirea acestei
obligaţiuni n-ar însemna deci a le face o nedreptate, a le răpi munca? N-
ar însemna a le face nefolositoare şi a le lipsi de scopul lor ultim?”3

Rămâne, deci, ca omul, cu osebire creştinul, să dea expresie practică
cuvintelor psalmistului: „Voi lăuda pe Domnul în viaţa mea, voi da slavă
Dumnezeului meu cât voi mai trăi”4 .

Rugăciunea este inima religiei, este sufletul sentimentului religios,
este religia în lucrarea, religia vie, religia adevărată. O religie fără
rugăciune este un nonsens, este cel mult o religie naturală, care se bate
neputincioasă în întrebări ce rămân veşnic fără răspuns şi în numeroase
contradicţii interne. Practic, o astfel de religie, în care credinţa şi
rugăciunea nu vieţuiesc şi nu sârguiesc împreună, nu aduce nici un spor
în promovarea aspiraţiilor înalte ale omului, nu contribuie cu prea mult la
înzdrăvenirea lui morală, prejudiciindu-i mântuirea. O religie naturală lasă
pe Dumnezeu şi om îndepărtaţi unul de altul. Nici o legătură intimă, nici
un dialog ulterior, nici un schimb între ei, nici o acţiune a lui Dumnezeu în
om, nici o întoarcere a omului la Dumnezeu. În fond, această pretinsă
religie nu este decât filosofie. Ea s-a născut în epocile raţionalismului şi
n-a fost niciodată mai mult decât o abstracţie. Fiind o creaţie artificială şi
caducă, ea este lipsită de particularităţile specifice religiei şi, ca atare,
rugăciunea nu poate odrăsli pe tulpina ei lipsită de sevă divină.5

Religia noastră creştină este religia rugăciunii. Aşa ne-a înfăţişat-o
Mântuitorul prin învăţătura şi pilda vieţii Sale. El a pus accent pe valoarea
practică a rugăciunii, prezentând-o ca o datorie, ca trebuinţă vitală a
tuturor credincioşilor, care Îi păzesc cuvântul şi vreau să-I imite pilda.
În rugăciune, omul se adresează lui Dumnezeu, intră în legătură
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cu El, îi înfăţişează trebuinţele şi frământările vieţii sale, cerându-I
asistenţa. În rugăciune se descoperă Dumnezeu mai mult decât oriunde
şi revarsă din darurile Sale sfinţitoare în amfora vieţii sufleteşti a
credinciosului.

Ţinând seamă de rolul considerabil pe care îl are rugăciunea în viaţa
religioasă şi morală a credinciosului, ca factor de înnoire sufletească şi
de promovare a virtuţilor sublime, Mântuitorul îi învaţă pe Sf. Apostoli
cum să se roage, împărtăşindu-le formula rugăciunii desăvârşite: Tatăl
nostru. Această rugăciune cuprinde două serii de cereri: primele se referă
la împlinirea voi lui Dumnezeu pe pământ; celelalte se referă la binele
vremelnic şi spiritual al omului6 . Mântuitorul a făcut din rugăciune cel
mai minunat mijloc de înălţare a omului către cer şi de pogorâre a cerului
pe pământ. Mântuitorul nu numai că recomandă rugăciunea stăruitoare,
perseverentă,7  ci încurajează chiar rugăciunea supărătoare – judecată
omeneşte – cum este în cazul femeii canaaneice8 . Mântuitorul înfăţişează
rugăciunea ca datoria datoriilor9 . Pentru a fi cât mai edificator în
problema rugăciunii, El însuşi se roagă în diferite împrejurări ale vieţii
Sale pământeşti. Se roagă în pustie, înainte de începerea activităţii Sale
publice petrece nopţi întregi în rugăciune10 ; se roagă în momentele cele
mai solemne ale vieţii Sale, ca la înmulţirea pâinilor11 ; înainte de învierea
lui Lazăr, fiind totdeauna ascultat de Părintele Său bun12 ; se roagă înainte
de a fi dus la moarte, pentru Sine, pentru ucenici şi pentru toţi
credincioşii13 ; se roagă în momentele dramatice ale vieţii Sale, urmărind
prin aceasta să întipărească în conştiinţa oamenilor necesitatea specială
a rugăciunii în faţa ispitelor. Concludentă în această privinţă, este
rugăciunea făcută în grădina Ghetsimani14 .

De la început Biserica a practicat rugăciunea, imitând pilda
dumnezeiescului ei Întemeietor. Rugăciunea era îndeletnicirea predilectă
a celor 12 Apostoli, care aşteptau venirea Duhului Sfânt15 . Sf. Apostol
Pavel, abia convertit, se roagă,16 . Sf. Apostol Pavel preconizează viaţa
creştină ca o împreună vieţuire cu Hristos, întrucât creştinii sunt trupul
lui Hristos şi mădulare în parte17 . Condiţia unirii active şi permanente a
creştinilor cu Hristos este rugăciunea, pe care Sf. Apostol Pavel o
recomandă stăruitor în Epistola I Către Tesaloniceni, 5, 17, spunând:
„Rugaţi-vă neîncetat”.

Rugăciunea creştină  şi dragostea frăţească

Caracterul special al rugăciunii creştine se învederează din jertfa
euharistică, încredinţată de Mântuitor preoţilor Noului Testa-
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ment. Graţie acestei jertfe, se înalţă către cer nu numai rugăciunea omului,
ci rugăciunea proprie Cuvântului întrupat, etern viu şi mereu rugător pentru
noi. Preotul reeditează gestul sacerdotal al Mântuitorului de la Cina cea
de taină, reeditează jertfa Răscumpărătorului, ceea ce înseamnă că
creştinul ce-şi împreună mâinile şi-şi pleacă genunchii pentru rugăciune
în timpul Sfintei Liturghii, nu este singur, ci este cuprins în văpaia iubirii
Fiului lui Dumnezeu. În aceste momente, credinciosul simte şi trăieşte la
unison cu întreaga obşte cufundată în rugăciune. Sfânta Euharistie este
simbolul unităţii neamului creştinesc, este respiraţia în acelaşi duh al
iubirii şi împreunarea creştinilor cu izvorul vieţii, cu Hristos,18 . Prin ea se
realizează adevărata solidaritate umană. Sufletul autentic creştin nu vrea
să se roage singur, fiindcă nu este interesat exclusiv de propria sa
mântuire ci este solidar cu toţi cei care mărturisesc aceeaşi credinţă.
Rugându-se, credinciosul are sentimentul că sporeşte viaţa religioasă a
fraţilor săi. El va face să pătrundă puterile sale vitale în existenţa
aproapelui, înglobând-o pe aceasta în profunzimile propriei sale fiinţe.
Pe drept cuvânt remarcă Robert Will, că oamenii trebuie să înveţe a se
ruga nu numai unii pentru alţii ci unii cu alţii şi, într-un fel oarecare, unii în
alţii. Rugăciunea liturgică nu şterge personalitatea insului, cum se
întâmplă la unele secte, la care rugăciunea individuală face erupţie în
sufletele apropiate, le subjugă sau chiar le sminteşte, în ultima analiză,
paralizează elanul lor vital, compromiţând comuniunea lor cu Dumnezeu.
Rugăciunea liturgică uneşte inimile, fără să violenteze sufletele. Ea
asigură creştinului deodată sentimentul independenţei sale individuale
şi acela al solidarităţii frăţeşti.19

Creştinul se consideră ca un mădular al trupului mistic al
Mântuitorului, deci se simte unit printr-o legătură invizibilă cu fraţii săi din
comunitatea creştină. Aici nu e o lucrare periferică, nu e o simplă
întovărăşire exterioară, ci e o penetraţie a sufletelor, unele în altele, o
influenţă reciprocă a fiinţelor între ele, analoagă comunicării neîntrerupte
a materiei vii în membrele corpului. Adresându-se altora să-l însoţească
în rugăciune sau rugându-se pentru alţii, creştinul exclude din rugăciune
orice notă egoistă, prefăcând-o într-un act de caritate.20  Creştinul vrea
să fie însoţit la Dumnezeu de Biserica sa, de aceea cheamă sufletul
fraţilor săi în jurul rugăciunii sale. Nu se mulţumeşte însă cu o simplă
comunicare a sufletului său cu celelalte suflete, ci se substituie lor,
îndeosebi celor mai deznădăjduite şi mai păcătoase, venindu-le într-ajutor
în uşurarea stării lor şi a expierii păcatelor lor. Marele romancier rus F. M.
Dostoievski, vorbind despre rugăciune, îi atribuie o valoare mult mai mare
atunci când se face şi pentru alţii, dezinteresat, îndeosebi pentru
străinii care mor şi n-are cine să se roage pentru sufletul lor,
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pentru sinucigaşi şi pentru păcătoşi în general. „Aminteşte-ţi, tinere –
spune Zosima – de a repeta în fiecare zi şi ori de câte ori poţi în minte:
„Doamne, ai milă de toţi cei ce apar acum în faţa Ta”, căci în fiecare oră
mii de fiinţe îşi sfârşesc viaţa pământească, iar sufletul lor ajunge înaintea
Mântuitorului; câţi printre ei n-au părăsit pământul în singurătate, neştiuţi
de nimeni şi înspăimântaţi de indiferenţa generală. Sufletul înspăimântat
în faţa lui Dumnezeu, va fi impresionat că a avut şi el pe cineva pe pământ,
care-l iubeşte şi intervine pentru el... Şi-i va ierta lui pentru tine”,21 . Există
o lege a vinovăţiei universale, spune Dostoievski de aceea se impune
rugăciunea pentru toţi, deci şi pentru păcătoşi. „Nu există, spune Zosima,
decât un singur mijloc de mântuire: ia asupra ta toate păcatele oamenilor...
şi vei vedea că aşa este, că tu eşti vinovat pentru toţi şi pentru tot”22 . Din
sentimentul de vinovăţie universală se naşte iubirea faţă de toţi, care
înflăcărează inimile şi ne determină să facem rugăciuni şi pentru cei
păcătoşi. Prin iubire putem câştiga lumea toată şi răscumpăra nu numai
păcatele noastre, ci şi ale altora.

Religia creştină a dat acestui sentiment de fraternitate spirituală o
valoare mai mare decât orice religie. În alte religii, rugăciunea de înfrăţire
nu apare totdeauna clară; ea se desprinde cu greu din alte sentimente.
Chiar şi în religia mozaică a Vechiului Testament, existenţa acestui fel de
rugăciune nu o întâlnim decât în câteva texte sporadice; ne este
semnalată în cartea Psalmilor. În schimb, în creştinism, ea se manifestă
mai limpede de la început. Pe drept cuvânt, remarcă Ciprian că în
„Rugăciunea Domnească”, nu spunem „Tatăl meu”, ci „Tatăl nostru”,
nu spunem „Dă-mi mie”, ci „Dă-ne nouă”.23  Însuşi Mântuitorul vrea să ne
rugăm nu numai pentru noi, ci pentru toate sufletele. În acest scop, Iisus
a premers cu exemplul rugându-se pentru Apostoli, pentru prieteni şi
pentru păcătoşi. Sf. Apostol Pavel termină toate epistolele sale printr-un
îndemn la rugăciune frăţească.24 ; îndemnul aceasta este consecinţa
firească a învăţăturii sale dogmatice despre trupul mistic al Mântuitorului.25

Deci, liturghia se prezintă ca rugăciunea Bisericii, luată ca societate
religioasă, ea fiind socializarea prin excelenţă a rugăciunii.26

Caracterul social al rugăciunii creştine se vădeşte cu deosebire în
rugăciunea Domnească, care începe cu expresii ce arată mişcarea ei
normală spre alte fiinţe decât subiectul rugător. Astfel: numele Tău,
Împărăţia Ta, voia Ta, pâinea noastră, iartă-ne nouă, nu ne duce în ispită,
etc...27 . Primele două cuvinte din rugăciunea domnească „Tatăl nostru”
constituie o probă elocventă că în structura ei internă ea are un caracter
comunitar. „Învăţându-ne să zicem Tatăl nostru, nu Tatăl meu, Domnul
a vrut pe de o parte să înăbuşe în germen tendinţa extrem de
puternică de a căuta şi obţine numai pentru viaţa proprie binele
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şi fericirea; iar pe de altă parte, să trezească şi să dezvolte conştiinţa
apartenenţei comune la marea familie a neamului omenesc, precum şi
conştiinţa datoriei de a ne căuta binele şi fericirea nu împotriva şi în
dauna celorlalţi, ci în cadrul binelui şi fericirii obşteşti. Nu ţi-e îngăduit să
te prezinţi înaintea lui Dumnezeu rupt sufleteşte de ceilalţi, nici într-o
stare de indiferenţă faţă de ei, cu atât mai puţin în stare de vrăjmăşie cu
dânşii. Pe Dumnezeu cel iubitor de oameni nu-L poţi numi Tată, dacă pe
ceilalţi nu-i recunoşti ca fraţi ai tăi şi dacă te porţi crud şi neomenos faţă
de dânşii”.28

Dacă supunem cererile din Rugăciunea Domnească unei examinări
amănunţite constatăm că absolut toate vizează nu numai viaţa creştinului
singuratic ci a tuturor oamenilor. Astfel, prin cuvintele „... Sfinţească-se
numele Tău” se urmăreşte preamărirea sfinţeniei inerente lui Dumnezeu
şi eliberarea omului din legăturile patimilor aducătoare de moarte.
Eliberarea omului din robia impulsurilor egoiste şi practicarea virtuţii
constituie condiţii indispensabile pentru realizarea împărăţiei lui
Dumnezeu pe pământ. Ori, rostuirea vieţii potrivit orânduirii divine,
credinciosul n-o vrea numai pentru sine, ci pentru toţi, drepţi şi păcătoşi
deopotrivă. Iată ce spune Tertulian în această privinţă: „Ne rugăm ca
numele Lui să fie sfinţit în noi, care îi aparţinem, ca şi ceilalţi pe care
harul îi aşteaptă, aşa încât satisfacem şi prescripţia de a ne ruga pentru
toţi. Când, deci, lăsăm la o parte cuvântul noi, şi nu spunem: sfinţească-
se El în noi, vrem să spunem: sfinţească-se în toţi”.29

Cuvintele „...vie împărăţia Ta” sunt un strigăt împotriva pasivismului
ucigător şi o chemare adresată tuturor oamenilor la o viaţă neprihănită,
prin smulgerea tuturor din marea fărădelegilor şi îmbrăţişarea vieţuirii cu
Domnul. Acesta-i mijlocul de trecere pa tărâmul împărăţiei lui Dumnezeu.
Evident că în acest scop, se cere îndeplinirea voii Sale, precum în cer
aşa şi pe pământ, de către toţi, fără deosebire. Sf. Ioan Gură de Aur ne
învaţă ca în rugăciunile noastre să avem grijă de toată lumea, căci
„Mântuitorul nu zice: „Facă-se voia Ta” „în mine” sau „în noi”, ci peste tot
pământul, pentru ca astfel eroarea să fie smulsă şi împlântat adevărul,
răutatea înlăturată şi introdusă virtutea, să nu se deosebească prin nimic
cerul de pământ”.30

Cererea: „Pâinea noastră cea de toate zilele” exprimă cu vârf şi
îndesat caracterul social al rugăciunii. Mântuitorul nu spune: „pâinea mea”,
ci „pâinea noastră”, ceea ce însemnează că în privinţa procurării celor
necesare existenţei – implicit munca – în temeiul iubirii frăţeşti, oamenii
trebuie să fie solidari. Purtăm o răspundere de existenţa semenilor noştri
şi ca atare, de organizare a muncii ş i de repartizare echitabilă a
roadelor ei.31
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„Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri”, este o cerere care se referă la caria păcatului, cauză a desfigurării
fiinţei umane şi a războirilor nefaste dintre oameni. Eliminarea ei din
suflete este o condiţie a însănătoşirii omului şi a redresării morale a
societăţii. Pentru refacerea unităţii morale – năruită prin păcat – se cere
intrarea din nou în comuniune cu Dumnezeu, singurul în măsură să spele
întinăciunea patimilor şi a fărădelegilor; e necesar să-i cerem izbăvirea
din viforul crunt al păcatelor, pentru toţi, trebuind ca şi noi să acordăm
frăţeasca iertare tuturor semenilor noştri. Aici se pune problema conştiinţei
vinovăţiei proprii şi a răspunderii pentru vinovăţia semenilor noştri. Dacă
persistă răul între oameni şi le pricinuieşte suferinţe permanente, cauza
trebuie s-o căutăm în propriile noastre păcate, precum şi în păcatele
altora, de care suntem răspunzători, că n-am căutat să le lecuim. Purtând
de grijă semenilor noştri, întâi, înăbuşi în tine pornirile egoiste, şi, în al
doilea rând contribui la împuţinarea răului în lume.

Iertarea păcatului încă nu-i o garanţie că el nu va mai apărea. De
aceea Mântuitorul ne învaţă în ultima cerere, zicând: „Şi nu ne duce pe
noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău”. Se cere ca mereu să fim
treji în faţa împrejurărilor care ne-ar duce la o nesocotire a legilor mo-
rale. Să ne ferim de ispite, dar să nu dăm şansă la alunecare nici altora.
Războiul ce trebuie să-l ducem împotriva celui rău, să nu-l ducem izolat,
ci prin împreunălucrare, pentru ca de roadele biruinţei să poată benefi-
cia toţi.

Se constată, deci, că Rugăciunea Domnească este o rugăciune care
exprimă principiul confraternităţii creştine, a unităţii dintre membrii Bisericii,
a datoriilor ce la incumbă tuturor de a sârgui pentru izbăvirea lumii. Se
impune ca gândurile, rugăciunile şi acţiunile creştinilor singuratici să
cuprindă şi mântuirea semenilor, pentru că „purtând sarcinile unii altora,
aşa împlinesc legea lui Hristos”.32

Rugăciunea este miezul religiei noastre creştine. Ea este pentru
credinţa noastră ceea ce este raţiunea pentru filosofie şi experienţa pentru
ştiinţă.

- va urma -
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 Flori de Pateric.
 Orizonturi spirituale

† Ieromonahul Lavrentie
Mânăstirea Frăsinei

Sf. Mănăstire Frăsinei, această binecuvântată Lavră a fost asemenea
unei viţe purtătoare de viaţă, cu „ciorchinii vieţii” - bărbaţii, care cu
rugăciunile lor, cu puterea lor şi cu exemplul vieţii lor au întărit multe
suflete şi le-au întors de la întunericul păcatului la lumina Evangheliei.

Astfel de ciorchine al vieţii a fost şi Ieromonahul Lavrentie Şovre,
despre care putem afirma că a fost rod al ostenelilor şi rugăciunilor
Sf.Calinic. Ca urmaş duhovnicesc al multor părinţi îmbunătăţiţi ai acestei
Sf. Mănăstiri, ca nevoitor, ascet şi postitor, el a fost un păstrător până în
zilele noastre al măsurilor şi tipicului ascetic al Sf. Calinic.

S-a născut în jud. Maramureş, satul Trestia, la 25 septembrie 1923,
din părinţi evlavioşi, Lazăr şi Paraschiva. A fost botezat în biserica satului,
închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, punându-i-se numele Gavriil.

Mama lui Paraschiva, avea de mică duh ascetic şi a sădit în inima
copilăroasă a micului Gavriil acelaşi duh. Când Gavriil a ajuns la vârsta
de 16 ani, făcând un pelerinaj la Sf. Mănăstire Rohia, s-a hotărât să
urmeze în viaţa monahală. Au urmat doi ani de pregătire, de post şi
rugăciune şi în anul 1941, de Crăciun, a plecat dintre cei iubiţi, părăsindu-
şi părinţii pentru dragostea lui Hristos. A ieşit din casa părintească,
ascultând cuvântul lui Hristos: „Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi
nu-mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. Cine ţine la sufletul lui îl va
pierde, iar cine-şi va pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi.” (Mat. 10.
37 – 39). A vrut să devină fiul lui Dumnezeu şi fiul Întregii Biserici,
demonstrând aceasta prin fapte, căci scris este: „Nu oricine zice Doamne,
Doamne, va intra în Împărăţia Cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu
Celui din Ceruri.” (Mat. 7. 21).

Astfel a intrat pentru o perioadă scurtă în Sf. Mănăstire Topliţa în anul
1940, după care în anul 1941 trecând linia de demarcaţie din Ardeal, deoarece
Ardealul fusese dat la Unguri, ajunge la Sf. Mănăstire Neamţ. Aici vrea să
urmeze seminarul, însă este luat în armată a doua zi de Paşti.
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Armata o face la vânătorii de munte şi în 1944, având probleme cu picioarele,
este lăsat la vatră. El nu se mai duce acasă şi vine la Sf. Mănăstire Frăsinei.
După diferite ascultări, în anul 1948, de sărbătoarea Sf. Andrei este făcut
monah, schimbându-i-se numele în Lavrentie.

Datorită vieţii sale exemplare, în 9 ianuarie 1949 a fost făcut diacon
la Sf. Mănăstire Cozia. Slujeşte 19 ani ca diacon până în anul 1968,
când în prima săptămână a Postului Mare a fost făcut preot. De atunci
devine economul Sf. Mănăstiri Frăsinei şi împreună cu actualul stareţ a
obţinut pe plan administrativ realizări de neînchipuit în acea vreme: un
grajd nou, o trapeză şi o stăreţie nouă, acoperă chiliile din jurul bisericii
etc. Din 1988 îşi ia sarcina de a oficia Taina Sf. Maslu la bisericile în
construcţie şi la familiile necăjite. Şi deoarece slujea cu sinceritate şi cu
frica lui Dumnezeu, ascunzându-şi faptele bune, căutând smerenia,
Dumnezeu l-a descoperit. Astfel fiind încă în viaţă, numele lui era purtat
cu o deosebită evlavie de numeroşi credincioşi din Sibiu, Piteşti, Rm.
Vâlcea, Făgăraş. De peste tot alergau oamenii la el ca să se folosească
duhovniceşte. În fiecare zi mângâia pe cei îndureraţi de păcatele lor şi le
insufla nădejde. Deoarece avea adevărata duhovnicie, cuvintele lui erau
ascultate cu evlavie şi oamenii văzând că acestea erau însoţite de o
viaţă sfântă, îi încredinţau sufletele lor.

Se jertfea lui Dumnezeu printr-o asceză autentică, slujind mult oamenilor,
uneori spovedind şi 5 sau 6 ore în continuu. Puţin se odihnea, făcând aproape
în fiecare noapte Taina Sf. Maslu la localurile din eparhia Sibiului şi în casele
oamenilor şi aceasta cu binecuvântarea Mitropolitului Ardealului Ps. Antonie
Plămădeală. Astfel a devenit ctitor a numeroase biserici.

Dar o scurtă şi grea suferinţă îl trece la cele veşnice în timpul oficierii Tainei
Sf. Maslu în Sf. Mănăstire Frăsinei de ziua Sf. Prooroc Ilie, 20 iulie 2002.

Fericitul ne-a lăsat o valoroasă moştenire: însuşi exemplul vieţii sale.
Ieromonah simplu, cu puţine cunoştinţe ale şcolii primare, dar bogat în
roade duhovniceşti, el s-a golit pe sine pentru aproapele său. Fericitul
văzând că în zilele noastre păcatul a devenit la modă şi-a dat seama că
pocăinţa şi mărturisirea sunt mai de trebuinţă astăzi decât orice. Şi cu
ajutorul lui mulţi s-au îndreptat prin Taina Mărturisirii şi şi-au schimbat viaţa.

Când primea diferiţi oameni, nu îi asculta în mod simplu, în grabă, ci
cu răbdare pentru problemele lor, pe care i le încredinţau; cu sfânta lui
simplitate şi discernământ intra adânc în inimile lor, astfel încât durerea
şi necazurile lor le făcea ale sale. Şi atunci, încet-încet se săvârşea
minunea: transformarea omului.

El era un om al păcii interioare obţinută printr-o rugăciune continuă
la care-şi găseau izbăvire mii de suflete. Prin astfel de oameni
biserica arată că este vie ca şi acum 2000 de ani şi ea are robii
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săi aleşi. Acestora Duhul Sfânt le-a dăruit ca dar al rugăciunii şi
autorenunţării, discernământul de a citi tainele inimii omeneşti. La astfel
de oameni alături de aceasta se mai întâlneşte şi darul vindecării
duhovniceşti – puterea de a reface sănătatea sufletească şi câteodată şi
cea trupească.

Aceste daruri le avea şi părintele Lavrentie: o femeie pe nume Maria,
paralizată în anul 2001, din oraşul Sibiu, într-o zi de sâmbătă este adusă
la Sf. Mănăstire de către soţul ei. În urma mărturisirii la ieromonahul
Lavrentie şi oficierii Sf. Maslu, a doua zi a plecat sănătoasă. Mulţi vorbeau
în chip minunat despre astfel de vindecări ce le-au primit prin mijlocirea
acestuia. Ne mai bucurăm îndeosebi pentru că mulţi oameni îndepărtaţi
de Biserică au dobândit liniştea cea bună şi şi-au schimbat viaţa prin el.

Ne vine să spunem: „Deşi a murit, trăieşte în Domnul dar trăieşte şi
în noi, ucenicii lui, şi cu voi cu toţi”, precum se spune că: „Eu sunt
Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov” şi
„Nu este Dumnezeul morţilor, ci al viilor” (Matei 22. 32).

Mesajul Î. P. S. Antonie Plămădeală:

P. Sfiinţiile Voastre, P. Cuv. Părinte Stareţ, P. Cuv. şi P. Cucernici
Părinţi, Iubiţi credincioşi,

Am aflat cu profundă durere trecerea la cele veşnice după o scurtă,
dar grea suferinţă a P. Cuv. părinte ieromonah Lavrentie Şovre slujitor şi
vieţuitor al Sf. Măn. Frăsinei din Episcopia Râmnicului, jud. Vâlcea.

Numele adormitului întru Domnul va rămâne de-a pururea în inimile
noastre, în rugăciunile noastre şi ale credincioşilor sibieni, care l-au avut
ca pe un adevărat părinte duhovnicesc şi care s-au împărtăşit ani de-a
rândul din cuvântul şi rugăciunea sa.

L-am cunoscut bine pe părintele Lavrentie, mi-a făcut câteva vizite
la Sibiu în ultimii ani şi am putut să-mi dau seama după chipul său că era
un slujitor vrednic şi pot să afirm cu tărie că a fost cu adevărat omul lui
Dumnezeu. Era omul rugăciunii, al faptei jertfelnice şi al dăruirii spre
binele semenilor. A ajutat mult la construcţia unor locaşuri de închinăciune
din municipiul Sibiu precum şi din alte părţi ale Arhiepiscopiei noastre.

Acum, la ceasul despărţirii, rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i aşeze
sufletul său în ceata drepţilor iar pe cei care l-au cunoscut şi l-au iubit să-
i întărească spre bine.

Dumnezeu să-l ierte de va fi greşit cu ceva. Veşnica lui pomenire.

Antonie, arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului
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P. S. Visarion Răşinăreanul, episcop vicar al Sibiului:

Dumnezeu să-l ierte.
Dumnezeu să-l odihnească şi nouă tuturor să ne ajute ca chipul şi

exemplul său să fie de-a pururea în faţa noastră întru slujirea lui
Dumnezeu şi al altarului străbun şi al poporului român cel binecredincios.

Dumnezeu să-l ierte.

P. S. Irineu:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf. Duh.
P.S. Părinte Ep. Laurenţiu al Caransebeşului, P.S. Visarion al Sibiului,

P.Cuv. Părinte stareţ, P.Cuv. Părinţi şi fraţi, P.Cucernici Părinţi, Iubiţi
credincioşi,

Vestea tulburătoare a trecerii la cele veşnice a părintelui Lavrentie a
întristat sufletele şi inimile noastre, ale celor care au trăit în preajma
dumnealui, ale celor care ne-am rugat cu el, ale celor care am ascultat
cuvântul lui, ale celor care au cunoscut suferinţa lui, ale celor care au
fost vieţuitori împreună cu dumnealui. Am fi dorit să trăiască mai mult,
să fie împreună cu noi, să ne călăuzească, să ne înveţe din experienţa
personală, a întâlnirii sale cu Dumnezeu. Ca om al rugăciunii, avea multe
de spus, şi de multe ori ne vorbea în pilde.

Sfinţia sa a intrat în mănăstire dintr-o râvnă fierbinte, dintr-un dor
adânc după Dumnezeu. A voit ca să fie în vârful munţilor, aicea în
binecuvântata Lavră a Sf. Calinic şi să vieţuiască asemenea Sfinţilor
Părinţi; pentru aceasta şi-a dedicat toată viaţa, toată osteneala sa pentru
înfrumuseţarea mănăstirii, pentru binele părinţilor şi fraţilor şi împreună
cu părintele stareţ au clădit, au format şi rânduit ce se poate vedea în
această Sf. Mănăstire.

Sufletul dumnealui era întotdeauna alături de oile sale, de credincioşii
pe care îi spovedea, de creştinii pe care îi mângâia întotdeauna în
suferinţe şi dureri. Era pilduitor, aproape copleşitor, deşi ştim cu toţii că
suferinţa sa îl măcina.

l-am cunoscut în vreme de virtute sufletească şi trupească. Într-
adevăr cuvântul era prea slab să evidenţieze ceea ce dumnealui trăia în
adâncuri şi de multe ori n-am înţeles însă îl pricepem astăzi mai mult ca
oricând pentru că ne dă pilda smereniei desăvârşite, a omului lui
Dumnezeu care a fost binecuvântat să fie martorul luminii celei necreate
care se dobândeşte prin rugăciune intensă, permanentă, continuă.

Dacă i-ar fi fost cu putinţă, nopţile le-ar fi făcut zi, n-avea
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odihnă niciodată. Să cuprindă pe toţi, să se roage pentru toţi, să-i
liniştească pe toţi. Unde ştia că este suferinţă era şi el, chiar de multe ori
muncind, arătând jertfa sa, a călugăriei...

Ca om smerit şi călugăr bun, a fost pilduitor al părinţilor şi al fraţilor
din această Sf. Mănăstire şi pe mulţi i-a avut ucenici, fii de călugăr,
povăţuitor şi îndrumător în viaţa călugărească şi într-adevăr am avut
întotdeauna, din slava lui Dumnezeu, părinţii iscusiţi în această Sf.
Mănăstire, de la care am putut învăţa tainele vieţii călugăreşti.

Sunt convins că el dăinuie de-a pururi în inimile noastre şi pământul nu
va înghiţi memoria şi amintirea lui şi că a lăsat multe de urmat pentru sufletele
noastre şi de-a pururi va fi menţionat şi urmat ca părinte duhovnicesc...

Mă fac mesagerul P.S. episcop Gherasim, părinţilor călugări din
această Sf. Mănăstire, părinţilor preoţi care l-au cunoscut, l-au avut ca
duhovnic, credincioşilor adevăraţi, ca să fie primită de la toţi înaintea lui
Dumnezeu rugăciunea ca veşnică să-i fie odihna.
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Bãtrânii de la Colciu (3)
Monahul   Nicodim

În această parte finală atenţia ni se îndreaptă către Bătrânul Ioan
Şova, un binecunoscut scriitor bisericesc român şi autorul (sursa) multora
din informaţiile pe care le avem despre ceilalţi Bătrâni [Stareţi, Gheronda]
de la Colciu.

Prezentăm în continuare două convorbiri cu el de acum vreo 15 ani
– una a părintelui Ioanichie Bălan şi cealaltă a autorului rândurilor de
faţă; amândouă ne oferă posibilitatea de a întrezării ceva din frumuseţea
duhovnicească a acestui suflet rar şi preţios.

Convorbire cu părintele Ioan Şova în anul 1999

Pr. Ioan Şova: Părinte Ioan, vă rugăm povestiţi-ne ceva despre
viaţa cuvioşiei voastre dinainte de a intra în mănăstirea Sihăstria.

Pr. Nicodim: Pe vreme regimului comunist, am lucrat în Transilvania,
la Cluj Napoca, în calitate de inginer de căi ferate. În timpul războiului
mondial fuseseră distruse multe linii. Erau acolo mulţi catolici şi protestanţi
din Ungaria şi am dorit să particip la lucrarea misionară printre ei, aşa că
am început să studiez la Institutul Teologic din Sibiu. Nu urmam cursurile
regulat: mă duceam acolo doar ocazional, pentru examene. Mergeam în
secret, fără ştirea autorităţilor de stat.

În anii aceia vizitam des Mănăstirea Cernica. Erau acolo mulţi buni
călugări, monahi ca de pildă fratele Modestus, Fotie şi alţii.

Odată, pe când mă aflat în vizită la mănăstire, un căpitan de securitate
mi-a percheziţionat bagajele şi a găsit în ele cărţi de teologie. Când m-a
întrebat ce e cu ele, cum de le am – astfel de cărţi erau ilegale – i-am
răspuns că sunt manuale de şcoală. Am avut multe probleme după aceea,
întrucât comuniştii vroiau să-şi dea seama de ce parte eram. După un
timp oarecare, guvernul a dat nişte legi noi privind dreptul la pensionare,
introducând criterii legate de religie, sănătate şi altele. Nu

 Monahismul românesc atonit
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însemna o valoare prea mare [pensia mea]. M-am pensionat şi am intrat
la Sihăstria, vestită pe atunci pentru cuvioşii ei părinţi cu viaţă de sfinţenie
părinţii Paisie, Cleopa, Ioil şi alţi.

Ce puteţi spune despre părintele Paisie (Olaru)?
Părintele (Bătrânul, Gheronda) Paisie era pe atunci cel mai însemnat

părinte duhovnicesc din România. Nu avea multă şcoală, doar două clase
primare! Era un om extraordinar de bun. Comuniştii cu funcţii importante
se pare că veneau la el în mare taină să se spovedească. Securitatea
stătea cu ochii pe el tot timpul. Într-o noapte a trecut printr-o mare ispită.
Cineva de la securitatea din Târgul Neamţ i-a pus un pistol sub pat,
bineînţeles fără ca părintele să ştie ceva. Mai târziu, cei de la securitate
l-au întrebat dacă nu are cumva arme de foc şi când părintele le-a răspuns
că nu are nici un fel de arme, ei i-au arătat pistolul:

- Şi cu ăsta ce-i??
L-au arestat şi l-au dus la Târgu Neamţ, unde timp de două săptămâni

l-au bătut zi de zi.
După acestea s-a retras în sihăstrie la Sihla şi Piciorul Crucii, unde

şi-a trăit ultimii ani fără să primească multă lume.
Avea un răspuns pentru problemele fiecăruia. Avea dar şi putere să

ajute pe oricine. De multe ori chiar membrii ai securităţii au venit la el cu
problemele lor de familie şi cu frământări sufleteşti şi a reuşit totdeauna
să-i ajute. Îi ajuta pe oameni la scaunul spovedaniei să găsească răspuns
şi rezolvare la problemele lor.

Ce ne puteţi spune despre părintele Cleopa (Ilie)?
Părintele Cleopa a fost ucenicul părintelui Paisie. La început, ca

frate nou venit la Sihăstria, era păstor. Lua însă multe cărţi din biblioteca
mănăstirii şi le citea în timp cât păzea oile. Pe atunci, stareţ era părintele
Ioanichie. Înainte de a muri, l-au întrebat pe părintele Ioanichie pe cine
să aleagă urmaş la stăreţie. Răspunsul lui a fost părintele Cleopa de la
oi. Toţi şi-au arătat îndoiala, sugerând chiar că limpezimea minţii stareţului
se putea pune sub semnul întrebării, el fiind pe moarte. Cu toate acestea,
l-au chemat pe Cleopa. După Liturghie, părintele Ioanichie a ţinut o predică
şi apoi părintele Cleopa a spus că vrea să spună şi el ceva. Călugării
murmurau între ei nemulţumiţi că monahul ăsta analfabet „se bagă aşa
în faţă”. Dar când părintele Cleopa le-a vorbit două - trei ore despre ce
înseamnă un stareţ pentru frăţie şi ce este viaţa cenobitică (de obşte) şi
toate potrivite întocmai cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii, i-a cuprins pe toţi
mirarea.

Fraţ i i părintelui Cleopa fuseseră ş i ei că lugări la
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Sihăstria, iar mama lui călugăriţă la Agapia Veche.
În anul 50, în România a fost o mişcare cunoscută sub numele de

„Rugul aprins”. Mulţi părinţi îmbunătăţiţi de la Mănăstirea Antim,
Mănăstirea Cernica şi altele care au luat parte la această mişcare au
fost închişi. Din această cauză, securitatea a venit la Sihăstria să-l
aresteze şi pe părintele Cleopa. Acesta a simţit cele ce aveau să se
întâmple şi a fugit în munţi, unde a trăit timp de 8 ani în condiţii foarte
grele: fără mâncare, fără foc, etc. Dar în cele din urmă s-a întors.

Părintele Cleopa punea mare preţ pe Taina Mărturisirii şi Taina Sfintei
Euharistii. Avea o memorie foarte bună şi reproducea adesea lungi
fragmente din Sfinţii Părinţi şi din Sfintele Scripturi (din Psaltire, din Noul
Testament, Sfântul Isaac Sirul, din Filocalii ş. a. m. d.). De aceea era un
vorbitor foarte bun şi rostea adeseori predici. Era de asemenea foarte
bun în dispute cu romano-catolicii şi protestanţii. Nu mânca decât o dată
pe zi, după ceasul al nouălea (orele 15). Darul lui de la Dumnezeu era să
vorbească [ziditor] cu ceilalţi, dar acesta era şi o jertfă din partea sa,
fiindcă lui i-ar fi plăcut singurătatea. Pe timpul cât fusese prin păduri şi
munţi în toţi anii aceia, avea rugăciunile şi slujbele Bisericii. Acum însă
nu – spunea că trebuie să vorbească celorlalţi.

Câţi ani aţi fost la Sihăstria şi ce ascultări aţi avut acolo?
Opt ani. Am avut ascultare ca secretar şi ca ghid – în timpurile

comunismului mănăstirea era tratată drept muzeu [de autorităţi]. La
Sihăstria era o capelă cu icoane pictate de Irineus Procenko (acesta s-a
călugărit mai târziu chiar la Sihăstria). Stilul lui era foarte asemănător cu
cel al picturilor renascentiste şi mulţi veneau să vadă aceste icoane foarte
frumoase.

Când aţi venit prima dată la Muntele Athos?
Prima dată am venit ca pelerin. Situaţia mănăstirilor româneşti de

aici era dezastruoasă; toţi călugării erau foarte bătrâni. Am stat atunci
două luni şi doream să rămân de tot, dar deşi aveam permisiunea
(acordul) părinţilor din sinodul Athosului de la Karya, autorităţile greceşti
nu mi-au îngăduit să rămân – se temeau de comunişti. Aşa că m-am
întors înapoi în România. Am făcut un raport către Patriarhul român
despre problemele de aici, din Muntele Athos, însoţit cu o listă a călugărilor
români doritori să vină să se nevoiască aici, dar care nu aveau
permisiunea să o facă.

În 1963, când a avut loc prăznuirea a 1000 de ani de Sfântul Atanasie
Athonitul, a fost prezent şi Patriarhul român. Patriarhul a discutat cu
autorităţ ile greceşti despre această problemă şi în cele din
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urmă au acceptat câţiva monahi din România şi anume: anual cinci
călugări din România şi zece din Rusia. Am fost printre primii cinci! Dar
după doi ani, grecii nu au mai respectat această înţelegere şi aşa au
rămas lucrurile până acum (1999). Este deosebit de greu pentru călugării
români să vină aici legal – mulţi se află aici ilegal.

Cum era când aţi sosit aici, la Chilia Sfântul Gheorghe?
Mi-a plăcut totul, dar mai ales ţineam la părintele Dionisie Ignat.

Când am venit eu, părintele se afla aici împreună cu păr. Ghideon. Părinţii
Agathanghel şi Arsenie muriseră. Eu am venit în 1977.

Ce ne puteţi spune despre părintele Guţu?
Probabil că părintele Dionisie ar putea să vă povestească mai multe

despre el. Îi plăceau foarte-foarte mult slujbele bisericeşti. Ţine foarte
strict regulile monahale, în special canoanele şi rugăciunile. Avea legături
foarte bune atât cu Chilia noastră cât şi cu Chilia  Sfântul Hipatie, unde
se afla părintele Domeţian. Parcă am fi fost o singură Chilie.

Dar despre păr. Dionisie Ignat ce ne puteţi spune?
Şi el iubea Biserica! Era foarte strict cu ordinea slujbelor şi ţinea la

toate. Avea şi o mare putere de iubire – iubea Chilia de aici şi se jertfea
pe sine pentru a clădi fiecare lucru, să împlinească toate ascultările,
astfel încât toţi ceilalţi să aibă mai mult timp. Primea întotdeauna pe
oricine venea să se spovedească şi nu refuza pe nimeni. [Nota editorului
„The Orthodox Word”: În prezent Gheronda Dionisie este bătrân şi bolnav
şi de aceea câteodată nu mai poate spovedi].

În America, monahismul era foarte tânăr şi lipsit de experienţă.
Ce ne-aţi sugera, ce îndemn ne-aţi da?

Simplu: întotdeauna îndreptaţi-vă spre Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi
spre Vieţile Sfinţilor.

Convorbire cu părintele Ioanichie Bălan

Pr. Ioanichie Bălan: Părinte Ioan, ce v-a determinat să faceţi
Facultatea de Teologie?
Pr. Ioan Şova: Dorinţa sufletului meu de a cunoaşte mai profund învăţătura
de credinţă ortodoxă, de a cunoaşte mai mult pe Dumnezeu. Într-adevăr,
numai studiul profund al Teologiei, al Sfintei Scripturi şi al operelor
patristice îţi dă adevărata călăuză creştină a vieţii în Hristos. Fără
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cunoaştere creştinul nu poate fi tare şi statornic în credinţă.

- Ce v-a determinat să intraţi în viaţa monahală?
- Dragostea mea pentru Dumnezeu. Mi-am dat seama că simpla
cunoaştere, adică studiul teologiei şi citirea fără fapte bune, fără trăire
vie în Hristos, nu mântuieşte sufletul, ci mai degrabă îl osândeşte, după
cuvântul Domnului care zice: <<Celui care i s-a dat mai mult, mai mult i
se va cere>> la judecată. Am iubit viaţa monahală din copilărie şi am
intrat în călugărie din dragoste, ca un îndemn al conştiinţei mele.

- Cum v-aţi simţit în obştea Mânăstirii Sihăstria?
- Ca într-o adevărată familie duhovnicească. Sihăstria este o mănăstire
bună, frumoasă, cu rânduială duhovnicească aleasă, renumită în ţară şi
peste hotare, mai ales datorită marilor ei părinţi duhovniceşti, Arhimandritul
Cleopa Ilie, Protosinghelul Ioil Gheorghiu şi Ieroschimonahul Paisie Olaru.
Aceşti trei duhovnici au umplut mânăstirea de fraţi noi, au format mii de
ucenici şi au creat un adevărat curent înnoitor în monahismul actual din
Moldova.

- De ce v-a atras atât de mult Muntele Athos?
- Sufletul meu a fost dintotdeauna iubitor de linişte, de tăcere şi
rugăciune. M-am gândit că la bătrâneţe nimic nu este mai de folos decât
să-mi închin restul vieţii total rugăciunii şi iubirii lui Hristos. Am venit la
Athos din dragoste, ca să laud neîncetat, după putere, pe Dumnezeul
dragostei. Apoi doream să ajut duhovniceşte la reînnoirea aşezărilor
monahale româneşti din Sfântul Munte Athos. Ştiţi cum arătau acum 10-
15 ani. Majoritatea, în frunte cu schitul nostru Prodromul, erau în paragină,
cu călugări puţini şi bătrâni şi fără speranţă de refacere duhovnicească
şi materială proprie. Călugării noştri atoniţi şi aşezămintele noastre de
aici trebuiau ajutate numai din ţară.

Mai întâi de toate aveau nevoie de călugări tineri, cu râvnă pentru
Hristos şi plini de curaj şi spirit de jertfă ca să înceapă dubla înnoire,
spirituală şi materială, a monahilor români atoniţi. Această iniţiativă care
a dus la venirea a circa 15 monahi români la Athos, între 1974-1980,
este a mea cu darul lui Dumnezeu şi mulţumesc Maicii Domnului,
ocrotitoarea Sfântului Munte, că ne-a ajutat şi nu ne-a părăsit.

Venirea noastră în Athos a fost un act de jertfă şi curaj cu adevărat.
Ştiţi cât am stăruit eu, cât am alergat pentru forme, cât m-am ocupat de
fiecare călugăr din ţară care venea definitiv în Sfântul Munte. Acum dăm
laudă lui Dumnezeu pentru toate. Prodromul, sub stăreţia părinţilor
Ilarion şi Petroniu, a înflorit mult, obştea a întinerit, iar chiliile în
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mare parte s-au restaurat. Mai rău se află schitul Lacu şi chiliile noastre
izolate. Avem nevoie de ucenici, că suntem aici numai doi bătrâni. Avem
de toate, numai ucenici tineri nu avem, şi ca mâine se pustieşte şi această
chilie, aşa cum s-a întâmplat cu cele mai multe chilii româneşti din Athos.

- Cum vă nevoiţi aici în Sfântul Munte şi ce bucurii duhovniceşti
aveţi?
- Ne rugăm ziua şi noaptea în deplină linişte şi singurătate. La biserică
facem toată pravila după rânduială, de la miezul nopţii până la ziuă, iar
sărbătoarea facem Sfânta Liturghie, când se adună mai mulţi sihaştri
greci şi români din împrejurimi. Atunci vin şi părinţii Gamaliil Bodoc şi
Ioan Guţu din apropiere. Altădată mergem noi la ei, noaptea, cu felinarele
aprinse pe cărarea muntelui. Facem cu rândul Sfânta Liturghie şi aşa ne
ducem viaţa. Noaptea ne rugăm în biserică şi ziua lucrăm în grădină sau
în chilie, rostind rugăciunea lui Iisus. Mai citim Psaltirea şi tot felul de
cărţi sfinte şi cugetăm permanent la ceasul morţii şi la viaţa veşnică.
Mâncăm odată în zi după amiaza, mai mult legume, vizităm pe monahii
bolnavi din apropiere, iar la marile sărbători şi la hramuri ne ducem la
biserică pe la mânăstiri. Un hram este o adevărată sărbătoare în Muntele
Athos, la care iau parte sute de călugări lavrioţi şi sihaştri de pe la chilii.
Atunci se adună cei mai buni protopsalţi atoniţi şi cântă la privegherea
de toată noaptea. Dimineaţa hramul se sfârşeşte cu o masă comună
pentru toţi. Iată câteva din bucuriile noastre în Hristos.

Nevoinţa obişnuită a monahilor atoniţi o formează tăcerea,
însingurarea, privegherea de noapte, neîncetata rugăciune, ascultarea,
smerenia şi citirea cărţilor sfinte. Călugării atoniţi au şi o altă nevoinţă de
taină pe care o cunoaşte numai Dumnezeu. Despre aceasta însă nu
putem vorbi.

- Ce părere aveţi despre viitorul Muntelui Athos?
- În general monahismul atonit este în înflorire duhovnicească. Vin
tineri noi în mânăstiri, se fac slujbe frumoase, mulţi trăiesc o viaţă înaltă
de linişte şi asceză, lavrele sunt conduse de egumeni buni, se restaurează
toate mânăstirile. Deci, avem bună speranţă pentru viitor. Sfântul Munte
este <<Grădina Maicii Domnulu>>, unic în felul lui în toată lumea creştină
şi avem credinţa că el va dăinui şi va înflori tot mai mult. Dacă vor face
monahii atoniţi voia lui Dumnezeu, El nu ne va părăsi niciodată. Iar dacă
va pătrunde aici turismul, influenţa vieţii seculare, uitarea datoriilor noastre
sfinte, atunci viitorul Muntelui Athos va fi sumbru.

Avem toată speranţa că Dumnezeu nu ne va lăsa, iar Maica
Domnului ne va acoperi cu sfântul ei Omofor de toate primejdiile.
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- Ce sfaturi duhovniceşti transmiteţi fraţilor monahi din România?
- Să nu uităm datoriile noastre călugăreşti făgăduite de fiecare în faţa
Sfântului Altar şi să ducem cu toţii o viaţă curată, sfântă, cât mai sfântă.
Rugăciunea şi smerenia, ascultarea şi milostenia, înfrânarea de la cele
rele şi, mai ales, iubirea creştină, formează cununa tuturor monahilor.
Călugării trebuie să fie făclii aprinse pentru toţi. Să vorbească de
Dumnezeu în lume mai întâi prin viaţa şi faptele lor. Apoi să apere dreapta
credinţă şi să mărturisească pe Hristos şi Evanghelia Lui prin cuvânt,
prin predică, prin sfaturi şi prin cărţi bune. După darul pe care l-am primit
fiecare, să ne sfinţim viaţa şi să-L lăudăm pe Dumnezeu în veci.

- Ce sfaturi daţi credincioşilor din ţară?
- Să păstreze credinţa curată în Dumnezeu, mergând pe urmele
înaintaşilor; să nu se lepede de credinţă din nici un motiv, chiar dacă i-ar
ucide cineva şi să-şi crească copiii în frica şi dragostea de Dumnezeu;
să fie legaţi de Biserică şi să iubească rugăciunea, smerenia, cărţile
sfinte şi pe oameni. Am toată speranţa că dacă poporul nostru va rămâne
şi pe viitor profund legat de Hristos şi de Biserică, Dumnezeu îl va
binecuvânta şi va dăinui până la sfârşitul veacurilor.

Acestea sunt gândurile mele pe care vă rog să le spuneţi fraţilor mei
călugări şi mireni din România..

(The Orthodox Word  nr. 220 / sept.- oct.2001)
Sfârşit
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Religii ºi popoare.

Ecumenism ºi globalizare

Decalogul post-modernităţii
- O tentativă de analiză generală -

Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Tia
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Vom încerca să analizăm în continuare câteva din principiile
(„poruncile”) post-modernităţii (P.M.), punându-le într-o relativă corelaţie cu cele
zece porunci date de Dumnezeu pe Muntele Sinai. Demersul nostru urmăreşte
să analizeze câteva dintre mutaţiile în sfera mentalităţilor care au avut loc la
începutul erei post-moderne.

Porunca 1: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alţi dumnezei
în afară de Mine!”
P.M. : “Nu vă mai închinaţi dumnezeului modernităţii! Nu mai adoraţi raţiunea!
Este un dumnezeu înşelător !” Prima şi cea mai importantă dintre revoluţiile
modernităţii a fost cea culturală, având la fundament convingerea că unicul
instrument legitim de cunoaştere este raţiunea. Aceasta s-ar opune radical
obscurităţii misterului si dogmei instaurate în lume de credinţa. Raţiunea devine
deci în modernitate norma unică si supremă a adevărului si a dreptăţii. Aceasta
revoluţie a fost antropocentrica, în sensul că a pus omul în centrul realităţii: el a
devenit „măsura tuturor lucrurilor”, gratie luminii date lui de raţiune si puterii
furnizate lui de ştiinţa. Descoperirea puterii raţiunii a determinat cea de-a doua
revoluţie majora a modernităţii, cea ştiinţifică. Oamenii au descoperit ca universul,
casa lor, nu este nicidecum guvernat direct de Dumnezeu, prin îngerii Săi, cum
credeau ei în Evul Mediu, ci se afla sub autoritatea unor legi fizice deterministe,
impersonale. Funcţionarea universului se poate deci explica fără a apela la
„ipoteza Dumnezeu”. Datoria omului nu este aceea de a contempla ordinea din
univers si de a se închina Creatorului acestei ordini, ci de a descoperi legile
cosmice ale universului, spre a le utiliza în folosul său. Psalmul 18 spune ca
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu, iar facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria”.
Pentru omul modern cerurile încetează sa mai grăiască despre Dumnezeu si
vorbesc despre ele însele. Tocmai de aceea, cosmonautul rus Gagarin, la
întoarcerea din expediţia cosmica a ajuns sa declare: „Nu există
Dumnezeu!”. Pentru ca nu a întâlnit un moş cu barba alba în spaţiul ste-



 Porunca Iubirii  4 / 2002 33

lar, după ce a mers dincolo de ceea ce creştinii numeau „cer”, după ce a străpuns
cerul cu naveta cosmica, a făcut o declaraţie care i-a dovedit lipsa de maturitate
duhovniceasca.  Raţiunea si credinţa au ajuns sa fie puse în opoziţie. Problema
este grava: s-a creat o cultura raţionalistă dispreţuitoare si ignorantă a valorilor
din universul credinţei. De ce oare, după educaţia religioasa primita în copilărie
si în scoală, mulţi oameni calcă la maturitate pe cărările indiferentismului religios
si ale agnosticismului? Chestiunea este complexa si angajează psihologia,
pedagogia, etica, dogmatica, sociologia. De fapt, educaţia şcolara si universitara
de-a lungul timpului si-a concentrat atenţia numai si numai asupra etajului su-
perior al fiinţei umane, intelectul. Educaţia a fost redusa la stadiul unei simple
instrucţii teoretice, iar oamenii au uitat ca mult mai important decât intelectul
este sentimentul, respectiv universul interior al emotivităţii. Oamenii au fost
păgubiţi de cea mai importanta cultura posibila, aceea a inimii. În modernitate,
oamenii au crezut extrem de mult în capacitatea educaţiei de e elimina progresiv
răul din societate. Tocmai de aceea, în România de exemplu, s-a legiferat în
perioada dictaturii comuniste obligativitatea a 12 clase, a liceului. În era post-
moderna, teroriştii din 11 septembrie aveau doua facultăţi si un doctorat.  Aceasta
înseamnă ca erau din punct de vedere teoretic, stiintific, extrem de instruiti, dar
le lipsea „cultura inimii”. Sfera emotivitătii fiintei lor a fost lăsata la discretia
molahului Omar. El si-a rezervat exclusivitatea actiunii în lumea interiorităţii
duhovniceşti. Ne vom referi puţin la „călăuza duhovnicească a poporului rus”,
cum îl numea Berdiaev pe Dostoievski.
      Cu un an înaintea morţii (1881), primea o scrisoare de la o studenta care îi
mărturisea suferinţa ei pentru pierderea credinţei. El răspunse: „Scrisoarea
dumneavoastră este cordiala si sincera. Realmente dumneavoastră suferiti. Dar
de ce va pierdeti cumpătul? Si altii si-au pierdut credinţa, dar ulterior s-au mântuit.
Cine sunt oare cei care v-au distrus credinţa? Eu nu mă întreb daca sunt buni
sau răi, ci dacă-l cunosc pe Hristos în esenţă Sa? Sigur nu-l cunosc, căci daca
L-ar fi cunoscut, măcar în parte, si-ar fi dat seama că este o fiintă exceptională,
nu unul oarecare, similar tuturor oamenilor buni. În al doilea rând, toti acestia
sunt oameni fără greutate, căci au o pregătire atât de superficiala, încât nici n-
au cercetat ceea ce neaga. Ei neaga cu mintea. Dar este pură mintea lor si
senina inima lor? Eu cunosc numerosi negatori ai lui Hristos care au sfârsit
aderând cu întreaga lor fiintă la Hristos. Acestia aveau însa o sincera si intensa
sete de adevăr, iar cel care caută nu poate să nu afle !”
      Scrisoarea merită atentie întrucât este foarte clara si actuala. Un lucru im-
portant: cineva nu este credincios pentru că este bun sau ateu pentru ca este
rău. Credinţa si necredinţa au alte rădăcini, chiar daca bunătatea si răutatea
sunt elemente ce predispun sufletul la a primi sau a respinge credinţa. Potrivit
lui Dostoievski, prima cauză a necredintei este ignoranta privitoare la esenţa, la
adevărata identitate a  lui Hristos. Nu este cunoscut Dumnezeu în esenţă Sa, în
adevărata lui identitate, în profunzime. Dumnezeu este de fapt o fiinţă iubitoare.
El este Adevărul. Dar prin adevăr nu trebuie să întelegem o suma de adevăruri
teoretice, doctrinare, cum cred unii, ci o prezenţă iubitoare. Atunci când
polemizam cu cineva pe teme doctrinare (cu un sectar, bunăoară),
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dacă nu reusim să-i comunicăm acestuia dragostea lui Hristos, nu-i comunicăm
adevărul, ci doar o parte din el.  Dostoievski însusi L-a cunoscut pe Dumnezeu
după ani de măcinare si frământare interioară. „Nu întâmplător eu cred în
Dumnezeu si-L mărturisesc, căci „osana” mea a trecut prin marea frământare a
dubiilor si incertitudinilor”. Marile frământări se refera la tentatia atee, apoi la
cea iluminista care vede în Hristos „omul divin”, adică omul în care se manifesta
la maxim întelepciunea si moralitatea, dar care nu este nicidecum Dumnezeu
întrupat. Studiul scrierilor Sfintilor Părinti ai Bisericii au iluminat căutarea interioară
a marelui scriitor si l-au ajutat să se apropie de Biserica, singura capabilă sa
împărtăşească mântuirea. „Multi consideră că este suficient să crezi în morala
lui Hristos, pentru a fi crestin. Dar nu morala şi nici învăţătura lui Hristos vor
salva lumea, ci credinţa în faptul ca Dumnezeu s-a făcut trup”. O credinţa
maturizată este una care a depăşit toate frământările necredintei, iar nu una
care le-a evitat.
      Două sunt obstacolele principale în calea dezvoltării si evolutiei credintei:
întunericul mintii si pietrificarea (greutatea) inimii. credinţa – precizează Fericitul
Augustin – precede raţiunea, dar într-un anumit sens si raţiunea precede credinţa.
Deci, crede ut intelligas, întrucât pentru a întelege trebuie să crezi deoarece
adevărata inteligenţă este un premiu al credintei. Cu adevărat inteligenti, devenim
numai si numai după ce credem în Dumnezeu. Dumnezeu ne descoperă valorile
fundamentale ale existentei. Dar este adevărat si contrariul: intellige ut credas,
deoarece raţiunea este cea care demonstrează ce trebuie crezut. În plus, „a
crede nu este altceva decât a gândi însotit de simtire”. „Nu tot cel ce gândeste
crede, dar tot cel ce crede gândeste; gândeste crezând si crede gândind”.
      Vestitul filosof Pascal, spunea ca pe Dumnezeu îl putem cunoaşte mai repede
cu ajutorul inimii decât cu al raţiunii: “Inima are raţiunile ei, pe care raţiunea
noastră nu le cunoaşte. Stim asta din mii si mii de lucruri. Inima îl simte pe
Dumnezeu si nu raţiunea. Aceasta este credinţa desăvârşită: ”Dumnezeu este
cunoscut cu inima”. Adevărata credinţă se manifestă deci într-o certitudine
interioară a inimii care-L simte pe Dumnezeu, îi intuieşte voinţa si îl urmează
sub călăuzirea a harului. Intellige ut credas se poate astfel parafraza: sileste-te
prin studiu sa aprofundezi si sa descoperi valoarea si puterea motivelor de a
crede, ale credibilitătii credintei, ale „inteligentei” credintei, de a întelege din
interior propriul crestinism, de a identifica lumina pe care el o proiectează asupra
propriei existente, de a-i percepe frumusetea răpitoare, pentru ca actul de
credinţă să devină mai personal, mai matur, să fie mai putin dependent de
conditionări sociologice si psihologice externe. Să fie mai „propriu”, iradiind
asupra celor care te acostează.
      Un al element negativ pentru credinţa este îngrosarea sau nesimtirea inimii,
adică imoralitatea în sens amplu. A crede nu înseamnă a adera în principal la
un depozit de adevăruri, ci a-L cunoaşte pe Dumnezeu, a-ti conforma viata la
vointa Lui. Înseamnă a vedea întreaga existenta din perspectiva lui Dumnezeu,
a-l privi pe Hristos în fată, a ne plasa propria persoană în raport cu El, a primi de
la el Adevărul despre propria noastră existenta de până acum, a învăţa de la El
cum trebuie sa fim si cine trebuie sa fim. credinţa este deci un raport in-
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ter-personal între Hristos si om: raport liber, armonios, încrezător. Când omul
liber comite păcatul, rupe acest raport si îl refuza pe Dumnezeu. Se adeveresc
astfel cuvintele Fericitului Augustin: „păcatul tulbură, orbeste ochiul inimii prin
care se vede Dumnezeu”. Tocmai de aceea o preocupare prioritara în viata
noastră trebuie să fie conservarea sănătoasă si curată a ochiului inimii, pentru
a-l putea vedea pe Dumnezeu. Cu acest scop se săvârşesc sfintele Taine pentru
cei care sunt dispusi să ia parte la slujbă si să beneficieze de harul divin.  Într-
o societate ca a noastră, impregnată de erotism, permisivism si libertinaj, avidă
de putere si de avere, pentru credinţa nu mai este loc, deoarece credinţa
înfloreste numai gratie smereniei interioare a inimii si e conditionată de
deschiderea benevolă a inimii omului în fata harului. Dostoievski nu era un
sfânt, dar stia ca a păcătuit si frecventa Biserica rugându-se pentru iertare.
Astăzi în schimb, în foarte multe cazuri, este lăudată si exaltată transgresiunea,
este negat păcatul, este ironizată rugăciunea. Pentru a garanta invazia publicului
la un spectacol sau la cumpărarea unei cărţi este suficient să-l califici respectivul
spectacol sau respectiva carte drept „transgresiva”, adică, cu alte cuvinte,
împotriva oricărei legi, civile sau morale, impudica, blasfemiatoare.
      Trebuie sa observam ca multi dintre contemporanii nostri, desi din punct de
vedere intelectual sunt „adulti”, în plan religios au ramas la nivel elementar,
„infantil”. Mai rau decât atât, si-au creat o credinţa a lor colectând din diferite
surse (poluate, superficiale, murdare) diferite elemente. Post-modernitatea este
deci o era suspicioasa în privinta performantelor reale ale raţiunii. Pentru ea s-
a prabusit credinţa în capacitatea raţiunii de a elimina progresiv raul din societate
prin educatie. „A cunoaşte” nu este tot una cu „a împlini”. Iata deci ca în timp ce
modernitatea, sub presiunea exercitata asupra ei de evolutia galopantă a stiintei,
a recunoscut raţiunii (instrumentala si empirica) o dominatie absoluta, prin
Descartes (Cogito, ergo sum!)
post-modernitatea priveste cu dezamăgire la rationamentul arogant si rece de
orice fel si prefera ceea ce G. Vattimo a numit „gândirea fragila”, adică o gândire
timida fata de orice afirmatii radicale cu privire la adevăr. Astfel, potrivit
„deconstructivismului” lui Derrida, realitatea este asemenea unui text ce se
pretează la o multitudine enorma de interpretări conflictuale. În locul supozitiei
„moderne”, potrivit căreia la marile întrebări sunt posibile răspunsuri în mod
obiectiv corecte, omul post-modern este prizonier într-o „carcera a limbajului”,
în care relativismul substituie orice ordine structurata rational; sensul, daca exista,
este creat de noi si este tot timpul fluctuant. În era post-moderna chiar si stiinta
a abandonat căutarea certitudinilor verificabile si a devenit ezitantă,
nedeterminată, anti-reprezentativă.
Era postmodernă este deci marcata de neîncredere fată de raţiune. Se
postulează chiar certitudinea incapacităţii acesteia de a ajunge adevărul. Exista
doar fragmente de adevăr, în contrast cu „sistemele globale” produse de o
„gândire globala”. Iata-ne deci naufragiind în deplin scepticism intelectual si
nihilism etic. Zis-a un bătrân: „Sileste-te de îti învaţă si deprinde inima ta a
gândi si grai întru sine pentru fiecare frate, zicând: acest frate este cu mult mai
cuvios si mai vrednic de toata cinstea si lauda, decât mine  păcătosul. Si
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asa, încet, încet, îti vei deprinde inima si gândul tau a te ocărî si a te defăima pe
tine însuti, a te socoti mai nevrednic si mai păcatos decât toti oamenii. Asa se
va sălăşlui si va vietui în tine Sfântul Duh. Iar de te vei socoti mai vrednic de
cinste, mai cuvios si mai bun decât alti frati si vei începe a ocarî si a defăima pe
altii, atunci iese si fuge de la tine darul Duhului lui Dumnezeu si vine asupra ta
duhul spurcăciunii si acela îti împietreste inima si pleacă umilinta de la tine!”.
Acest fragment din pateric vrea sa evidentieze autoritatea (sau „înaltimea”) pe
care o are „gândul smerit” în viata duhovniceasca si pericolul pe care îl reprezintă
semetia gândului si a raţiunii. O raţiune îngâmfata poate pietrifica inima, iar
gândul smerit aduce în suflet harul lui Dumnezeu, încălzind întreaga fiintă umană.

Porunca a 2-a: “Sa nu-ti faci chip cioplit, nici alta asemănare, a vreunui
lucru din câte sunt sus, în cer, sau pe pământ jos, sa nu te închini lor, nici
sa le slujesti !”
P.M.  Sa nu-ti construiesti un paradis pământesc, substitutiv celui ceresc si sa
nu crezi în el! Sa nu sperati în progres! Sa nu credeti în istorie! Încetati sa mai
credeti în timp! În post-modernitate! Imanenta, timpul, istoria, intră în criză,
credibilitatea lor se erodează. În timp ce modernitatea a avut atâta încredere în
faptul ca omul va putea în sfârsit sa ia în mâini directia istoriei si sa o modeleze
potrivit cu propriile scopuri si viziuni, post-modernul vorbeste de un „sfârsit al
istoriei”  punând în dubiu marile sperante si preferând sa traiască fără mari
idealuri, multumindu-se cu utilitatea, cu comunicarea si cu un „imediat” în care
nu există nici un trecut si nici un viitor real. În ce priveste conceptia despre
istorie, post-modernitatea promovează o viziune istorică non-deterministă, care
cedează în fata întâmplării si a arbitrarului. Lumea nu mai este în marş spre un
paradis pământesc, posibil de realizat prin propriile noastre eforturi, ci se afla la
discretia unor forte obscure, arbitrare, imprevizibile.
      Iată o scurtă povestire, preluată din “Biblia” hindusă si care are valoarea
unei posibile “profetii” la adresa viitorului umanităţii. Într-unul din capitolele acestui
text considerat sacru de hindusi, se vorbeste despre trei tineri, fii de împărat,
care au plecat toti trei în lume pentru a învăţa fiecare lucrurile pe care le vor
considera mai utile pentru ei si lume. Istoria spune că ei s-au reîntâlnit după trei
ani, într-o padure. Primul s-a laudat astfel: eu, cu stiinta pe care am dobândit-o,
pot reface dintr-un os, oricât de vechi si distrus, întreg scheletul finit care a fost;
altul s-a lăudat astfel: eu, as putea transforma orice schelet în cadavru, respectiv
l-as putea aduce mai aproape de ceea ce a fost, punând si carnea pe el; al
treilea spuse: eu, am puterea, gratie celor învăţate, sa dau viata oricarui cadavru.
Observând ca stiinta lor are o coerenta interioara si ca rezultatul cunostintelor
si al eforturilor lor conjugate ar putea fi foarte interesant, au căutat si găsit curând
un os. Primul, a refăcut rapid scheletul, al doilea a pus carnea. Au observat ca
este vorba de un leu mort cu sute de ani înainte. Al treilea i-a dat viata. Dar leul
înviat, într-o clipita a sărit si i-a sfâşiat pe cei trei tineri neajutorati, iar apoi a
fugit răcnind în pădure.
      Modernitatea pe cât a fost de neîncrezatoare în realitatile absolute si în
autorităti, pe atât de mult si-a pus încrederea în utopiile progresului
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infinit, numite de Francisc Bacon regnum hominis, cu sperantele lor de depăsire
a răului si de instaurare pe pământ a fericirii. Post-modernitatea   s-a nascut
partial tocmai din dezastrele secolului acesta; drept urmare, ea a abandonat
aceste sperante, demascându-le aroganta si periculozitatea, acceptând în
schimb doar fragmentarul si partialul. Astfel, cele doua razboaie mondiale au
adeverit cuvintele lui Dostoievsky: „Constiinta fără Dumnezeu este
înspăimântătoare, poate să se rătăcească până la a comite lucrurile cele mai
monstruoase”. „În Occident l-au pierdut pe Hristos, si de aceea Occidentul de-
cade, exclusiv din cauza acestui fapt”.
      Post-modernitatea este de fapt o modernitate profund dezamăgită de ea
însăşi: astfel, democraţia si-a demonstrat fragilitatea prin instaurarea pe cale
democratică a regimurilor totalitare în Europa si în alte părţi ale lumii. Hitler
însuşi a fost instalat la putere pe cale democratica, prin voinţa poporului.
Liberalismul economic si-a revelat parţialitatea prin gravele disparităţi economice
dintre diferitele zone geografice. Descoperirile stiintifice i-au dat omului sansa
să observe faptul că tot ceea ce a fost creat de om pentru el, se poate folosi si
împotriva lui. Descoperirea energiei atomice ne-a făcut sa intram în era nucleară,
si să trăim sub ameninţarea morţii totale. Suicidul planetar a devenit o perspectiva
realista. Industrializarea însăşi, ce părea la începutul modernităţii ca ne va
asigura tuturor un trai decent, a determinat poluarea surselor vietii si subrezirea
continuă a echilibrului ecologic al planetei. Astfel, noi însine ne-am otrăvit planeta.
Secolul XX este deci secolul de criza a modernităţii în opozitie radicala fata de
secolul al XIX-lea, care era unul de triumf al modernităţii, în care se afirma
ideea progresului infinit al omenirii spre un viitor luminos, paradisiac, construit
de oameni si pentru oameni în istorie, iar nu dincolo de ea. Daca secolul al XIX-
lea sta sub semnul optimismului si al vointei de putere (este secolul
colonialismului, impunându-se pofta de dominare a popoarelor „înapoiate”),
secolul XX sta sub semnul pesimismului si al dezamăgirii. Era post-moderna
este deci marcata de pesimism: Să nu sperati în progres! 

Porunca a 3-a:  “Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert !”
P.M. Nu pierde timpul gândindu-te la Dumnezeu! „Un frate oarecare sedea într-
un munte singur în liniste, fără gâlceava, postind; la care mergând un parinte
din lavra Calamoschiei l-a întrebat: Spune-mi frate, de atâta vreme trăind în
singurătate, în acest munte, cu tacere si cu post, ce ai săvârsit? Fratele i-a
răspuns: mergi acum avvo, si după cinci zile sa vii la mine si atunci îsi voi spune
ce am săvârsit sezând aici în singurătate. Si asa a mers acel părinte, iar după
ce s-au împlinit cinci zile, iarasi a venit si l-a găsit răposat si în spatele lui o
scrisoare scrisă asa: „Iartă-mă, frate, ca făcându-mi pravila, niciodată n-am
lăsat gândul si mintea mea pe pământ.”  Parintii patericului îsi petreceau întreaga
viata gândindu-se la Dumnezeu si traind în prezenta Lui. Lumea post-moderna,
îmbolnavita de pragmatism, a ajuns sa creada ca gândul la Dumnezeu este
sterp si inutil.
      Orientări gresite în istoria culturii si a religiilor au fost exclusivismul religios
sau fundamentalismul (potrivit cărora numai si numai propria religie este
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corectă, toate celelalte constituind periculoase erori care trebuiesc stârpite)
inclusivismul care foarte usor a alunecat în istorie spre sincretism, sau spre un
vag universalism religios (potrivit căruia toate religiile sunt adevărate în egala
măsură, nemaiavând nici o importanta pe care o adoptam) si indiferentismul
religios, potrivit caruia nu are rost sa te interesezi de nici o religie, pentru ca
totul ar însemna o pierdere de timp. Daca Evul Mediu a fost în general perioada
în care s-a investit extrem de multa pasiune în religie, în care s-a afirmat
fundamentalismul religios, modernitatea este perioada de relativizare a rolului
religiei în societate. Sub profil religios, modernitatea a facut în mod treptat din
ateism o filosofie plauzibila. Pentru prima data în istoria lumii refuzul credintei
de către intelectuali a devenit o pozitie foarte răspândită între clasele culte.
      Post-modernismul mai mult presupune ateismul decât îl refuză. O lasă domol
cu militantismul pentru „moartea lui Dumnezeu”, si preferă în mod simplu să nu
se mai intereseze de problema transcendentei. „Imanenta” devine sinonim cu
„bun simt” si nevoia de căutare religioasa dispare. Daca cineva vrea, poate să
vorbească despre divin, dar în sensul de sentimente tranzitorii de extaz. 

Porunca a 4-a:  “Adu-ti aminte de ziua odihnei si o sfinteste !”
P.M.  Să nu trăiesti doar pentru a produce! „Era un monah care avea un frate
mirean sărac si orice lucra monahul îi da lui, si cu cât îi da cu atât mai mult
săracea cel ce lua. Iar monahul mergând, a vestit unui batrân duhovnicesc
lucrul acesta. Bătrânul i-a zis: De vrei sa mă asculti, nu-i mai da, ci spune-i:
Frate, când aveam, îti dădeam. Deci, de acum încolo, si tu, din cele ce faci,
adu-mi mie! Si orice va aduce, ia de la dânsul. Si unde stii strain, sau batrân
sărac, da-le si roagă-i să facă rugăciune pentru dânsul. Iar monahul mergând,
a făcut asa. Si venind mireanul, i-a grăit lui după cuvântul bătrânului, si auzind
acela s-a scârbit. Însa în ziua dintâi, luând din osteneala lui câteva verdeturi, le-
a dus monahului. Acela luându-le, le-a dat bătrânilor si i-a rugat sa se roage
pentru el. Apoi blagoslovindu-se, s-a întors la casa sa. după putin timp iarăşi a
venit la monah, aducându-i verdeturi si trei pâini. Apoi a venit a treia oara si i-a
adus multe bunătăţi, vin si peşte. Si văzând monahul, s-a minunat, si i-a chemat
pe săraci si i-a miluit. Apoi i-a zis mireanului: nu cumva ai trebuinţă de putină
pâine? Iar el a răspuns: Nu! Când luam de la tine ceva, ca focul intra în casa
mea şi mistuia si lucrul cel mai mic pe care-l aveam. Iar de când nu mai iau de
la tine, mă binecuvintează Dumnezeu. Deci mergând fratele la bătrânul cel
duhovnicesc, i-a vestit toate cele întâmplate. Si i-a zis lui bătrânul: au nu stii ca
lucrul monahului este foc si oriunde intra arde? Însa aceasta îi este mai de folos
lui, să facă milostenie din osteneala sa si sa ia rugăciune de la sfinti si asa va fi
binecuvântat”.
      Societatea permisivă proclamată de liberalism nu este altceva decât
materialismul absolutizat si degradat în consumism. În ea, omul valorează nu
doar în măsura în care produce o anumita cantitate de produse, ci si în măsura
în care reuseste să consume o anumită cantitate de produse. El trebuie să si
consume, pentru că altfel nu îsi mai are sens productia. Doar consumul
garantează  o nouă productie, asigurând functionarea cercului
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vicios. Iar aceasta absolutizare si idolatrizare a bunăstării materiale pretinde
despre sine a constitui suprema eliberare a omului. De fapt, economia în
totalitatea ei este o activitate umana care are ca forta propulsiva egoismul, ca
criteriu specific legea maximului avantaj cu un minim de efort si ca principiu
fundamental urmărirea strictă a interesului individual. Deci activitatea economică
nu are nici un raport cu morala si cu respectul omului; ea are în sine propria
lege si se desfăşoară în conformitate cu aceasta lege. Dacă în lumea moralei
se urmăreste evitarea răului si urmarea binelui, în lumea economiei, se urmăreste
realizarea utilului si evitarea non-utilului: sunt două lumi străine una alteia.
      Contradictorie este si definitia practică a omului în societatea de consum:
omul nu este o valoare în sine însusi, ci el valorează în functie de ceea ce
produce (si de cât produce). Omul nu este apreciat pentru ceea ce este ci pentru
cât posedă. Cu toate ca oamenii din occident au făcut eforturi inimaginabile
pentru a spori permanent nivelul de bunăstare materiala, ajungând până acolo
încât au ajuns sa garanteze omului o existenţă linistită si îmbelsugată până la
moarte, totuşi nu sunt mai fericiti, ci dimpotrivă, sunt cuprinsi de o angoasă
existentială de proportii, de sentimentul că viata este goala si fără sens, pentru
ca tot ceea ce au obtinut în plan material au făcut-o ignorând spiritualul si
universul vietii de dincolo de moarte. Falimentul vietii unor astfel de oameni
este sfârsitul logic al imperialismului materiei din viata lor, al faptului ca nu au
fost capabili să se ridice pe ei însisi deasupra materiei si nu au ajuns la
convingerea ca valorile supreme sunt de fapt cele spirituale. Oamenii au reusit
sa construiască un adevărat paradis pământesc, dar au uitat de cultivarea inimii.
Au construit în exterior, dar au făcut-o neglijând cultivarea valorilor interiorităţii,
singurele care garantează supravietuirea si progresul eforturilor lor din planul
material.

Modernitatea sociologica comportă o organizare urbanizată a vietii,
impusă de revolutia industrială. Împotriva priorităţii acordate sistemelor de
eficientă economică, unei exploatări mecanice a populatiei si a pământului, si
logicii dominatoare a emisferei stângi a creierului, post-modernismul protestează
în numele cauzalităţii, a jocului estetic al unei serii de liberări asociate emisferei
drepte a creierului.

Porunca a 5-a:  “Cinsteşte pe tatăl tău si pe mama ta, ca să trăieşti ani multi
pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ti-l va da tie !”
P. M.  Nu te încrede în institutii! Sa nu crezi în familie!  Post-modernitatea este
o perioadă de criză a tuturor institutiilor. Familia însăşi – institutia celulă a societăţii
– intră în criză si în dizolvare. Nu ne este dificil să identificăm indicii clare ale
descrestinării societăţii noastre românesti actuale si ale crizei familiei
contemporane. Părinti care îsi bat copiii până îi omoară, mame care-si
abandonează copiii în containerul de gunoi, parinti care-si lasa copiii sa moara
de foame. Realitati cutremuratoare cu care intram în contact prin mass media.
Este evidentă si o reducere progresivă a fecundităţii.  Astfel, cu cât nivelul de
trai dintr-o societate este mai ridicat, cu atât numărul de copii tolerat de părinti
scade. Societăţile tribale africane au pierdut de sub control natalitatea.
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Societatea noastră est-europeana, are ca regula generala cresterea a doi copii
pe familie. Societatea americana, situata la un nivel de dezvoltare economica
net superior nouă, acceptă un singur copil. În cea mai dezvoltată societate umană
de pe glob, cea japoneză, tronează tipul familiei „non-nucleare”, adică fără nici
un copil. „Totul pentru noi si pentru realizarea noastră profesională”.
      În timp ce lungul proces al modernitatii a însemnat evolutia Statului demo-
cratic modern conferindu-se un rol crescând polit icii  în societate,
postmodernismul este sceptic în privinta tuturor institutiilor si vede în ele forme
manipulatoare de opresiune în mâna celor puternici. Traditiile, la rândul lor, nu
sunt altceva decât ideologii si forme de control. Bisericile sunt în mod inevitabil
percepute ca părti ale trecutului autoritar.

Porunca a 6-a, a 7-a si a 8-a, vor constitui obiectul unui studiu independent.

Porunca a 9-a: Să nu minţi!
P. M.:  “Sa nu crezi în „povesti metafizice”! Sa nu mai dai crezare nici unei
ideologii”
Modernitatea a fost o era de afirmare a ideologiilor, a „povestilor” coerente si
credibile despre maniera de acţiune pentru instaurarea pe pământ a „paradisului
terestru”. Orizonturile luminoase stipulate de aceste ideologii s-au dizolvat.
Oamenii si-au pierdut elanul de a investi eforturi infinite în „Cauze” măreţe.
Ernest Bloch, scriitor comunist, a elogiat moartea solitara a eroului rus în lagărele
fasciste: „Toti duc cu ei în mormânt florile pe care le-au preţuit cândva. O singura
categorie de oameni înaintează spre moarte lipsiti de consolarea traditională:
eroul rus. Mărturisind până la moarte cauza pentru care a trăit, el înaintează
ferm si rece spre acel Nimic în care el a crezut cu fermitate, gratie spiritului sau
liber. De aceea sacrificiul sau este diferit de acela al vechilor martiri crestini:
acestia mureau, fără exceptie, cu o rugăciune pe buze, crezând ca astfel au
cucerit cerul. În schimb, eroul comunist, sub tari, sub Hitler, sau sub orice alt
regim, se sacrifica fără a avea speranta învierii. „Vinerea Mare” pentru el nu
este îndulcita de nici o „Duminica a Învierii”, o duminica în care să se reîntoarcă,
în mod personal, la viată. Cerul către care martirii întindeau bratele din mijlocul
flacarilor nu exista pentru materialistul rosu: si totusi el moare ca mărturisitor al
unei Cauze, iar superioritatea sa fata de aceea a crestinilor primelor veacuri
este incontestabila”.
      Modernitatea s-a hrănit îndelung din „povesti mitice” despre eroismul uman,
precum cea a furtului de către Prometeu a focului, în dauna zeilor. Post-
modernitatea respinge „meta-povestile” ca pe niste produse ale nevoii umane
de a gasi un sens general al existentei umane si de a-l exprima într-o forma
narativa. credinţa crestina, în masura în care pare un exemplu de „poveste
metafizica”, cade sub critica post-modernismului si este calificată „totalizantă”,
deoarece ar pretinde ca poate îmbrăţişa întreaga existenţă si ar putea propune
un sens general a toate, sens negat de post-modernişti.

Porunca a 10-a:  “Să nu doresti nimic din toate câte sunt ale
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aproapelui tău !”
P. M.:  “Nu te lăsa hipnotizat de valori !”   În timp ce filosofia moderna a adus în
prim plan, precum în cazul lui Kant, chestiunile privitoare la moralitate si la
libertate, si în timp ce modernitatea avea tendinta sa fie puritana sau chiar
austera în stilul de viata, post-modernismul cultiva spiritul lui Narcis si a lui
Dionisos: un hedonism spontan precede paralel expresiile estetice de autonomie.
În aceasta epoca responsabilitatea morala este vazuta ca o iluzie mostenita
dintr-o alta epoca. Într-o ultima analiza, viata este fără valoare, absoluturile
morale sunt iluzorii si libertatea este doar un joc. Nu ramâne nici un punct de
referinta stabil. Nu te concentra asupra eu-lui! Daca modernitatea a dat viata,
de la Renastere la Iluminism, la un nou tip de umanism, la o exaltare a omului
ca centru al universului subliniind identitatea psihologica si continutul Eu-lui ca
măsură a tuturor lucrurilor, post-modernismul propune „moartea omului”, în
sensul unui radical scepticism, printr-o apropiere subiectiva de realitate si printr-
o importanta deosebita data personalitatii si auto-constiintei în cultura
occidentala. Notiunea carteziana a unui subiect rational suveran seamana cu o
infantila iluzie de omnipotenta.
      Sub multe aspecte, post-modernul apare mai mult distructiv decât constructiv.
Critica sa vrea sa ignore cuceririle permanente ale modernităţii, adică progresul
în calitatea vietii datorat stiintei si tehnologiei, constiinta demnitatii umane
asociate democratiei moderne si constiintei istorice, libertăţile facute posibile
de noile situatii sociale, idealurile emancipării si egalităţii, scolarizarea universală,
autonomia si drepturile individului în faţa sistemului.
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    Stiintã si religie.

  Medicinã crestinã
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Principalele consecinţe
ale evoluţionismului

Ion Vlãducã
Evoluţionismul nu este o învăţătură inofensivă, ci are numeroase

consecinţe grave. Cine adoptă viziunea evoluţionistă, cade inevitabil şi
în alte concepţii greşite.

I. Consecinţe ale evoluţionismului ateist
1.  Afirmaţie mincinoasă: viaţa a apărut spontan, din materie nevie, prin
procese naturale întâmplătoare.
Consecinţe: nu există un Creator al vieţii.
2.  Afirmaţie mincinoasă: vietăţile au evoluat de la unicelulare până la
maimuţă şi om, în milioane de ani.
Consecinţe: 2a. Omul nu a fost creat de Dumnezeu.

 2b. Nu există o deosebire calitativă, esenţială între om şi animale.
 2c. Fiind posibilă apariţia şi evoluţia naturală a vietăţilor pe

pământ până la om, este posibilă apariţia şi evoluţia naturală a vietăţilor
şi pe alte planete, până la fiinţe raţionale (extratereştri) care ne pot vizita
cu nave spaţiale (OZN-uri).
3.  Afirmaţie mincinoasă: Embrionul uman recapitulează formele speciilor
precedente (peşte, amfibian, reptilă, mamifer); în stadiul de peşte are branhii.
Consecinţe: 3a. Omorârea unui embrion uman în stadiul de peşte nu
este o crimă, deoarece acesta nu este încă om.

          3b. Este posibilă transmiterea la om a unor comportamente
ale strămoşilor animali. Comportarea noastră animalică nu este un păcat,
ci o moştenire normală.
4.  Afirmaţie mincinoasă: Evoluţia speciilor se bazează pe lupta pentru
existenţă.
Consecinţă: Lupta pentru existenţă este esenţială pentru specia umană.
În competiţ ia socială supravieţuieşte cel mai puternic.
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II. Consecinţe ale evoluţionismului teist
1.  Afirmaţie mincinoasă: Dumnezeu a creat doar vietăţi unicelulare pe
care le-a ajutat să progreseze în miliarde de ani.
Consecinţe: 1a. Relatarea Facerii în Sfânta Scriptură este falsă.

        1b. Sfinţii Părinţi ori au minţit, ori s-au înşelat.
                    1c. Dumnezeu n-a reuşit să le creeze pe toate „foarte bune” (con-
form Facerea 1, 31), ci a vrut nevoie de miliarde de ani ca să le perfecţioneze.

2.  Afirmaţie mincinoasă: Vietăţile au murit, s-au descompus şi s-au
sedimentat în miliarde de ani, înaintea apariţiei omului.
Consecinţă: Natura (inclusiv firea lui Adam) era stricăcioasă şi muritoare
înainte de păcat. Deci nu păcatul este cauza morţii, ci Dumnezeu.

3.  Afirmaţie mincinoasă: Asemănarea dintre om şi fiinţele inferioare lui
provin din faptul că Dumnezeu s-a folosit succesiv de specii inferioare
ca să creeze trupul omului.
Consecinţe: 3a. Adam a avut strămoşi animali. Ori Adam a fost obţinut
prin transformarea directă a unei maimuţe adulte, ori mama şi tatăl lui
Adam au fost maimuţe.

     3b. Dacă Dumnezeu a pus suflet de om într-un trup de
maimuţă, înseamnă că trupul maimuţei – vrednic de un astfel de suflet –
are aceeaşi cinste ca trupul unui om (primitor şi el al unui astfel de suflet).

        3c. Trupurile maimuţelor având aceeaşi cinste ca trupurile
oamenilor trebuie înmormântate după cuviinţă.

    3d. Trebuie modificată Sfânta Slujbă a Parastasului,
introducându-se formulările: „Cel Ce pe om din maimuţă a zidit…” şi „…
din maimuţă eşti şi în maimuţă te vei întoarce”.
4.  Afirmaţie mincinoasă: Transformarea maimuţei în om e rezultatul sinergiei.
Consecinţă: Sinergia între Dumnezeu şi maimuţă a dus la apariţia omului.
Maimuţa este împreună-lucrătoare cu Dumnezeu la facerea omului.

5.  Afirmaţie mincinoasă: Omul este un animal cu minte, în egală măsură
înrudit cu Dumnezeu şi cu animalele.
Consecinţe: 5a. Dacă omul are chipul lui Dumnezeu, atunci are şi chipul
animalelor (înrudirea fiind în egală măsură).

         5b. Având chipul animalelor, omul va căuta şi asemănarea
cu animalele (chipul fiind dat în vederea asemănării).

Referitor la erezia conform căreia omul provine din maimuţă,
Cuviosul Paisie Aghioritul spune: „Gândeşte-te că Hristos s-a născut din
om, din Maica Domnului! Adică strămoşul lui Hristos a fost
maimuţa? Ce blasfemie! Şi nu-şi dau seama că spun blasfemii”.
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 Arta creºtinã.
Muzica ºi poezia religioasã

ADORMIREA

Cum cădea în sat amurgul peste-ogrăzi şi peste şure,
A ieşit cu luna pilnă Heruvimul din pădure.

S-au speriat copii cu vite şi-ai ţipat de spaima lui…
Liniştit o luă pe coastă, pe sub plopii drumului.

Au foşnit ca de furtună, fără vânt în frunză, plopii,
Luna tremură devale roate mari în iazul popii.

S-a oprit la casa veche unde drumu-şi face cruce,
Creştineşte la răspântie şi-ntârzie pân’ se duce.

A bătut la lemnul porţii de stejar, de două ori:
Singură se trase poarta şi primi pe călător.

Câinele urlă o dată lung, apoi doar mârâi –
Heruvimul pentru-atâta însă pasul nu-şi grăbi.

Maica Domnului, ca-n vremuri, sta cu lucrul la fereastră.
O trezi în raza lunii, lin, aripa lui albastră.

Strânse iia începută, toate grijile le strânse,
Strânse zilele trăite, cu şirag de lacrimi plânse.

La icoane ea aprinse cuvios o lumânare.
Până-n temelii de suflet o cuprinse pace mare.

Se-nchină lui Sân Nicoară, lui Sân Ion, ei cel mai drag,
Se gîndi la Fiu-n ceruri şi la câinele din prag,

Îşi udă ca totdeauna toate glastrele de nalbă,
Se găti ca pentru noapte cu cămaşa cea mai albă,

Netezi cearşaful bine, să nu facă nici o cută
Pânza inului curată ca şi viaţa ei trecută,

Se culcă sfioasă-n patu-i strâmt, ca pe o năsălie,
Şi -adormi rugând pe Domnul, lângă Fiul ei să fie.

 Ion Pillat



 Porunca Iubirii  4 / 2002 45

Din poeziile selectate pentru
Concursul de poezie religioasă:

RUGĂCIUNE

La rugăciune mă aşez,
Plecând genunchii la pământ,
Alung din minte orice gând,
Şi mâinile împreunez.

Mi-e pieptul parcă mai fierbinte,
Pe frunte, boabe de sudoare
Trădează-adânca încordare,
Pe care-o-ncearcă a mea minte.

Un strigăt către Cer aleargă,
Mă simt purtat de dor în sus,
Cer milă Domnului Iisus,
 Păcatele să mi le şteargă.

Îţi pun-nainte sufletul zdrobit,
Fărădelegea o  dezleagă,
Fă mintea mea să înţeleagă,
Că biruie prin gând smerit.

Privesc icoana Ta frumoasă,
Din colţul meu spre răsărit,
Parcă pe loc m-am înnoit,
Iisuse,  ai venit la mine – acasă!

POCĂINŢA

Mi-e sufletul răpus de patimi,
Şi conştiinţa încercată,
Un cuget mustrător mi-arată
Pe inimă-mi atâţia spini.

Ogorul sufletului zace,
Lăsat de mult în părăsire,
N-am semănat în el iubire,
De-aceea n-am acuma pace.

Păcatele atât de multe
M-apasă astăzi pe grumaz,
Simt că mă paşte un necaz,
Speranţele-s acum pierdute.

Dar glasul conştiinţei cheamă,
Să mă întorc din calea rea,
Scăparea-i pocăinţa mea,
Şi deznădejdea se destramă.

Duhovnicul la schit aşteaptă,
Sunt păcătosul pocăit,
Mă duc la el cu gând smerit,
Ca să-mi arate calea dreaptă.

O, luminează-mi Doamne, gândul,
Să scot din mine tot ce-i rău,
Să nu rămân pierdut în hău,
Voi să-mi recapăt iar avântul!

  VASILE  VENIAMIN  BOŢOROGA
(preot la Catedrala Episcopală din
HUŞI)

CEL MAI FRUMOS DAR

Am stat o clipă, m-am gândit,
La câte, Tu, mi-ai dăruit.
Eu pentru toate-Ţi mulţumesc:
Mi-ai dat picioare să păşesc,
Mă bucur că nu mă târăsc;
Şi mâini mi-ai dat să pot munci,
Ferită sunt de a cerşi,
Şi gură am ca să vorbesc
Cu ea pot spune: “ Te iubesc!”.
Mi-ai dat doi ochi să pot vedea
Tot ce-i frumos în lumea mea;
Dar darul sfânt, cel mai frumos
E jertfa lui Iisus Hristos !

CAMELIA  MUNTEAN
(Sebeş)
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 Dumnezeu este iubire.

 Dragostea dintâi

Multumire către Dumnezeu
pentru binefacerile lui către noi

Sf. Simeon Noul Teolog

Îţi mulţumesc Stăpâne, Doamne al cerului şi al pământului pentru
că m-ai predestinat mai înainte de facerea lumii să vin la existenţă din
neexistenţă (Ioan 17, 24). Îţi mulţumesc că înainte să sosească ziua şi
ora în care Ai poruncit să fiu îngropat, Tu Singurul fără de moarte, Singurul
Atotputernic, Singurul Bun şi Iubitor de oameni, coborându-Te din muntele
Tău cel sfânt, fără să Te desparţi de sânurile Tatălui, întrupându-Te şi
născându-Te din Fecioara Maria, mai înainte m-ai plăsmuit, m-ai însufleţit
şi m-ai eliberat de căderea protopărinţilor şi mi-ai pregătit mai dinainte
ridicarea la ceruri. Apoi după ce m-am născut şi am fost crescut încet,
încet, Tu Însuţi m-ai înnoit cu Botezul Tău, al naşterii de sus, şi m-ai
împodobit cu Sfântul Duh şi mi-ai aşezat păzitor înger al luminii, păzindu-
mă nevătămat până la vârsta maturităţii de lucruri potrivnice şi de ispitele
duşmanului.

Însă, pentru că ai hotărât să nu ne mântuim cu forţa ci prin voia
noastră liberă, ai îngăduit să fiu cinstit şi eu cu libertate, să dovedesc în
mod liber dragostea mea faţă de Tine prin păzirea poruncilor Tale. Eu
însă cel neştiutor şi dispreţuitor, asemenea unuia care s-a eliberat din
lanţuri, atât am preţuit vrednicia libertăţii pe are mi-Ai dat-o, încât
îndepărtându-mă de suveranitatea Ta am căzut în prăpastie. Şi găsindu-
mă acolo şi rostogolindu-mă nesimţitor, mă distrugeam pe mine însumi.
Tu însă nu Te-ai scârbit de mine, nici nu m-ai lăsat să rămân şi să mă
zbat în mocirlă, ci prin iubirea Ta de oameni ai trimis şi m-ai ridicat de
acolo şi m-ai cinstit cu o mare slavă, iar prin judecăţile Tace cele negrăite
m-ai eliberat de împăraţi şi conducători care voiau să mă folosească
pentru satisfacerea voinţei lor ca pe „un obiect desăvârşit”1 . Nu m-ai
lăsat să primesc daruri în argint şi aur, deşi eram iubitor de arginţi,
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ci mi-ai dat putere să consider slava lumii ca fiind nimicnicie, pentru ca
să primesc sfinţenia Ta.

Însă mă mărturisesc Ţie, Doamne Dumnezeul cerului şi al
pământului, căci nesocotind toate acestea, m-am aruncat din nou eu
nemernicul în groapa şi mocirla gândurilor şi a faptelor păcătoase. Şi
după ce am coborât acolo, am căzut între cei ascunşi ai întunericului, din
(mâna) cărora nu numai eu singur, dar şi întreaga lume adunată la un loc
nu ar fi putut să mă elibereze, să mă ridice de acolo şi să mă îndepărteze
din mâna lor. Dar, în timp ce eram ţinut acolo într-un mod jalnic şi
lamentabil, târât şi batjocorit de aceştia (de diavoli), Tu Milostivul şi Iubitorul
de oameni Stăpân nu m-ai trecut cu vederea, nici nu ai ţinut minte răul,
nu Te-ai scârbit de neştiinţa mea şi nu m-ai lăsat să fiu tiranizat fără de
voie de „tâlhari”. Însă – deşi în mod nesimţitor mă bucuram şi eram
împreună cu aceştia, Tu Stăpâne nu ai suportat să mă vezi învârtindu-
mă şi târându-mă rău de tot, ci m-ai miluit şi m-ai mântuit şi nu ai trimis
înger sau om către mine păcătosul şi nemernicul, ci Tu Însuţi, fiind mişcat
de multă milostivirea Ta, Te-ai aplecat asupra acelui mormânt adânc –
pe când eu eram acoperit cu pământ, stând undeva acolo în adâncul
mlaştinii – ai întins mâna Ta cea curată şi – deşi eu nu Te vedeam (cum
era posibil să privesc în sus de vreme ce eu eram acoperit şi înecat de
mocirlă) m-ai prins de perii capului meu şi trăgându-mă de acolo cu putere
m-ai ridicat, fără să cunosc însă cine este Acela care mă ridică sau cine
este Acela care mă ţine.

După ce m-ai ridicat m-ai adus deasupra pe pământ, m-ai încredinţat
unui slujitor şi ucenic al Tău. Eram cu totul murdar şi ochii şi urechile şi
gura îmi erau acoperite de noroi. Ca urmare nu Te vedeam cine eşti, ci
am sesizat numai cât eşti de Bun şi Iubitor de oameni Tu, Cel care m-ai
scos din acea mocirlă şi groapă adâncă. Mi-ai spus: „Ţine-te bine şi
unindu-te cu acest om urmează-l, pentru că acesta te va conduce ca să
te spele”, şi după ce mi-ai dăruit încredere puternică în el ai plecat şi Te-
ai despărţit de mine. Unde Te-ai dus Cel Necunoscut?

Prin urmare l-am urmat fără ezitare după porunca Ta pe cel arătat
de Tine, Atotsfinte Stăpâne, şi acela m-a condus spre fântâni şi izvoare,
cu mult zel. Deoarece eram orb, eram condus din spate cu mâna credinţei
de cel pe care mi l-ai dat Tu, astfel urmându-l. Unde acela – având vedere
bună ridica bine picioarele şi trecea pietrele, gropile şi capcanele, sărind
peste ele, se întâmpla ca eu să mă împiedic şi să cad în ele. Astfel,
sufeream multe dureri, răutăţi şi necazuri. Acela însă la fiecare izvor şi
fântână se uda şi se spăla singur, pe când eu nevăzându-le le treceam
pe cele mai multe dintre ele, pentru că, dacă nu mă lua acela de mână
să mă ducă la izvor şi să-mi îndrume „mâinile raţiunii”, nu aş
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fi putut niciodată să găsesc fântâna cu apă. Când însă îmi arăta (fântâna)
şi de multe ori mă lăsa singur să mă spăl, luam cu palmele, împreună cu
apa curată, şi lutul şi noroiul care se găseau în apropierea izvorului şi îmi
murdăream faţa; de multe ori însă pipăind ca să găsesc fântâna tulburam
apa care devenea mocirlă şi deoarece nu vedeam deloc îmi murdăream
faţa cu ea, crezând că mă spăl cu apă curată2 .

Cum să descriu necesitatea acestei stări şi puterea dobândită în
urma biruinţei ei (a ispitei) şi a confruntării cu cei care de multe ori cârteau
şi îmi spuneau în fiecare zi: „Pentru ce te străduieşti în zadar şi fără de
minte să urmezi pe acest batjocorit şi amăgitor, nădăjduind că vei vedea
din nou? De ce îl urmezi obosind şi rănindu-ţi picioarele? Pentru ce nu te
apropii mai degrabă de cei milostivi care se roagă să te liniştească, să te
hrănească şi să te întreţină bine? Nu există nici o posibilitate să te eliberezi
de „lepra psihică” şi nici să vezi din nou. De unde a apărut acest taumaturg,
acest batjocoritor promiţându-ţi toate cele ce sunt cu neputinţă tuturor
oamenilor neamului acestuia? Vai ţie pentru că vei pierde vindecarea
oferită de bărbaţii iubitori de bine, prieteni şi apropiaţi ai tăi iar necazurile
şi răutăţile pe care le înduri pentru speranţe zadarnice le vei îndura (în
continuare), iar cele promise de acel şarlatan şi batjocoritor le vei pierde.
Ce putere are? Şi fără să ţi-o spunem noi, nu o judeci şi o gândeşti tu
singur? Ce? Nu vedem şi noi toţi, sau suntem orbi aşa cum îţi spune
aceste înşelător? Într-adevăr, toţi vedem că nu există altă vedere mai
înaltă decât aceasta; nu te amăgi”3 .

Într-adevăr, de toţi aceşti înşelători şi amăgitori care „aruncau cu
noroi” în aproapele m-ai izbăvit prin credinţa şi nădejdea pe care mi-ai
dat-o, cu care m-ai întărit să rabd cele spuse mai sus şi multe altele.

Îndurând eu însă toate acestea, nu am renunţat, ci, spălat în fiecare
zi în apele tulburi şi după părerea mea curăţit, după cum mă învăţa
apostolul şi ucenicul Tău, mi s-a întâmplat ca odată, în timp ce mergeam
şi mă grăbeam să ajung la izvor, Tu Însuţi, Cel care mai înainte m-ai
scos din noroi, să vii la întâlnire cu mine „pe cale”. Şi atunci prima dată ai
fulgerat ochii mei cei bolnavi cu strălucirea curată a Feţei Tale, aşa încât
am pierdut şi lumina pe care socoteam că o am, şi nici nu am putut să Te
cunosc pe Tine Însuţi cine poţi să fii, de vreme ce n-am reuşit să văd nici
strălucirea Feţei Tale, nici să o înţeleg sau să o pricep. De atunci, în timp
ce mă opream mai des lângă acelaşi izvor, Tu, Doamne Cel Preaînalt,
nu ai socotit nedemn să cobori (la mine), însă, ajungând aproape de
mine şi prinzând capul meu, îl cufundai în apă, şi ai făcut să văd mai clar
lumina Feţei Tale. Îndată după aceea Te îndepărtai fără să îmi fi îngăduit
să cunosc că Tu ai fost Cel Care ai făcut aceasta sau să cunosc de
unde ai venit şi unde Te întorci. Pentru că nu mi-ai hărăzit-o încă
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pe aceasta. Căci în timp ce veneai pentru puţin (timp) şi tot aşa de repede
plecai, treptat Te arătai Întreg tot mai mult, mă spălai cu apă şi-mi dăruiai
să văd o lumină tot mai clară şi mai puternică4 .

După ce ai făcut aceasta cu mine mult timp, m-ai învrednicit să văd
lucru înfricoşător şi taină mare. Într-adevăr, în timp ce veneai, şi după
înţelegerea mea mă spălai, mă curăţai cu apă, de multe ori mă afundai
cu capul în ea, am văzut în apă fulgere care mă luminau şi razele Feţei
Tale, şi mă vedeam pe mine spălându-mă cu apă luminată. De unde şi
cine era autorul acestui lucru însă nu ştiam. Mă bucuram deoarece
crescându-mi credinţa, înaripat cu nădejdea şi înălţat până la cer îi „uram”
cu înverşunare pe acei înşelători care îmi aruncau cuvintele rătăcirii şi
minciunii, dar îi iertam pentru prostia lor şi nu mi-i apropiam nici pentru
prietenie sau pentru convorbire, evitând chiar vătămarea cauzată de
vederea lor. Din contră, lucrătorul şi ajutorul meu, vreau să spun pe sfântul
Tău ucenic şi apostol, îl cinsteam, îl preţuiam şi îl iubeam din inimă, ca
pe Tine Însuţi, care m-ai plăsmuit şi căzând la picioarele lui ziua şi noaptea
îl rugam: „Dacă poţi, ajută-mi mie”, cu convingerea că toate câte le vrea
are puterea de la Tine să le făptuiască5 .

Aflându-mă eu în această stare pentru o perioadă de timp destul de
îndelungată, am văzut din nou o altă taină înfricoşătoare. Prinzându-mă,
Te-ai înălţat la ceruri şi m-ai ridicat împreună cu Tine, eu fiind fie în trup,
fie în afara lui, nu cunosc, numai Tu singur ştii, Cel Care ai săvârşit
aceasta. Şi am rămas un timp acolo împreună cu Tine şi m-am cutremurat
de măreţia slavei Tale (ce slavă şi a Cui nu ştiu) şi am ameţit de înălţimea
nemăsurată (la care mă găseam) şi m-am temut cu totul. Însă din nou
m-ai lăsat singur pe pământul pe care locuiam mai înainte, şi m-am trezit
plin de mirare şi plângând, chinuit de suferinţa mea. Apoi, deşi eram
căzut la pământ şi deoarece s-au deschis din nou cerurile, ai socotit de
cuviinţă să-mi arăţi acolo Faţa Ta ca un soare fără formă. Şi nici astfel nu
mi-ai îngăduit să cunosc cine eşti (cum să se întâmple aceasta fără să-
mi vorbeşti). Însă, imediat după aceasta Te-ai ascuns şi am început să
fug căutându-Te pe Tine, Cel pe care nu reuşeam să-L cunosc, şi doream
să văd frumuseţea Ta şi să cunosc înlăuntrul meu cine eşti. Pentru
aceasta, din toată puterea mea şi din focul dragostei Tale, plângeam
continuu neştiind cine eşti Tu cu adevărat, Cel Care m-ai adus la fiinţă
din nefiinţă, m-ai scos din mocirla păcatelor şi mi-ai devenit toate câte s-
au spus. Astfel, mi Te-ai arătat de multe ori şi de multe ori mi Te-ai ascuns
cu totul fără să-mi vorbeşti. Văzând eu fulgerele şi strălucirea feţei Tale –
aşa cum o vedeam cu puţin timp înainte în apă – că mă învăluiesc în
mod repetat, neputând cu desăvârşire să le păstrez, îmi
aduceam aminte unde Te-am văzut odată, şi presupunând fără
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de minte că altul este acela, din nou ceream cu lacrimi să Te văd. Deci
ocărându-mă înlăuntrul meu cu multă durere, necaz şi supărare şi uitând
de mine însumi, de toată lumea cu desăvârşire şi de cel ce sunt în lume,
negândind nici măcar la umbră sau la orice altceva, negândind de
asemenea că există ceva văzut, Te-ai arătat Tu Cel Nevăzut, Tu Cel
Neatins şi Nefăcut; şi mi Te arătai că curăţeşti mintea mea şi-mi lărgeşti
sfera sufletului îngăduind să văd slava Ta într-o măsură tot mai mare,
strălucind Tu însuţi creşti şi Te măreşti încă şi mai mult, şi astfel am
înţeles odată cu îndepărtarea întunericului, că Tu eşti Cel ce Te apropii şi
vii de multe ori în simţuri6 . Când într-adevăr luna străluceşte, şi norii se
văd cum se mişcă, luna se vede şi se arată ca şi cum ar alerga cu viteză,
fără să se abată cu ceva din drumul ei obişnuit sau să-şi schimbe
traiectoria cea dintru început. Astfel Stăpâne, Te arătai venind Tu Cel
Nemişcat, că creşti Tu Cel Neschimbabil, că iei formă Tu Cel fără de
formă.

Ca şi în cazul orbului (Mc. 8. 23) care îşi recapătă vederea treptat şi
începe să înţeleagă constituţia omului, istorisind puţin câte puţin ceea ce
este ea, nu se schimbă şi nu se transformă forma (chipul omului) pentru
vedere, ci mai degrabă optica ochilor lui, purificată, vede (contemplă)
forma aşa cum este ea, ca şi cum se întipăreşte toată pe vedere şi prin
aceasta pătrunde, se curăţeşte şi se încrestează în partea raţională şi
memoratoare a sufletului ca pe o placă, astfel şi Tu Te-ai făcut văzut
după ce mi-ai curăţit mintea cu lumina Sfântului Duh.

Şi deoarece mintea vedea mai profund şi mai clar, mi se părea că
Tu veneai de undeva şi mi Te arătai mai strălucitor şi mi-ai hărăzit să văd
caracterul „Chipului celui fără de chip” şi atunci m-ai luat afară din lume
(cred că pot spune afară din trup, însă nu mi-ai îngăduit să cunosc aceasta
cu exactitate) m-ai luminat şi astfel în timpul viziunilor mele Te-ai arătat
(a fi) „Totul în toate” în timp ce eu vedeam bine. Însă când am spus: „O,
Doamne! Cine eşti?” atunci pentru prima dată m-ai învrednicit pe mine
cel desfrânat să aud glasul Tău şi mi-ai vorbit dulce în timp ce eu mă
ridicam orb şi înspăimântat şi încercam cumva să înţeleg zicând: „Ce
vrea (să fie) această slavă şi măreţia acestei străluciri? Cum şi de unde
am fost eu învrednicit să am parte de aceste bunătăţi?” „Eu, spune, sunt
Dumnezeu care a devenit om pentru tine şi deoarece m-ai căutat cu tot
sufletul tău, iată de acum vei fi fratele Meu şi împreună moştenitor cu
Mine şi cu prietenul Meu”. Uimit eu de toate acestea, cu sufletul înfricoşat
şi cu puterea paralizată am răspuns: „Cine sunt eu şi ce am săvârşit eu
nemernicul Stăpâne pentru ca să mă învredniceşti de atâtea bunătăţi şi
să mă faci părtaş şi moştenitor unei asemenea slave?”. Pe când
gândeam că această slavă şi bucurie este cu mult mai presus
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decât mintea mea, Tu Stăpânul care dialoghezi (conversezi) ca prietenul
cu prieten, având ca intermediar pe Sfântul Duh care vorbeşte în mine,
mi-ai spus: „Acestea ţi le-am dăruit pentru dorinţa, năzuinţa şi credinţa ta
şi încă îţi voi mai da. Pentru că ce altceva ai sau ai avut al tău propriu, de
vreme ce ai fost creat gol de Mine, încât luându-l pe acela (pe trup) să-ţi
dau în locul acelora pe acestea? Dacă însă nu te vei elibera de trup nu
vei putea vedea desăvârşirea şi nici nu te vei bucura în totalitate de ea”.
Apoi eu am spus: „Şi ce este mai mare şi mai strălucitor decât aceasta?
Mie îmi este suficient să fiu astfel şi după moarte”. Tu ai răspuns: „Ce
suflet mic eşti că te mulţumeşti cu aceste puţine bunuri”. Într-adevăr,
acestea în comparaţie cu cele viitoare sunt ca cerul desenat pe o hârtie
şi ţinut în mână, pentru că cu cât este mai mic acest cer decât adevăratul
cer, cu atât mai mare ţi se va descoperi slava viitoare faţă de aceea care
se vede acum.

După ce ai spus aceasta ai tăcut încet-încet Te-ai ascuns de la ochii
mei, Dulcele şi Bunul Stăpân, fie din cauză că eu m-am îndepărtat de
Tine, fie că ai fugit Tu de mine, nu cunosc. Atunci m-am întors în interiorul
meu, crezând că am venit de undeva şi am intrat în casa sufletului meu
de mai înainte. Astfel, amintindu-mi acoperământul slavei şi al cuvintelor
Tale umblând, stând jos, mâncând, bând, rugându-mă, plângeam şi mă
bucuram cu o bucurie de nedescris, după ce Te-am cunoscut pe Tine,
Păstorul tuturor. Cum să nu mă bucur? Mâhnit însă în toate acestea şi
dorind din nou să Te văd, când m-am dus odată să sărut icoana imaculată
a Maicii Tale şi m-am închinat ei, Tu, înainte să mă ridic Mi-ai apărut în
durerea inimii mele, transformând-o pe aceasta în lumină şi atunci am
cunoscut că Te am în interiorul meu. De atunci nu Te mai iubeam prin
aducerea aminte de Tine şi de cele ale Tale ci m-am încredinţat şi am
crezut că Te am cu adevărat în interiorul meu pe Tine, dragostea
întruchipată, pentru că dragostea adevărată eşti Tu, Dumnezeu.

Nădejdea după ce s-a sădit prin credinţă şi în aceasta s-a adăpat
prin pocăinţă şi lacrimi şi apoi a fost luminată de lumina Ta, s-a înrădăcinat
şi a crescut mult. Mai târziu ai venit Tu, Bunul Arhitect şi Creatorul, să tai
cu cuţitul ispitelor ramurile de prisos ale gândurilor care au crescut prea
înalte şi în unica nădejde ai altoit sfânta dragoste a Ta ca rădăcină a unui
copac, văzând deci această rădăcină cum creşte şi îmi vorbeşte în fiecare
zi. Mai degrabă însă Tu eşti Cel care mă înveţi şi mă luminezi încât am
depăşit orice credinţă şi nădejde, şi trăiesc cu o bucurie atât de mare
după cum predica Sf. Ap. Pavel: „Ceea ce vede cineva ce rost mai are
să nădăjduiască?”. Dacă eu Te am ce să nădăjduiesc mai mult? Ascultă
încă puţin, a spus din nou Stăpânul: „După cum vezi Soarele oglindindu-
se în apă şi nu-l vezi deloc pe el însuşi în realitate, deoarece mai
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degrabă îţi întorci privirea în jos, aşa să înţelegi şi ceea ce se întâmplă
cu tine. Să „asiguri” sinele tău şi să grijeşti să Mă păstrezi în interiorul tău
curat şi cu înţelepciune aşa cum soarele se oglindeşte în apa curată.
Apoi te vei învrednici să Mă vezi altfel, aşa cum ţi-am spus, după moarte.
Dacă însă nu vei face aşa, tot ansamblul acestor nevoinţe, cuvinte şi
fapte nu-ţi vor folosi deloc, ci mai degrabă te vor condamna mai tare şi-
ţi vor provoca o mare nenorocire deoarece (este) după cum auzi: „Cei
puternici vor fi judecaţi pe măsura puterii lor” (Înţ. Lui Solomon 6, 6). De
altfel sărăcia nu se face pricina unei mari ruşini la săracul din naştere iar
suferinţa provocată de ea nu-l chinuieşte foarte mult, aşa cum se întâmplă
cu acela care s-a îmbogăţit şi a fost slăvit şi a fost înălţat şi s-a unit cu
împăratul pământesc, pentru ca apoi să cadă din toate acestea (şi) să
devină sărac (chiar dacă lucrurile pământeşti nu sunt de aceeaşi natură
cu cele duhovniceşti şi nevăzute). Pentru că aceia care pentru oarecare
cauză cad din prietenia şi slujba împăratului pământesc sunt îndreptăţiţi
să rămână stăpâni pe averea lor, să se bucure de ea şi să trăiască; dacă
însă cineva va cădea din dragostea şi prietenia Mea, nu mai poate să
trăiască pentru că Eu sunt viaţa lui, ci imediat este golit de toate şi este
dat duşmanilor Mei şi ai lui. Aceia, luându-l din cauza bunăvoinţei şi a
dragostei pe care a avut-o pentru Mine, îl pedepsesc, îl batjocoresc şi-l
ridiculizează.

Da, într-adevăr Împărate Sfinte, aşa cred şi eu în Tine Dumnezeul
meu că stau lucrurile şi căzând mă rog Ţie, păzeşte-mă pe mine
nevrednicul şi păcătosul pe care l-ai mântuit şi întăreşte puterea Ta floarea
dragostei Tale pe care ai altoit-o în pomul nădejdii mele, ca să nu fie
spulberată de vânturi, să nu fie distrusă de furtună, să nu fie ruptă de
vreun duşman, să nu fie arsă de focul nepăsării şi să nu se usuce din
cauza desfrânării şi a lenei şi să nu dispară din cauza slavei deşarte.
Pentru că Tu, Cel care mi-ai dăruit şi cultivat acest pom înlăuntrul meu,
cunoşti că din cauza lui sunt fără de ajutor de la om, deoarece pe
împreună-lucrătorul cu mine, ajutorul meu şi apostolul Tău, după cum ai
voit Tu, l-ai despărţit trupeşte de mine. Tu cunoşti boala mea, Tu ştii
necazul şi neputinţa mea în toate. Pentru aceasta, de acum înainte,
milostiveşte-Te mai mult spre mine Multmilostive Doamne. Ţie-ţi cad
înainte din inimă, să nu mă laşi voinţei mele, Tu care mi-ai făcut atâta
bine, ci întăreşte sufletul meu în dragostea Ta şi înrădăcinează în el
dragostea, încât, după făgăduinţa Ta curată, sfântă şi nemincinoasă, Tu
să fii în mine şi eu să exist în Tine, să mă acopăr de această dragoste şi
eu să o acopăr şi să o păzesc înlăuntrul meu şi pe de o parte Tu să mă
vezi în ea iar eu pe de altă parte să mă învrednicesc să Te văd prin ea,
acum ca în oglindă aşa cum ai spus, iar atunci, în viitor, în toată
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dragostea pe Tine Întreg, care eşti agape şi ai îngăduit să fii numit. Pentru
că Ţie Ţi se cuvine toată mulţumirea, puterea, cinstea şi închinăciunea,
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.
(Teologie şi Viaţă nr. 1-6 /1996; trad. de diac. Corneliu-Ilie Erneanu)

1 Se referă probabil la perioada anilor 970 – 976, când pe atunci tânărul Gheorghe
(numele de mirean al Sf. Simeon) ajuns senator şi spatarocubicular trece printr-
o perioadă de criză destul de febrilă până la a uita aproape cu desăvârşire vederea
luminii şi sfaturile părintelui său duhovnic. Probabil experienţa deşertăciunii l-
a condus la convertirea monastică definitivă, când în anul 977 face o călătorie
în Paflagonia, îşi vinde averile şi intră ca novice la Studion. Vezi mai pe larg J.
Hausherr, Un grande mystique byzantine. Vie de Simeon le Nouveau Theologien
par Nicetas Sthethatos, Orientalia Christiana, XII, nr. 45, 1928, p. IV – XCIII.
2 Este vorba aici de urcuşul duhovnicesc spre dobândirea cunoaşterii lui
Dumnezeu sub îndrumarea părintelui duhovnicesc. Urcuşul este presărat cu căderi
şi ridicări. De multe ori apa cunoştinţei şi cunoaşterii de Dumnezeu este tulburată
de noroiul păcatelor şi al patimilor. Sub îndrumarea părintelui duhovnicesc
această apă devine tot mai limpede şi mai curată, ea putând fi băută fără nici un
pericol.
3 Sfântul Simeon relatează neînţelegerile pe care le-a întâmpinat din partea
monahilor în mijlocul cărora se nevoia pentru a ajunge la vederea luminii
dumnezeieşti. În pofida tuturor greutăţilor întâlnite, sfinţenia şi calităţile
duhovniceşti ale tânărului ieromonah s-au impus repede şi în anul 980, în
urma morţii egumenului Antonie, el va fi ales egumen, fiind confirmat de
patriarhul Nicolae al II – lea Hrisoverghi (979 – 991).
4 Dumnezeu i se descoperă omului numai atât cât este necesar acestuia pentru
mântuire. Odată experiat acest contact al omului cu Dumnezeu, bucuria care se
naşte din această unire îl face pe om să-L dorească necontenit pe Dumnezeu, să
dorească să rămână unit cu El pentru totdeauna. Sfinţii Părinţi vorbesc de multe
ori de o „ascundere” a lui Dumnezeu de la faţa omului, lăsându-l să cadă în
păcat tocmai pentru a-L căuta cu şi mai mare insistenţă, spre a ajunge la
„metanoia” şi pe măsura smereniei să se unească cu El.
5 Este vorba despre conflictul pe care l-a avut Sfântul Simeon cu unii călugări
datorită supunerii austere faţă de părintele duhovnicesc, Simeon Evlavestatul.
Acesta a fost şi unui din motivele pentru care Sfântul Simeon a fost exilat, în
urma conflictului avut cu Ştefan al Nicomidiei.
6 Eliberarea sufletului de lucrurile pământeşti şi de amintirea lor, curăţirea minţii
de tot ceea ce este văzut, reprezintă o condiţie sine-qva-non pentru vederea şi
contemplarea lui Dumnezeu.
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 Educaþia creºtinã
ºi tinerii

Rubrică realizată de  ASCOR - Sibiu

Despre pocăinţa tinerilor
P.S. Iosif  Pop

- Am dori să vorbim despre calea pocăinţei şi, de la început, am vrea
ca dialogul nostru să înceapă de la ceea ce este pocăinţa ca stringenţă
interioară, ca cerinţă ontologică a omului, iar apoi să vorbim despre
calea pocăinţei pe care merge cel ce se întoarce spre Dumnezeu.
 - Este esenţial, zic eu, să vorbeşti cu tinerii despre pocăinţă, însă este
probabil prematur să vorbeşti despre pocăinţă înainte de a vorbi despre
bucuria de a fi cu Hristos, de a fi prietenul lui Hristos. Ce te faci că de
multe ori tânărul nu vrea să se apropie de Dumnezeu direct, prin pocăinţă,
el vrea şi altceva de la Dumnezeu: vrea viaţă. Tânărul e plin de viaţă, aş
spune, ontologic. Tânărul este plin de energie de viaţă şi atunci cum să
vii la un tânăr să-i vorbeşti despre pocăinţă? Asta este întrebarea mea.
Eu vă pun întrebarea asta sigur că nu avem răspuns, deşi noi trebuie să
vorbim despre pocăinţă.

Fiul risipitor era un tânăr. Iisus Hristos a dat această pildă a Fiului
risipitor, a tânărului risipitor care s-a întors către Dumnezeu. Este clar,
deci, că nevoia de pocăinţă există la toţi oamenii, inclusiv la tineri, însă
înainte de întâlnirea unui tânăr cu Dumnezeu, Tatăl, putem să-i cerem
pocăinţa. Pocăinţa este o revenire, dar ca să revii trebuie să pleci sau
trebuie să-ţi dai seama că, de fapt, te-ai îndepărtat, că nu eşti acolo
unde trebuie să fii, că nu eşti lângă Dumnezeu, că ai pierdut pe cineva
ca şi copilul mic. Copilul până recunoaşte pe tată, sigur că pe mamă o
simte altfel, o simte de când e în pântecele ei, dar pe tată până îl
recunoaşte trece ceva timp şi abia după aceea îşi dă seama de el şi
plânge după el, îl doreşte. La fel şi tânărul cu pocăinţa. Trebuie să revină
la Dumnezeu. De unde revine?  Iar venim la ontologic: ontologic suntem
aproape şi departe de Dumnezeu. Pentru că este Părintele nostru, dar,
în acelaşi timp, ne şi îndepărtăm de El prin lumea păcatului, prin
lumea morţii.
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 - Aţi amintit de voinţa ontologică, înnăscută, lăsată de Dumnezeu
tânărului. Nu cumva pocăinţa înglobează toate manifestările
tânărului în a trăi cu adevărat chiar dacă  va urma să cadă şi apoi
să-şi revină ca şi fiul risipitor?
 - Sigur că pocăinţa o poţi lua în sens larg. Pocăinţa ca izvor al bucuriei,
al tuturor bucuriilor, ca izvor al credinţei, însă nu trebuie să forţăm, să
mergem dincolo de experienţa noastră. Noi ştim că omul nu se poate
pocăi înainte de a-L întâlni pe Dumnezeu.

Ioan Botezătorul propovăduia pocăinţa zicând: “Pocăiţi-vă că s-a
apropiat Împărăţia Cerurilor!”. Cuvântul pocăinţă ar însemna aici: întoarceţi-
vă la Dumnezeu, întoarceţi-vă la Tatăl vostru, căci Împărăţia Lui este
aproape. Este vorba întâi de o întoarcere şi după aceea Proorocul explică:
schimbaţi-vă! Adică: deveniţi altceva decât ceea ce sunteţi. Cei care aţi
păcătuit nu mai păcătuiţi, cei care aţi minţit nu mai minţiţi, cei care aţi făcut
adulter sau desfrânare nu mai faceţi, cei care sunteţi soldaţi sau muncitori
faceţi-vă datoria aşa cum trebuie. Fiecăruia i-a indicat locul de întâlnire cu
Dumnezeu, o întâlnire cu Dumnezeu acolo unde este fiecare dintre ei.

Nu aş dori să pierdem din vedere şi faptul că deseori omul,
tânărul, L-a întâlnit pe Dumnezeu şi s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu şi
îşi trăieşte cu bucurie întâlnirea lui cu El o viaţă întreagă. Practic, uneori
nu mai are nevoie să se întoarcă în locul de unde a plecat. Trebuie, de
aceea, ca celui căruia încă nu-i putem vorbi despre pocăinţă să-i vorbim
despre prietenia lui Dumnezeu, despre bucuria de a fi cu Dumnezeu.
Acestea înainte de a-i vorbi despre păcat şi despre pocăinţă.

Oricum este un refuz general astăzi în rândul tinerilor de a te
asculta când le vorbeşti despre Dumnezeu. O spun din experienţă. Cu
atât mai mult când le vorbeşti despre un Dumnezeu care te primeşte
numai pocăit, pocăit în sensul foarte îngust pe care îl dăm de multe ori
cuvântului, adică acela de a face foarte multe semne exterioare de
pocăinţă, ceea ce poate să fie fals.

- Credeţi cumva că a înţelege pocăinţa prin semnele exterioare este
o urmare a unei concepţii scolastice care a afectat înţelegerea
noastră despre pocăinţă? Vreau să spun că nu ne raportăm la
Dumnezeu prin “a fi”, a deveni întru El ceea ce trebuie să devenim,
ci prin ceea ce facem exterior. Prin acest “ceea ce facem” nu trăim
în viaţa Bisericii, nu ne împărtăşim din Sfintele Taine, ci rămânem
doar cu un moralism gol, fără roade.
 - Aş spune că a curăţa partea dinlăuntru a vasului este evanghelic.
Mântuitorul face un reproş fariseilor spunându-le: “Curăţiţi partea
dinlăuntru a vasului şi nu cea din afară!” şi le mai spune că pocăinţa
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- taina aceasta a întâlnirii omului cu Dumnezeu - se petrece înăuntru omului.
Noi, pe dinafară, trebuie să fim parfumaţi, spălaţi, aranjaţi, nici măcar să
nu dăm semne în vreun fel că ne-am pocăi. Nu turnându-ne cenuşă pe
cap, ci tocmai invers, adică parfumându-ne, spălându-ne, aranjându-ne,
fiind bucuroşi că ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Înăuntru să căutăm pocăinţa,
înăuntru să omorâm păcatul fără încetare, pentru că asta e pocăinţa.
Pocăinţa e o luptă continuă. Dar ca să poţi să începi lupta cu pocăinţa,
ca să începi să te pocăieşti trebuie să-L întâlneşti întâi pe Dumnezeu, pe
Hristos în tine, în sufletul tău sau în ceilalţi la fel de bine. Pentru că
întâlnirea între mine şi Dumnezeu poate să se petreacă prin celălalt, prin
creaţie, poate să fie în Biserică, poate să vină de oriunde. Iar vocaţia
omului în general, sigur că e pocăinţa. Pocăinţa ca luptă neîncetată cu
păcatul, luptă neîncetată cu ispita rea care vine să mă ia în primire este
vocaţia ontologică a omului.

- V-aţi referit la căutarea lui Dumnezeu. Înainte de a-L căuta noi pe
El, Dumnezeu ne caută pe noi. Pascal pune în gura lui Dumnezeu
aceste cuvinte: “Nu m-ai fi căutat dacă nu m-ai fi găsit”. Dumnezeu
ne caută. Cum să discernem acest glas al Lui în noi? Cum să auzim
chemarea aceasta Lui? Ea poate fi acoperită de alte multe chemări
exterioare. Există nişte criterii de discernere?
- Nu sunt criterii, am putea mai degrabă identifica unele dintre aceste chemări,
pentru că fiecare are o chemare proprie. Am putea să le împărţim într-un fel.

- Putem spune că pocăinţa începe cu chemarea Tatălui către fiu?
- Da, chemarea Tatălui adresată fiului. Dar înainte de toate să spunem
despre întâlnirea cu Dumnezeu. Să vedem care sunt semnele căutării
lui Dumnezeu sau cum ne dăm seama că Hristos ne caută.
 Înainte de toate să ne gândim la conştiinţă. Faptul că în noi este conştiinţa
este un semn al căutării, al căutării omului de către Dumnezeu.

După aceea, setea pe care tânărul o are în el, setea asta de iubire
nesfârşită, setea de a-l întâlni pe celălalt perfect pentru el. Este un semn al
căutării iubirii desăvârşite care este iubirea infinită a lui Dumnezeu.

Apoi setea de mistic a omului. Omul simte tainic o chemare către
lumea în care  ne vorbeşte Dumnezeu. Simţim chemarea aceasta. Uneori
nu o identificăm. Alteori o identificăm, ne dăm seama că acolo ar trebui
să fim. Alteori Îl întâlnim pe Dumnezeu, dar ne cheamă şi lumea păcatului,
ne cheamă foarte tare. Faptul că din nou venim la conştiinţă şi conştiinţa
ne doare pentru păcatul nostru e un semn că l-am întâlnit pe Dumnezeu
şi Dumnezeu ne cheamă să ne smulgă din păcatul acela. Aceasta
se manifestă în durere, în suferinţa păcatului şi în bucuria
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pocăinţei, pentru că omul se curăţă, se spală, întorcându-se spre
Dumnezeu, după cum spune Psalmistul: “Spăla-mă-vei cu isop şi mă voi
curăţi”. Apoi, în întâlnirea cu Dumnezeu este o chemare continuă spre
renunţare şi spre reîntoarcere la El. Este o chemare tainică pe care noi o
trăim în rugăciune, o trăim efectiv în viaţa de zi cu zi. E o întâlnire la care
noi suntem chemaţi după întâlnirea cu Dumnezeu, o întâlnire la care nu
există apriori o şedere în Dumnezeu. Nu putem să spunem acum:
“Doamne te-am uitat, nu mă mai preocupă nimic interior, te-am câştigat
o dată pentru totdeauna”, dar trebuie să te păstrezi pentru că lupta aceasta
de a te păstra în Dumnezeu este o luptă grea. E lupta cu gândul. Am
trecut de la cele exterioare la cele lăuntrice, e lupta cu gândul, cu toate
legăturile pe care le avem cu lumea păcatului şi pe care le tăiem încet-
încet. Eu aş spune că aceasta este o taină a tânărului, a vigorii tinereţii şi
a poftei de luptă, a dorinţei de a lupta cu păcatul, cu răul, care este iarăşi
un semn al căutării şi al întâlnirii cu Dumnezeu.

- Aţi amintit de durerea pe care omul o are când se pocăieşte. Vrând-
nevrând ne întâlnim cu durerea pentru că, poate, nu suntem cum
trebuie să fim. Atunci intervine o alternanţă între durere şi bucurie
în sufletul nostru. Aş dori să detaliaţi dumneavoastră subiectul
pentru că lucrurile sunt deseori neclare.
- Pocăinţa poate fi înţeleasă numai în sensul suferinţei pentru păcatul pe
care l-ai făcut. Acesta este “dolorismul” occidental, atunci când pentru a
te pocăi aveai nevoie de semne exterioare, să te autoflagelezi, să faci în
genunchi un drum, să îţi tragi nu ştiu câte bice pe spate, să porţi o cruce
ca şi crucea lui Hristos, să suferi răni fizice în trupul tău pentru a-ţi arăta
pocăinţa. Atât de prezent în Biserica Apuseană, Romano-Catolică,
dolorismul sigur că astăzi s-a estompat. Astăzi nu mai putem vorbi de
această mântuire prin durerea provocată fizic. Nu mai putem vorbi, dar
rădăcinile ei există în om pentru că omul are tendinţa asta să se
autoflageleze pentru a-şi arăta pocăinţa.

- Spune părintele Schmemann că omul neavând profunzime
lăuntrică, netrăind pocăinţa are nevoie de semne ca să-şi
mulţumească conştiinţa.
- Da. E ceea ce spunea Isaia vorbind despre post. Aşa este şi cu pocăinţa.
Pocăinţa este să te lupţi împotriva răului din tine, să te cureţi pe tine
neîncetat de păcat. Numai că dincolo de suferinţa care este ocazională,
adică te forţezi să te rogi, te forţezi să stai în faţa lui Dumnezeu, este o
oarecare durere care e provocată de răul de care nu poţi să te scapi şi
care doare la ieşire ca şi un rău oarecare fizic. O măsea stricată
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dacă vrei să o scoţi doare pentru că are o rădăcină, la fel şi răul are
rădăcină în noi şi în momentul în care vrem să-l scoatem punem har,
chemăm harul. Doare, într-un fel, venirea harului  pentru că ne e greu să
ne luptăm cu împietrirea inimii noastre, dar venind harul sigur că durerea
e mai mică. Până să vină harul durerea este aproape o durere fizică. De
aceea spunem că e un pic de suferinţă în pocăinţă. Imediat, însă, suferinţa
aceasta e urmată de bucurie pentru că vine lumina, lumina harului, lu-
mina lui Hristos, care străluceşte în întuneric. Acest întuneric doare în
noi dar, când lumina lui Hristos vine, se vindecă încet-încet sufletul.
Durerea rămâne de domeniul trecutului. Ea revine ca suferinţă şi ca durere
dacă uităm că suntem păcătoşi, dacă ne apucăm să-l judecăm pe celălalt,
dacă ne considerăm mai buni, mai îndreptăţiţi decât unii sau decât alţii.
Când durerea revine vedem, de fapt, că rădăcina răului din noi nu a fost
scoasă aşa cum trebuie. Durerea revine ca o împietrire. Omul se
împietreşte din nou dacă scapă din vedere căutarea neîncetată a harului.
După ce am dat o dată de izvorul cel viu trebuie să continuăm să ne
adăpăm din el fără de încetare.

- Deci durerea este un semn al prezenţei lui Dumnezeu care lucrează
în noi.
- Care operează.

- Şi e un semn că nu suntem pasivi şi indiferenţi.
- Exact este un semn al lucrării lui Dumnezeu în noi, al Doctorului trupurilor
şi al sufletelor care este Hristos. El nu poate opera fără durere pentru că
e lupta cu moartea din noi care ne aţine calea prin păcat.

- Pocăinţa, chiar şi în faza durerii, îi cuprinde şi pe ceilalţi prin faptul
că suntem legaţi unul de celălalt prin comuniune. În ce măsură o
rugăciune seacă, care nu are în noi bucurie şi trăire, poate să fie de
folos celuilalt, mai ales dacă noi suntem într-o stare de durere. E
bine să nu ne rugăm? Sau e ceva ce se face de la sine?
- Aş zice că e mai degrabă ceva care se face de la sine. Noi nu trăim
pentru noi şi atunci când pocăinţa se pune la lucru, aproape automat te
gândeşti la celălalt. Pocăinţa solitară nu e o pocăinţă autentică. Nu trăiesc
numai pentru mine. În momentul în care încep să mă pocăiesc toţi ceilalţi
vin lângă mine, sunt aproape duhovniceşte de ceilalţi şi rugăciunea pentru
ceilalţi pleacă aproape imediat; nu mai pot să accept în pocăinţă să mă
rog şi să mă port numai pe mine.

- În felul acesta putem spune că creştinismul e egocentric.
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Cum spunea Sf. Grigorie de Nazianz: să te curăţeşti pe tine însuţi şi
apoi vei curăţi pe alţii, să te luminezi pe tine şi după aceea vei lu-
mina pe alţii. Deci numai în măsura în care noi suntem în Dumnezeu
putem să îi ajutăm pe alţii să se apropie de El.
- Spune Mântuitorul: “Oare orb pe orb nu se vor călăuzi unul pe altul în
groapă?” Orb pe orb poate călăuzi?

- Nu poate.
- Nu poate. Sau: “Doctore vindecă-te pe tine însuţi!”, “Ce va da omul în
schimb pentru sufletul său?”, “Ce-i foloseşte omului să câştige lumea
întreagă, dacă îşi va pierde propriul suflet.” E evanghelic faptul că nu ne
putem mântui mântuindu-i pe ceilalţi şi lăsându-ne pe noi baltă. Aproape
că este imposibil să ne gândim numai la ceilalţi. Practic nici nu există
lucrul acesta. Să fim noi nişte păcătoşi şi să îi ajutăm pe ceilalţi să se
mântuiască. E un nonsens.

- Ar fi un act fariseic.
- Sigur că e un act fariseic. Eu zic că omul care se roagă pentru ceilalţi a
gustat mântuirea şi nu putem să spunem că cel care se roagă pentru
ceilalţi nu face un pas în propria lui mântuire. Rugându-te pentru ceilalţi
te rogi pentru tine, dar rugându-te, sfinţindu-te pe tine îi sfinţeşti şi pe cei
din jurul tău. O spune şi Sfântul Serafim de Sarov: “Sfinţeşte-te pe tine
însuţi şi mii în jurul tău vor găsi pacea, bucuria, liniştea.”
   Dacă revenim la bucuria suferinţei în lupta cu păcatul ştim că atunci
când Duhul Sfânt vine în noi roada Lui e dragostea, pacea, bucuria,
îndelungă-răbdarea. Toate sunt aici. Doar-doar se va mântui şi celălalt
prin mântuirea mea. Degeaba eu m-am rugat pentru mine şi m-am
apropiat de Dumnezeu dar când îl văd pe aproapele nu mai am răbdare
cu el şi aş vrea să fie dintr-o dată mântuit sau pocăit. Poate că în contactul
cu tinerii putem să avem păcatul aceasta chiar şi noi slujitorii lui Hristos.
Să zicem: “Păi ce, uite, au aflat pe Hristos, de ce nu se schimbă, de ce
nu se pocăiesc cu adevărat?” Trebuie aici răbdare din partea noastră.

- Trebuie şi o mare înţelegere.
- Aşa este. Suferinţa nu mai are întâietate în faţa bucuriei şi a păcii pe
care ne-o dă Hristos, a liniştirii interioare. Numai că liniştea aceasta
interioară presupune după aceea războiul interior dus până la capăt.
Pentru că nu putem să stăm. Spune Sfântul Apostol Pavel: “Când staţi
luaţi aminte să nu cădeţi!” Cu alte cuvinte ar vrea să spună: Nu staţi, ci
mergeţi înainte războindu-vă, având platoşa dreptăţii, sabia Duhului,
coiful credinţei.
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- Îmi amintesc o imagine pe care o aduce Olivier Clement. Spune că
părintele spiritual lui Andrei Rubliov plecase în pustie înainte de a-l
cunoaşte pe Rubliov, dar îl purta în el pe acesta. Curăţindu-se pe sine
dobândea în el acea curăţie duhovnicească din care urma să se nască,
prin relaţia duhovnic-ucenic, marele pictor şi sfânt Andrei Rubliov.
- Este ceea ce simţim şi noi tot timpul. Dau un exemplu banal: simplul
fapt de a învăţa o limbă străină este mare lucru. De ce? Pentru că cu cât
ştiu mai multe pentru Domnul pot să mă fac o unealtă, un vas în mâna
Domnului. Cum a fost Apostolul Pavel Apostolul neamurilor pentru că
avea cultura necesară pentru a vorbi neamurilor. Avea uneltele necesare
pentru a vorbi oamenilor.
    Să zicem limba engleză. Un tânăr oarecare: “Ce să învăţ eu limba
engleză, mai bine chiulesc şi fac ce vreau eu.” Dar ajunge la un moment
dat că trebuie să vorbească, trebuie să-l propovăduiască celorlalţi pe
Hristos într-o altă limbă decât cea a lui şi a pierdut o unealtă care, luată
în ansamblu, este nesemnificativă. Ce-i aia o limbă oarecare în faţa
mântuirii? Dar zic asta ca să vedem că noi de când suntem ne formăm,
creştem, acumulăm, ne zidim pe noi pentru Dumnezeu - ce să zic pentru
pocăinţă, ce să zic pentru lupta aceasta pentru curăţie interioară care
mă pregăteşte, de fapt, pentru Domnul. Dar cu cât lupta e mai mare eu
anticipez în mine pe celălalt, care mă va întâlni odată. Eu care pot să fiu
vasul ales prin care Dumnezeu poate să-şi spună Evanghelia Sa sau să-
şi spună voia Sa în lume.

- Vorbind de pocăinţă mi se pare că ar trebui să lămurim noţiunea
de păcat pentru că, aşa cum aţi spus, nu putem să vorbim de
pocăinţă fără a vorbi de curăţire şi pentru că însuşi păcatul e privit
diferenţiat de unii sau de alţii. Poate unii zic că e păcat ceea ce
suntem, e păcat ceea ce facem, e păcat ceea ce acumulăm în noi.
Ce înseamnă a fi în păcat? De ce ne pocăim?
- E greu să definim păcatul. L-aş defini printr-o frază: Păcatul este tot
ceea ce ne depărtează de Dumnezeu. Tot ceea ce taie izvorul harului
care este între Dumnezeu şi mine. Cum spune Sfântul Apostol Pavel:
“Totul îmi este îngăduit, dar nu totul îmi este de folos. Totul îmi este
îngăduit, dar nu totul îmi este spre zidire.” Fericitul Augustin spunea:
“Iubeşte şi fă ce vrei!” Îndrăzneţ! Adică nu spune: nu face! Păcatul nu
mai este în Noul Testament: nu face aia!, nu face aia! Păcatul este depăşit
prin ceea ce ne dă Hristos pentru că El ne deschide o perspectivă
extraordinară. Nu ne pune bariere. “Fericiţi cei curaţi cu inima.” Dar ne
spune că din inimă izvorăsc toate relele: mânia, judecata, lupta cu
celă lalt, desfrânarea, hoţia, minciuna, absolut toate izvorăsc
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din inimă. Deci, ce-ar fi păcatul? În esenţă e ceea ce mă depărtează de
Dumnezeu sau ceea ce face să scadă în mine iubirea faţă de Dumnezeu
şi faţă de celălalt, faţă de om.

- Aş vrea să ne vorbiţi despre întoarcerea omului la Dumnezeu, acea
“venire întru sine”. Ce forme ia această întoarcere? E vorba neapărat
de Spovedanie, e vorba de post, de rugăciune? Zic asta pentru că,
vedeţi, pentru mulţi Spovedania devine ceva ocazional, de Paşti,
de Crăciun, că aşa e bine, că aşa e frumos, că aşa fac toţi oamenii,
după aceea ne întoarcem la ale noastre...
- După experienţa mea şi după exemplul fiului risipitor venirea în sine nu
e neapărat Spovedania, ea se petrece cu mult înainte de momentul
Spovedaniei, se petrece la porci când eşti încă în păcat. Dacă nu există
momentul acela tu degeaba te Spovedeşti că tu te întorci la păcatul tău.
Eu aş spune că de multe ori şi pentru mulţi Spovedania se face prea
devreme, atunci când omului nu îi este încă foarte clar dacă a renunţat la
păcat sau nu. Nu Spovedania e totul, ci momentul de dinaintea
Spovedaniei, venirea în sine, faptul că ne dăm seama că suntem în păcat,
în mizerie, că suntem în rahat, am putea să spunem, deşi poate că nu e
potrivit cuvântul, n-ar trebui scris, dar de aici, de când ne dăm seama şi
până la Spovedanie ăla e drumul important. Pentru că am în faţă
întrebarea: sunt eu hotărât să renunţ la păcat sau nu sunt hotărât? Ăsta
e marele câştig al lui Dumnezeu în om, îl câştigă pe om cu totul. Omul
acela e un om mântuit, acela şi-a dat seama, i s-a luminat mintea în ce
priveşte răul, în ce priveşte păcatul, când îşi dă seama unde este, care e
distanţa care îl separă de Dumnezeu. Când şi-a dat seama el s-a şi
apropiat de Dumnezeu. Pocăinţa este numai un act posterior momentului
adevărat al pocăinţei. Nu este un moment după Spovedanie. E momentul
de dinainte de Spovedanie care, de fapt, este Spovedania în sine înaintea
lui Dumnezeu. Cealaltă este formală, este exterioară, este ceea ce noi
avem nevoie ca să ne curăţim şi să mergem înainte.

- Înseamnă că atunci omul se cunoaşte pe sine.
- Sigur. Când începe omul să-şi vină în sine înseamnă cunoaşterea de
sine. Să revenim la ontologie. Omul îşi dă seama că ontologic el ţine de
Dumnezeu, că el nu poate fără Dumnezeu, că starea lui normală aceasta
este: pocăinţa, venirea în sine. Omul nu poate fără Dumnezeu. Şi nu
eşecul este scopul, dar eşecul este important, este placa turnantă, eşec
sau criză (krisis care înseamnă judecată). Cuvântul “criză” înseamnă
judecată. Important e ca la tineri să nu ne fie frică de criză. Să
provocăm criza în ei. Dacă am reuşi să fim provocatori de criza
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aceasta bună, de judecata asta bună în tânăr, astfel încât acesta să
poată să pună la îndoială ceea ce este el ar fi minunat. Pentru că în tânăr
găsim totul, găsim mândrie, găsim o forţă de a lupta, găsim multe lucruri
care pot fi întoarse, energii interioare ale tânărului care pot fi întoarse
către Dumnezeu. Şi aceasta hai s-o numim eros. Starea aceasta interioară
este o energie internă care poate fi întoarsă către Dumnezeu prin har.
Ea se converteşte în dragostea aceea agapică. Întâlnirea dintre tânăr şi
Dumnezeu poate să dea apostoli şi, de fapt, la aceasta suntem chemaţi.
Poate că anticipez iar. Este o chemare tainică a tânărului la apostolat,
dar primul apostolat este tocmai venirea în sine.

-  Aşadar erosul este iubirea agapică nedesăvârşită? Este începutul?
- Da, este începutul. Este ceea ce avem noi în stare naturală în noi, nepătruns
încă de har. Aş spune o nebunie: Evdokimov vorbea de “dragostea nebună
a lui Dumnezeu”. Nu de la el vine formula aceasta, vine de la Nicolae Cabasila
şi nu numai de la Cabasila ci şi de la Sfântul Simeon care vorbea de “erosul
lui Dumnezeu”, dragostea lui Dumnezeu faţă de om. Dar erosul, iubirea
nebună a lui Dumnezeu pentru om, s-a transfigurat deja pe cruce. Pe cruce
devine dragostea aceasta agapică, jertfelnică, acolo se transfigurează erosul
în iubire jertfelnică, în mod văzut, adică omul poate să guste transfigurarea
acestei iubiri jertfelnice. Este palpabilă. Până la moartea lui Hristos poate că
iubirea aceasta era un pic teoretică pentru mulţi. Atunci se manifesta setea
de întâlnire dintre Dumnezeu şi om dar, până la Întrupare, această realitate
s-a văzut foarte greu pentru că omul nu era capabil să se întâlnească cu
Dumnezeu faţă către faţă. Dumnezeu era foarte departe şi chiar dacă ni se
vorbeşte despre iubirea lui Dumnezeu faţă de om şi despre căutarea omului
de către Dumnezeu aceasta se întrupează în venirea Mântuitorului şi devine
o iubire vădit agapică pe cruce. Şi iubirea omului devine agapică penetrată
fiind de har.

- Aţi spus că tocmai întâlnirea cu sine a omului, această criză,
această măcinare lăuntrică a omului e semnul prezenţei lui
Dumnezeu, totuşi la noi în ţară - cred că şi în Occident - sunt tineri
care nu se întâlnesc cu sinele. Trăim, aş zice, în superficial, trăim în
mulţumirea cu ceea ce ne oferă lumea fără să căutăm dincolo. Să
fie aceasta o explicaţie pentru faptul săturării de viaţă al cărei ultim
pas ar fi sinuciderea?
- Este un caz extrem.

- Un caz extrem dar s-ar explica cumva în acest mod?
- Sigur. Singurătatea. Omul este singur, sunt mulţi tineri singuri,
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dar nu putem spune că este vreunul la care Dumnezeu să nu îi facă
vreun semn. Poate sunt semne neidentificate de cel căruia i se fac,
nevăzute, nesesizate, dar nu se poate, Dumnezeu nu minte, Dumnezeu
bate la uşa fiecăruia. Depinde de capacitatea noastră de a-L primi.
Singurătatea din lumea modernă, superficialitatea... Apropierea fizică o
putem înţelege şi o putem vedea la tinerii de astăzi în graba cu care se
apropie unul de altul şi graba cu care cad în braţe unul altuia. Dar dacă
citim duhovniceşte lucrurile acestea vedem în ele tocmai căutarea acelei
iubiri perfecte pe care o simte tânărul din fragedă tinereţe, din adolescenţă
şi pe care el şi-o manifestă într-un fel. El vrea să o guste, caută să o
guste, dar încă nu cunoaşte iubirea lui Dumnezeu, iar noi probabil acolo
avem de lucrat, acolo lucrează Hristos. Adică acolo încearcă Hristos să
ne trimită pe noi misionari, apostoli.

- Ar trebui să lucrăm pozitiv, nu negativ. Nu punând interdicţii, ci
făcând să lucreze adevărata iubire care e ascunsă.
- Exact, să fim deschizători. Să ne adaptăm limbajului lui Hristos, care
este nu pozitiv sau negativ, ci este deschizător al drumului libertăţii omului.
Hristos ne spune: Gustaţi fericirea luptându-vă să vă curăţiţi inimile să
plângeţi pentru adevăr, fiind slujitori ai dreptăţii, fiind însetaţi de dreptate,
fiind săraci cu inima. Asta ne deschide calea libertăţii. Nu este nici o
interdicţie, doar o cale a libertăţii.

- Cum trebuie să clarifice tânărul acel moment de criză, de întâlnire
cu sinele, care poate fi momentul unei mari regăsiri sau poate
momentul unei mari renunţări.
- E adevărat că momentul întâlnirii cu sine poate să fie un moment de
bucurie, poate să fie un moment de criză, poate să fie un moment al
adevărului. Moment de criză pentru că am putea să nu iubim ceea ce
vedem, să nu ne acceptăm aşa cum suntem din toate punctele de vedere.
Ar putea să fie un moment al regăsirii, un moment al adevărului şi să
spunem că asta e ceea ce am căutat, am căutat să ne cunoaştem, am
căutat să mă cunosc pe mine însumi.

- Aş vrea să fiţi mai explicit de ce anume să nu ne acceptăm pe noi
înşine, pentru că tot noi suntem.
- Ei, pentru că adevărata greutate nu este între mine şi celălalt, ci este între
mine şi mine. Aş cita pe unul dintre profesorii noştri de la Sibiu care ne
spunea pe bună dreptate că noi ne suntem dăruiţi nouă înşine şi că acel
“doctore, vindecă-te pe tine însuţi” înseamnă întâlneşte-te cu tine însuţi,
acceptă-te pe tine însuţi, mântuieşte-te pe tine însuţi.
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Vedeţi, acceptarea a ceea ce suntem, talantul pe care-l am, am unul, altul
are zece, altul are doi, altul are şase, s-ar putea să nu accept, s-ar putea să
doresc să am zece ca şi celălalt, dar îi am, îi am talanţii respectivi, numai că
trebuie să lupt, să îi recâştig, să-i pun în evidenţă. Şi concret: neacceptarea
de sine duce la criza negării sinelui şi la dorinţa autodistrugerii. Şi păcatul, de
multe ori, păcatul inconştient este tocmai această luptă împotriva ta, împotriva
sinelui tău. Vedem că omul care nu se iubeşte pe sine se autodistruge.
Omul care se iubeşte pe sine, care se respectă pe sine face doar lucrurile
de care este sigur că sunt autentice, că au valoare veşnică.

- Dar această luptă şi neacceptare a noastră nu este gustul unei
mari însetări de libertate?
- Ba da. Sigur că aşa este, însă nu e încă adevărata libertate.

- Dar e modul în care se exprimă gustul libertăţii.
- Gustul libertăţii se exprimă în felul acesta şi poate că la început face
parte din starea de luptă a tânărului, din nonconformismul tânărului să-şi
manifeste libertatea, dar cel care şi-o manifestă revine uşor pe urmele
sale şi spune că a greşit. Asta este extraordinar.

- Este tocmai urcuşul spiritual, omul ajunge un pic mai bine decât a
fost, iar ceea ce a fost nu e chiar ceea ce vrea să fie, dar a fost un
început. Am citit la Zizioulas în “Fiinţa ecclesială” exemplul cu
adolescentul lui Dostoievski care spune că un om cu adevărat liber
trebuie să fie atât de liber încât să se sinucidă. Zizioulas descifrează în
această spusă marea dorinţă a tânărului de a fi îndumnezeit, profunda
lui sete de a depăşi orice limită, de a trece dincolo de orice constrângere.
- Exact. E ce spuneam adineaori, dorinţa aceea în subconştient de a se
distruge, de a se autodistruge pentru că nu este ceea ce vrea să fie. Are
setea aceasta de infinit dar şi-o manifestă în sens invers, un fel de
aneantizare sau nimicire a omului în sensul invers infinitului, a lui
Dumnezeu pe care-L caută şi a îndumnezeirii sale. Sigur că Dostoievski
a surprins foarte bine în special lupta tânărului, căutarea îndumnezeirii,
adică a infinitului, a înecării în Dumnezeu şi cu Dumnezeu care se poate
manifesta făcând contrariul, exact contrariul.

- Este chiar mărturia ontologică a chipului lui Dumnezeu în noi.
Cred că ar trebui lămurită un pic lupta noastră în subconştient,
pentru că aşa cum spuneţi lupta are o mare splendoare, un  mare
eroism. Totuşi ea pleacă din adâncul adâncului nostru, iar
alţii văd în exterior doar o revoltă, o chinuire, o durere.
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Cum să ne înţelegem pe noi înşine în acest sens?
- Dacă, venind din adâncurile noastre, acolo unde ne dăm seama ce
suntem, ne legăm de o funie care ne trage în sus, funia aceea e Hristos,
e darul lui Hristos, e mâna lui Hristos care ne scoate ca din iad. Atâta e:
să ne ţinem de ea, să ne ţinem de mâna Lui şi El ne scoate la lumină. E
momentul în care trebuie să-I acordăm încredere, să mergem pe mâna
Lui. Aceasta este coborârea la iad a lui Hristos, e învierea noastră înainte
de învierea cea de obşte. Putem să spunem multe lucruri, dar e numai
începutul cunoaşterii personale şi nu ne vom putea cunoaşte aşa cum
trebuie decât dacă ne vom lăsa traşi în sus de către Hristos din adâncurile
acelea ale păcatului, ale întunericurilor care sunt în noi şi ne vom cunoaşte
din ce în ce mai bine. Dar nu numai că ne vom cunoaşte - e poate un act
prea static - dar în acelaşi timp te şi mântuieşti, te înalţi cu Hristos.

- Un cuvânt foarte frumos al lui Cabasila este acela că “Hristos ne
este mai adânc nouă decât noi înşine”. Vorbiţi cumva de această
ţâşnire a lui Hristos din noi?...
- Aşa este. Această ţâşnire a lui Hristos din noi, dar nu singur, cu noi,
trebuie să ne ţinem de El, când l-am întâlnit acolo în iad. Şi spunea un
părinte la un moment dat un cuvânt extraordinar: “Hristos coboară acolo
unde suntem noi, mai jos decât unde suntem noi, ca să ne ridice de
acolo.” Acesta este Hristos.

- Marea smerenie a lui Dumnezeu, El se coboară mai jos decât
suntem noi...   Cred că ceea ce aţi spus ţine de trăirea unei pocăinţe
autentice, numai un om cu o astfel de pocăinţă poate să treacă de
stările acestea de criză, de bulversare. Uneori pocăinţa noastră este
pândită şi de unele scrupule duhovniceşti, amestecăm lucrurile,
deviem, nu înţelegem. Pot apărea multe contradicţii spirituale în
fiinţa omului. Poate chiar agravându-se pe plan psihic.
- Scrupulozitatea, aş spune eu, este o lipsă de credinţă. O lipsă de
încredere în Hristos. Atunci când l-am întâlnit pe Hristos ne lăsăm cu
totul în mâna Lui şi credem, credem că ne primeşte, că ne iartă. Dar
scrupulozitatea înseamnă în sens duhovnicesc să vrem să facem acuma
totul, deodată, să fim dintr-o dată curăţiţi, dintr-o dată mântuiţi, dintr-o
dată perfecţi. Ceea ce nu se poate. Trebuie să ne lăsăm în Hristos cu
toată umilinţa, să creştem din nou, pentru că de-abia Hristos a venit în
sufletul nostru şi pentru a creşte împreună cu El trebuie răbdare. Atât.
Nu cred că pot să spun mai mult despre scrupulozitate. Ea este bună
pentru că ne face să fim atenţi cu lucrurile mici şi cu lucrurile mari,
asta trebuie să existe, dar nu scrupulozitatea în sensul că sunt
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atât de scrupulos încât nu-L mai văd pe Hristos din cauza scrupulozităţii
mele. Este fals şi foarte periculos. Or, eu Îl văd pe Hristos înaintea mea
şi mă duc cu El, îmi dă putere încet-încet şi mă creşte.

- Pentru unii dintre noi a fi scrupulos înseamnă a te plia după nişte
standarde ale minţii tale şi a nu mai trăi viaţa duhului din tine, a-L
nega pe Dumnezeu care este în acea durere, în acel zbucium doar
pentru că El n-ar corespunde anumitor tipuri, tabieturi pe care noi
le avem în minte ca pe un barem. Şi atunci suntem nefericiţi, suntem
creştini cu feţe triste, feţe posomorâte, feţe palide şi Îl ascundem
pe Iisus pe care nu-L descoperim în lucrarea noastră.
- Da, ceea ce spuneam adineaori: nu-L vedem pe Hristos din cauza
scrupulozităţii noastre, ne-am creat, cum spuneai, anumite prejudecăţi
care ţin de performanţe aşa-zis duhovniceşti - să facem atâtea rugăciuni
pe zi, să facem atâtea metanii, să citim atâţia psalmi, să facem atâta
efort duhovnicesc - şi întotdeauna greşeala este când se face peste
puterile tale. Când faci peste puterile tale rişti să nu mai vrei, rişti să
ajungi la saturaţie şi saturaţia înseamnă împietrire. Nu-L mai vezi pe
Hristos pentru că L-ai pierdut din vedere. Ai fost atât de concentrat asupra
performanţei tale, a tot ceea ce vrei tu să faci ca semn al pocăinţei tale,
a regăsirii tale cu Hristos încât îl pierzi pe El din vedere, pierzi importanţa
contemplării lui Hristos, care este la început mai importantă decât
performanţa aceea în sine pe care sunt ispitit să o fac.

- Pocăindu-ne devenim ceea ce trebuie să devenim în Dumnezeu şi
ne păstrăm unicitatea, dar în acelaşi timp şi diversitatea, suntem
“unitate în diversitate”. Atunci oamenii care nu se pocăiesc să fie
prea dezbinaţi, prea lipsiţi de comuniune, de înţelegere, tocmai
pentru că nu îşi trăiesc unitatea lor cu Dumnezeu şi în acelaşi timp
cu ceilalţi?
- Pocăinţa este şi întoarcerea şi regăsirea de sine în lumina lui Hristos,
în oglinda care este Hristos şi automat oglinda care este Hristos te reflectă
în celălalt, te trimite în celălalt şi cu celălalt eşti chemat la unire, dar o
unitate care nu anulează diversitatea, diferenţa de talant, de talent.

- Aş dori să ne referim şi la drumul în pocăinţă al omului prin Biserică,
prin Sfintele Taine. Această viaţă personală de pocăinţă cu Hristos
are, cum aţi spus, un fundament, tot Hristos şi noi ne încărcăm
mereu de Hristos dacă gustăm din viaţa mistică, sacramentală a
Bisericii. Aici ar trebui discutat probabil modul în care ne
raportăm la duhovnic, la Spovedanie, la Sfânta
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Împărtăşanie, la tot ceea ce ţine de viaţa noastră sacramentală cu
Hristos ca fundament al pocăinţei noastre.
- Este foarte important să ne apropiem de Hristos pe cele două căi: după
ce pocăinţa este aici, o am, este reală, aspectul văzut, exterior în Biserică
este sigur Spovedania şi Sfânta Împărtăşanie. “Gustaţi şi vedeţi că bun
este Domnul!”, “Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?”,
“Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema.” Adică este o
invitaţie. E aproape imposibil să te pocăieşti cu adevărat, să vii către
pocăinţă şi să nu te apropii de Hristos, de potirul de unde vine iertarea,
de unde vine tot fructul pocăinţei şi hrana pocăinţei în acelaşi timp. Este
dorinţa de Împărtăşanie, de a te apropia de Hristos, iar Împărtăşania
însăşi este darul, hrana pe care ne-o dă Hristos şi fără de care nu putem
trăi. Că zice: “Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu, care se frânge
pentru voi spre iertarea păcatelor”. Pentru că pocăinţa autentică nu se
desăvârşeşte decât în întâlnirea euharistică cu Hristos. “Beţi dintru acesta
toţi, acesta este sângele Meu, al legii celei noi, care pentru voi şi pentru
mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.” Acolo este creşterea noastră, în
Sfânta Împărtăşanie. Şi nu putem să ne apropiem de Sfânta Împărtăşanie
fără să strigăm din adâncul sufletului că avem nevoie de Hristos. Pentru
ce? Pentru că suntem drepţi, pentru că suntem buni, pentru că suntem
extraordinari? Nu. Pentru că suntem păcătoşi, slabi. A fi păcătos
înseamnă a fi slab, a avea nevoie de Hristos. Să ne încadrăm în ciclul
liturgic, să fim oameni liturgici în sensul întâlnirii ultime cu Hristos în
Euharistie, pentru că liturgicul nu are alt scop decât întâlnirea omului cu
Hristos euharistic. Şi hrana pe care ne-o dă liturgicul este pentru aceasta.
Nu există liturgic în sine. Totul converge spre Hristos din Euharistie.

- Aţi amintit de acea stare permanentă a noastră cu Dumnezeu pe
care trebuie să o menţinem. Trebuie să intrăm în acest ritm liturgic.
Cum se face acest lucru, pentru că, zic eu, nu este uşor să te rogi
dimineaţa, seara. Intrăm în viaţa cotidiană: unii mergem la cursuri,
alţii la serviciu, alţii intrăm în tot tăvălugul de evenimente şi de
întâmplări. Noi trebuie să depăşim aceste întâmplări şi să rămânem
în Hristos. Cum se face?
- Ritmul acesta liturgic nu este împotriva firii omului. Pentru că avem
nevoie de linişte, avem nevoie de odihnă fizică, avem nevoie de odihna
sufletului. Odihna sufletului este în rugăciune. Seara, atunci când ai scăpat
de greutăţile zilnice, să depui totul în faţa lui Dumnezeu ca sufletul să
aibă linişte. Aceasta este rugăciunea de seară. Este în firea noastră să
depunem toate greutăţile zilei aşa cum trupul lasă toate greutăţile
zilnice şi are nevoie de odihnă. Iar unde sufletul nu este liniştit nici
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trupul nu-şi găseşte odihnă pentru că omul este un tot. Depunem toate
în faţa lui Dumnezeu, cerem iertare sau mulţumim pentru toate şi mergem
mai departe, apoi, după şase zile de lucru, este o zi a Domnului, Duminica,
ziua în care ne ducem în casa Domnului şi acolo găsim odihnă şi hrană
şi sufletului şi trupului pentru că iar zic, dacă sufletul este în pace şi fizic
omul este altfel, fizic omul înfloreşte. Sigur că putem spune multe despre
ritmul acesta liturgic care este de dimineaţă, de seară, însă este şi
chemarea aceea a Sfântului Apostol Pavel: “Rugaţi-vă neîncetat!” Sigur
că nu putem cu toţii dar în orice clipă din zi şi din noapte suntem chemaţi
spre rugăciune, suntem chemaţi să ne întoarcem mintea către Dumnezeu.
Putem să o facem cel puţin de câteva ori în timpul zilei şi o dată pe
săptămână la biserică să fim efectiv înaintea lui Dumnezeu.

- Aceste probleme pe care nu le punem înaintea lui Dumnezeu ne
macină viaţa. Spun asta pentru că am citit la Evdokimov şi el spunea
că Părinţii pustiei descoperiseră cu mult înaintea lui Yung
subconştientul şi spunea, de asemenea, că există gânduri ascunse
care lucrează în noi. Cum se produce lucrarea rugăciunii spre
subconştient şi cum se curăţă omul în adânc?
- Rugăciunea ne aduce şi ne pune într-o altă lumină. În lumina lui Hristos,
în lumina harului şi ne face să ne cunoaştem într-un alt fel, ne face să
depăşim momentele de criză lăuntrică altfel. Pentru că e Hristos acolo şi
El ne dă soluţii concrete la ceea ce întâlnim noi în drumul spre lăuntric,
în lăuntricul nostru. Ne cere să Îl chemăm pe El şi harul Lui stinge răul,
păcatul, stinge hărţuiala aceasta neîncetată care este în noi spre rău,
spre a-l judeca pe celălalt, spre a-l distruge pe celălalt, spre a fi deasupra
celuilalt, a-l domina, a i-o lua înainte - am putea enunţa multe - stinge
neputinţa noastră de a fi ceea  ce dorim să fim. Ştim că noi nu numai că
ne dedublăm, nu numai că ne detriplăm, ci odată am vrea să fim cineva,
după aceea am vrea să fim altcineva însă ceea ce omul urmăreşte şi
ceea ce-i dă Dumnezeu să vadă în el este vocaţia lui. Rugăciunea ne
pune şi în faţa vocaţiei noastre, în faţa unicei noastre vocaţii în faţa căreia
toate celelalte pălesc. Adică să fim oameni ai lui Dumnezeu oriunde am
fi şi orice am face.

- Spunea părintele Rafail Noica că vocaţia se desăvârşeşte prin
rugăciune.
- Exact. Vocaţia se desăvârşeşte prin rugăciune şi în rugăciune.

- Aţi spus că pocăinţa ne pune în faţa luminii lui Hristos, ne dă altă
lumină. Tot pocăinţa ne face şi să trecem de la acea imagine a
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lui Dumnezeu ca tată sadic, ca Dumnezeu potrivnic, care ne pune
interdicţii, până la a trăi pur şi simplu vederea lui Dumnezeu aşa cum
este, spunea părintele Sofronie. Nu înseamnă că pocăinţa ne dezvăluie
adevăratul chip al lui Dumnezeu şi ne dă măsura vieţii autentice?
- Pocăinţa ne descoperă adevăratul chip al lui Dumnezeu în noi, al Lui
încă nedesăvârşit în noi, pentru că noi trebuie să ajungem la desăvârşire.
Nu putem să-L vedem pe Dumnezeu aşa cum este trăind încă în această
viaţă, dar descoperim, iluminăm chipul lui Dumnezeu în noi din ce în ce
mai mult. Înainte îl avem pe Hristos, pe Hristos Îl ştim şi ne apropiem de
desăvârşirea lui Hristos, de puterea pe care ne-a dat-o El spre desăvârşire.

- Putem vorbi astfel de autenticitatea noastră, devenim astfel oameni
autentici în pocăinţă?
- Da, devenim oameni autentici în pocăinţă. Devenim persoane în
comuniune cu celelalte persoane, adică avem de dat ceva celuilalt, avem
ceva de împărtăşit celuilalt. Sigur că ne împărtăşim cu toţii de Hristos şi
devenim persoane euharistice, adică în comuniune deplină unii cu alţii în
Hristos pentru că aceasta este comuniunea deplină a oamenilor care
formează trupul mistic al lui Hristos. Acest trup mistic este Biserica şi ea
îl ajută pe om, pe tânăr, să ajungă la chipul bărbatului desăvârşit care
este Hristos. Să ajungă la starea de persoană. Pentru că aceasta numesc
eu persoană: omul desăvârşit după chipul lui Dumnezeu, “bărbatul
desăvârşit” al Sfântului Apostol Pavel.

- Tânărul, chiar nonconformist, are cumva avantajul de a fi mai
aproape de pocăinţă decât un om plafonat.
- Tânărul nonconformist şi revoltat are un loc foarte important în Biserică,
pentru că dacă îşi canalizează bine energiile şi revolta lui îşi va da seama
că el este revoltat împotriva păcatului şi e bine că este revoltat împotriva
păcatului. Este un fierbinte, nu este un căldicel, nici rece. Este o fiinţă
plină de viaţă care vrea să lupte împotriva răului, poate inconştient.

- Un ultim cuvânt, poate de bucurie, pentru cititori...
- Aş spune tocmai acest lucru cu care am început că pocăinţa este, de
fapt, premergătoarea bucuriei duhovniceşti adevărate. Pocăinţa ca ve-
nire în sine, ca întoarcere către Dumnezeu, ca regăsire cu Dumnezeu.
Şi ce să-I spun lui Dumnezeu când mă regăsesc cu El decât: Doamne,
păcătos cum sunt te iubesc, păcătos cum sunt vreau să fiu desăvârşit,
păcătos cum sunt vreau să cresc în Tine. Dă-mi răbdare să merg înainte,
dă-mi răbdare să cresc în Tine şi să am bucuria mântuirii.
- Doamne ajută-ne!
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Familia Creºtinã

Rubrică realizată de  Pro Vita - Sibiu

Misticismul  si  puterile  naturale
Răspunderea preoţilor în regenerarea morală

a insului, a familiei şi a neamului
- Conferinţă -

Pr. Arsenie Boca

Suntem chemaţi la pocăinţă nu la răzvrătire.
Misiunea şi răspunderea preoţilor

Când neamul se autonomizează de Biserica lui Hristos atunci nu
mai ajunge la cunoştinţa de sine ci ajunge aşa cum sunt neamurile care
se leapădă de Hristos. Vor protesta şi a doua oară protestanţii, dacă nu
s-au mulţumit cu protestarea lui Luther. Le va fi după faptele lor.

Aceste trei răspunderi şi misiuni, a Bisericii, a preoţilor şi a Statului,
dacă nu se inserează în ordinea normală a locurilor, atunci se inversează
valorile. Căci acolo unde porunceşte trupul sufletului, sau vremelnicul
veşnicului, lucrul nu dăinuieşte.

Noi, preoţii, suntem oameni trimişi de Dumnezeu. Toţi preoţii sunt
trimişii lui Dumnezeu, ca să ajungă la cunoştinţa de sine şi de Dumnezeu,
ca să aducă şi pe alţii la cunoştinţa de sine şi de Dumnezeu ca să nu
rămână în întuneric şi să se răzvrătească.

Dintre slujitorii lui Dumnezeu, potrivit credinţei Bisericii noastre, din
vreme în vreme sunt aleşi unii şi încredinţaţi cu o misiune specială.
Sunt misiuni care apar din vreme în vreme, misiuni speciale aşa cum au
apărut la iudei timp de 1500 de ani proorocii mari şi proorocii mici de la
Moise la Sf. Ioan Botezătorul, ultimul prooroc. Aceştia au fost cei care au
trezit credinţa adevărată atunci când evreii voiau să se autonomizeze
sau să slujească altor dumnezei.

Misiunile speciale sunt arătate aşa în Sfânta Scriptură:
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„Vă voi trimite slugile Mele dis de dimineaţă...” adică înainte de a veni
pedeapsa pentru păcate. Dumnezeu trimite vestitorii fiecărei vremi, ca
să-ţi dea răgaz să te îndrepţi „Voi trimite slujitorii aleşi dis de dimineaţă”,
înainte de a începe bătaia lui Dumnezeu în toată plinătatea ei. Pe aceştia
îi alegea Dumnezeu cum vrea şi cum ştia în înalta lui Înţelepciune. Pe
cine este curat îl bagă la lucru. Un cioban cu viaţa curată a fost ales la
evrei, David – deşi mai avea 11 fraţi. Apoi alt cioban, Amos. Aceştia erau
mai curaţi ca toţi ceilalţi. Când David a păţit apoi una şi alta a avut minte
şi le-a folosit în bine şi acele căderi. Dumnezeu a ales pe trimişii Săi şi
dintre preoţi, pe Ezechil preotul, pe Isaia preotul, şi dintre fii preoţilor.

Vremea în care suntem o vedeţi mai bine
ca mine, citiţi şi aveţi răgaz să vă daţi seama
ce zic purtătorii de cuvânt. Unul dintre ei, cel
mai important, chiar zice: „Nu este vorba de
învingători şi învinşi ci numai de supravieţuitori
şi distruşi”. Sorţii războiului nu sunt în mâna
celui ce l-a stârnit, ci în mâna cerului; cum va
fi cuminţenia oamenilor, aşa va ţine şi lumea.
Dumnezeu caută cuminţenia oamenilor în
vreme de încercare. Dacă o au şi trec la
pocăinţa cerută – fără care nu se poate -
puternic este Dumnezeu să întoarcă cele rele
în bine. De multe ori am spus-o încât cred că
s-a auzit şi de urechile mari.

În ordinea chemării la pocă inţă,
Dumnezeu te cheamă mai întâi prin glasul conştiinţei; dacă nu asculţi
îţi rânduie după aceea glasul preoţilor; dacă nu asculţi nici de această
chemare îţi dă necazuri, boli, suferinţe - le îngăduie. Dacă nici acestea
nu te duc la pocăinţă, îţi grăieşte Dumnezeu cu tunul. Unii e drept se fac
mai credincioşi, după ce au fost pe front. Alţii nu vor crede nici când
Dumnezeu le grăieşte cu tunul. De glasul domol al preoţilor n-au vrut să
asculte, de glasul aspru al tunului la fel, atunci le rânduieşte Dumnezeu
chemarea a cincia, care este anarhia... unde nu mai este temere de
Dumnezeu ci prigonire. Şi cine trece dreptcredincios prin această
încercare, este mântuit. Căci în acele zile sau eşti cu ei sau cu Dumnezeu.

Aceasta este vremea strâmtorării celei mari. Aşa merg lucrurile în
afară dacă nu-şi dau seama să se îndrepte înăuntru. Apocalipsa e cea
mai citită carte în vreme de strâmtorare.

Ştim că în vremurile de pe urmă Dumnezeu va trimite îngerii, căci
oamenii tot nu s-au pocăit de păcate şi de curvie. Noi preoţii suntem
slugile lui Dumnezeu între oameni. Maleahi o spune: „suntem îngerii
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lui Dumnezeu”. Un altul zice că a văzut pe Iisus Marele Preot şi ceată
nouă de slujitori. Aceştia sunt cei care vor avea să fie trimişi în bucata de
vreme de la venirea Mântuitorului până la a doua venire... Ne sileşte
Scriptura la aceasta: slugi a lui Dumnezeu şi împreună slujitori (lucrători);
suntem colaboratori ai lui Dumnezeu în via aceasta.

Iată, ştiind ce suntem, răspunderea preoţilor în împrejurările actuale
este de a chema pe toţi la pocăinţă, la viaţă curată, astfel ca la „venirea a
doua” noi, cei care suntem cu Dumnezeu, să fim gata şi poate puţini
sunt cei care vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Preoţii au datoria de a
lumina pe toţi, de a pescui, de a învăţa, ca cei chemaţi să fie în stare să-
l mărturisească pe Mântuitorul şi să poată trece proba muceniciei, nu ca
nişte fricoşi, ci ca nişte oameni plini de puterea credinţei. Numai prin el
putem birui. Noi suntem chipul neputinţei, dar prin Hristos, care este
Atotputernic, noi devenim puternici. Dacă suntem slugi ale Lui avem
puterea Lui.

Azi ne-am împărtăşit cu Hristos. El trăieşte în noi. Trebuie să facem
să sporească această trăire şi să ajungă la puterile în care au fost cei
dintâi creştini. Şi a fost în acea vreme mare credinţă. Cu studenţii de la
Sibiu m-am înţeles că dacă mai fumează şi nu luptă împotriva acestei
patimi aşa de mici, la pereţi nu mă mai duc să vorbesc. Nu tabacul e
păcătos ci neputinţa de care dau dovadă. Iar dacă tu azi te-ai împărtăşit
cu Hristos cum cutezi să pui în gura Lui ţigară? Iar Sf. Împărtăşanie,
dacă n-aţi ştiut v-o spun, se consumă toată, în întregime, nu dă nici un
rest, aşa că Hristos e în trupul, în vinele noastre.

Răspunderea preoţilor a fost făcută pe înţeles de însuşi Dumnezeu.
Iată ce zice către Iezechil Prorocul: „Iată, te-am pus străjer peste neamul
lui Israel şi dacă vei auzi vreun cuvânt din gura mea, dă-i de veste. Dacă
eu voi spune celui rău: „Păcătosule, vei muri” şi tu nu-i vei da de veste,
ca să se abată din calea lui, păcătosul va muri în fărădelegea lui şi sângele
lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă tu ai dat de veste păcătosului, să se
abată din calea lui şi să se pocăiască şi nu se va pocăi de faptele lui, va
muri în fărădelegea lui, iar tu ţi-ai mântuit sufletul” (Iez. 3, 17-19). Aşadar
te-am pus străjer, adică să vorbeşti ca din partea Mea…

Noi duhovnicii suntem mai mult decât drepţii căci duhovnicul este
răspunzător de cele ale credinţei. Iar dreptul fără smerenie nu se
mântuieşte. De aceea, duhovnicii nu trebuie să se teamă nici de faţa
dreptului, când aceasta nu are smerenie.

Am văzut, capitalul uman e reprezentat prin ins, familie şi neam.
Insul este răspunzător de faptele sale, familia de asemenea (Răspunderea
în familie este mai grea ca a unui călugăr. A da roadele tainei
căsătoriei e mai greu decât sarcina călugăriei. Adevărul
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spun, căci aşa este). Neamurile de asemenea sunt chemate a umbla în
lumina măririi lui Dumnezeu. Şi împăraţii pământului vor aduce mărirea
lui Dumnezeu.

Iată deci care este răspunderea şi misiunea Bisericii şi cea a
preotului. Şi am văzut şi zona în care e răspunzător statul, prin ascultare
sau neascultare, prin subordonare sau nesubordonare faţă de Biserică.
Acum se târguiesc cum să dea legi. Târgul acesta nu duce la bine. Cel
vremelnic trebuie să stea unde e, că de se va amesteca unde nu-i e locul
o vor păţi.

Misiunea preotului este de a mai salva ceea ce se mai poate salva;
de a propovădui răspicat voinţa lui Dumnezeu, de a scoate pe cei ce
sunt credincioşi să se mântuiască, că de cumva nu vom lumina poporul,
va fi rău. Noi suntem datori a propovădui pe Dumnezeu în Treime după
predania Bisericii. Noi nu propovăduim ziduri moarte, ci pe Hristos cel
răstignit, căci azi sunt din aceia care propovăduiesc un Hristos fără cruce.

Aceasta e misiunea Bisericii, a cărui conducător este Hristos. În
zadar se nelinişteşte statul să afle cap Bisericii, că are cap, căci Hristos
este cu noi până la sfârşitul veacurilor, purtând de grijă şi adeverind
cuvintele „cu voi sunt până la sfârşitul veacurilor”. Activitatea insului,
familiei neamului, aşa trebuie înţeleasă.

Tâlhărirea energiei genetice

E bine să dau o asemănare rustică. Cu câtă grijă umblă plugarul să
aibă sămânţă bună! Ştiţi cu toţii că umblă cu multă grijă şi nu numai
plugarii, ci în cele din urmă statul. Cu atât mai vârtos noi duhovnicii,
trebuie să fim cu grijă asupra seminţei de om. De aici şi misiunea
duhovnicului, rânduit de Dumnezeu să cheme pe oameni la pocăinţă din
vreme în vreme. Cum acţionezi asupra seminţei de om, căci prin ea
trăieşte insul, familia, neamul, ea având cu atât mai multă importanţă cu
cât Mântuitorul a binecuvântat nunta.

Când energia genetică nu se stârneşte cu preţul sau cu măsura
care trebuie, aceasta degenerează şi avem în jos toate formele de
degenerescenţă ale insului, familiei şi neamului, atât în privinţa trupului
(scăderea populaţiei, a sănătăţii, etc.) cât şi a sufletului (credinţă greşită,
misticism fals sau nebunie).

Energia genetică este o problemă şi a preotului şi a medicului. Totul
depinde de felul cum lucrează omul asupra acestui capitol din viaţa lui,
cum îl învăţăm s-o chivernisească, căci este una din puterile naturale de
care e vorba în subiectul conferinţei. Dacă va fi bine grijită,
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chivernisită, atunci această energie de prim ordin va fi convertită, va da
roadele de regenerare ale insului, familiei şi neamului. Dacă însă
duhovnicul se lasă biruit de faţa omului sau de neştiinţa lui, avem toate
formele de pervertire a energiei genetice, adică formele anormale.

Deci rostul duhovnicului este de a lovi în păcat, mai ales în rădăcina
păcatului. Vorbirăm în acest sens de convertirea energiei genetice, deci
de regenerarea insului, familiei, neamului, iar în pas cu nuanţele de
pervertire a energiei genetice, de degenerarea neamului.

Energia genetică – după categorie (bărbaţi sau femei), şi de aici
începe împletirea fiziologiei cu duhovnicia – e o energie naturală menită
să perpetueze spiţa. Dacă laşi porunca firii de capul ei, fără îngrădire, ea
tinde spre pervertire din pricina că e însoţită de momeala plăcerii. Omul
se lasă momit de momeala plăcerii şi astfel este tâlhărit de energia
genetică, cu tot pomelnicul păcatelor desfrânării care sunt şi în căsătorie
legitimă. Să vă înşir păcatele prin care se tâlhăreşte energia genetică.

1) De pe la 5 – 6 ani apar jocurile cu împunsături necurate de-a
mirele cu mireasa – cu sora, verişoara.

2) A doua perioadă începe pe la 14 – 15 ani, funcţie de gradul de
vitalitate a individului, când apare altă formă de desfrânare: onania,
malahia, sau pe limba poporului: curvia cu mâna. Ea ţine de la 14 până
la 75 ani, dacă nu să grijeşte să se izbăvească de ea.

3) Desfrânarea cu dobitoacele apare tot în faza copilăriei; uneori
copilul o ia pe perversiune şi face păcatul cu dobitoacele. Se poate să
ţină acest păcat şi după copilărie.

Fetele de asemenea, au desfrânarea cu mâna, dar la ele merg aşa
departe, încât ajung să se lupte cu nebunia.

4) Păcatele curviei. La căsătorie mulţi nu se pot căsători din pricină
că ţinuta lor are o gravă defecţiune. Pe respectivul nu-l doare nimic dar
nu reuşeşte să convie şi să-şi aleagă o soţie.

5) Alte păcate din acest pomelnic, sunt cele din interiorul familiei,
începând cu cele de dinaintea cununiei bisericeşti, cu propria aleasă. Ei
nu mărturisesc păcatul înainte şi cer Sf. Taină a căsătoriei peste curvie
nemărturisită. După asta se miră de traiul rău şi că nu e binecuvântarea
copiilor.

Când a făcut păcatul înainte de căsătorie, poate s-a temut că prinde
copii. Această frică fiind foarte puternică s-a resimţit în tot corpul şi
astfel i-au fost paralizate ovarele. În felul acesta ajunge să nu mai aibă
copii, să fie stearpă. A gustat mai înainte de vreme din fructul oprit şi a
avut o teamă care a trecut prin ea ca un curent electric ce i-a paralizat
ovarele.

6) Şi după căsătorie poate fi desfrânarea. Sub numele
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căsătoriei îşi îngăduie toată risipa şi toate blăstămăţiile ce se întâmplă.
Se face o pervertire a energiei genetice până acolo că intră în simţul lor
şi desfrânarea devine o a doua natură. Când devine a doua natură ei
sunt robiţi de plăcere şi sărăciţi de putere. Se întâmplă să mai zămislească
şi copii, căci căsătoria nu e dată spre plăcere, ci este însoţită şi de
plăcere (asta e cu totul altceva). Ispitiţi, oameni au despărţit plăcerea de
poruncă şi se feresc de zămislire, ferire care aduce dauna atât bărbatului
cât şi femeii. Aceasta ajunge tot la sterilitate. Ferirea de copii este a
doua pricină de sterilitate.

Acestea sunt formele de pervertire. Acesta este felul în care se
tâlhăreşte capitalul vital. Ce-i de făcut? De a acţiona energic asupra
acestui capital, ca să fie trecut sub formă de energie convertită şi să nu
se dărăpene până în pervertirea energiei genetice.

Numai atât, numai nunta e binecuvântată de biserică, cât este spre
naşterea de copii – restul e desfrânare. Acest adevăr e greu de primit,
până nu-i dovedeşti nu-i spui de ce e aşa. Răspunsul vine îndată ce voi
dovedi fiziologia omului (insul, familia, neamul) când ar asculta de voinţa
lui Dumnezeu. Voinţa lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea şi să vă
feriţi de desfrânare. Să ştiţi să stăpâniţi vasul în sfinţenie şi cinste, nu în
patima poftelor, că numai atâta nunta e binecuvântată de Dumnezeu,
cât este spre naştere de prunci. Restul e desfrânare.

Desigur avem de lucru cu cel mai vrăjmaş dintre toate păcatele,
căci peste măsură este încâlcit omul cu desfrânarea. Mulţi iţi zic: de ce e
păcat? Pentru că treci de măsura care, desigur, pare foarte aspră.

Iată ce păţeşte omul care desfrânează: de îndată ce energia naturală
este tâlhărită prin una din formele desfrânării, această energie nu-şi mai
are şi cursul ei intern. Nu mai are şi funcţia sa endocrină. Organele din
care izvorăşte această energie, nu mai au răgaz, nu mai prididesc să
treacă energia lor prin transformarea în sânge, energie care e foarte
trebuitoare în circulaţia sângelui. De aceea trebuie o presiune de înfrânare,
de a opri trecerea în afară, până n-a trecut în aparatul circulator. Trecerea
energiei genetice în sânge este ca să folosim o analogie, ca şi trecerea
energiei căderii de apă în energia electrică. Aşadar, nu e o trecere de
substanţă, ci de energie, sângele capătă granule de energie vitală, cu
rostul de a ţine în bună stare organismul trupesc. Sufletul este de altă
natură, decât energia genetică, chiar dacă aceasta este transformată
după cum am arătat.
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Cauza bolilor: desfrânarea
Medicamentul: înfrânarea

Printr-o morală rigoristă, adică după cum e dorinţa lui Dumnezeu,
energia genetică trece ca energie vitală în sânge. Această energie se
mai numeşte hormonică. Când o ai în sânge, ea îţi asigură sănătatea în
întregime, a tuturor organelor. Tot prin această energie hormonică se
asigură prin urmare şi buna funcţionare a sistemului nervos cerebro-
spinal, simpatic şi a sistemului nervos în general.

Energia aceasta care-şi are sediul în sectorul de jos al omului, dacă
este bine strunită trece în sânge şi dă organismului sănătate perfectă.
De îndată ce ai tâlhărit-o, sănătatea devine şubredă – toate tânjesc,
devin şubrede, stomac, ficat, plămân, simţurile, oasele chiar. Lucrul acesta
l-am văzut cu ochii; oamenii veneau într-un suflet la mănăstire, la vârsta
lor de 30 – 40 ani şi întrebau: cum se poate să fie aşa de prăpădit la
vârsta asta? Dar pe de altă parte, eu vedeam semnele desfrânării pe faţa
lor. Şi după caz, chemam şi pe soţ şi pe soţie şi-i întrebam: vreţi să fiţi
sănătoşi? Vrem, cum să nu vrem, că doar am fost pe la toţi doctorii şi nu
ne-a găsit nimic. De fapt aveau toate organele la loc, fără lipsuri mari şi
evidente pentru doctori. Le lipsea să funcţioneze normal. Vreţi să fiţi
sănătoşi? Iată ce faceţi:

Timp de..., după caz, să trăiţi în înfrânare, din toate punctele de
vedere, în toate privinţele. Pleca omul. Nu făceam socoteala matematic,
cât timp e necesar să primească energia hormonică şi să se refacă,
căci omul nu moare, ci trăieşte zilele câte-i sunt rânduite de Dumnezeu.
După o jumătate de an se făceau sănătoşi. Veneau la mănăstire şi acum
nu ştiu cum să mulţumească lui Dumnezeu că s-au făcut sănătoşi fără
doctori. Doctoria erau ei, dar nu ştiau.

Şi acum despre hormoni şi microbi. Toţi cei care îşi tâlhăresc energia
genetică, păţesc şi boli microbiene. Desfrânarea e cauza şi aici. Microbii
stau la pândă în noi ca nişte tâlhari. De fapt, fiecare din noi avem agenţii
tuturor bolilor, dar ei nu pot acţiona decât atunci când au un mediu
prielnic. Ca să poată irupe acţiunea lor virulentă, se cere un mediu prielnic.
În felul acesta, dacă nu eşti înarmat cu „siguranţa internă” a energiei
hormonale, poţi trece aproape prin bolile tuturor organelor şi spuneau
unii din oameni seria de boli prin care au trecut, una după alta: stomac,
intestine, ficat, plămâni, etc. Aceasta pentru că la ei nu mai exista
„siguranţa internă” care să pareze acţiunea microbilor. Acum, dacă îl
convingi că trebuie să fie înfrânat îl aduci pe calea sănătăţii fizice. Asta
o fac hormonii, care distrug microbii (n.red.: adică creează în
organism un mediu neprielnic microbilor).
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Misticismul bolnav

Iată şi legătura cu sufletul. Aparatul nervos cerebro-spinal şi în gen-
eral sistemul nervos e un dicţionar între două limbi: cea văzută şi cea
nevăzută sau neauzită. E dicţionarul între suflet şi lumea de dinafară, de
dincoace. E mediul de transmisie între lumea lui Dumnezeu şi lumea
aceasta. Aparatul acesta de radio-recepţie este intermediul între cele
văzute şi cele nevăzute.

Dacă ai sănătatea care trebuie, traducerea se face firesc. Dacă n-ai
energia endocrină necesară (cea mai importantă este hipofiza, o glandă
mică de la baza creierului mare, care are legătură cu glandele din sectorul
de jos al omului) n-ai nici sănătate. Dimpotrivă, dacă ai această energie
endocrină ai şi un aparat (sistem nervos) bun de radio-recepţie şi
transmisie, ca să le faci cunoscute celui din lumea nevăzută.

Dacă ai o morală justă, dacă duci o viaţă curată, se întâmplă această
convertire a energiei vitale şi întreg aparatul de radio-recepţie (sistemul
nervos) îţi serveşte admirabil cauza. De îndată ce eşti şubred cu viaţa,
purtările sunt păcătoase şi aparatul este şubred şi înregistrează toate
nebuniile. Eşti într-adevăr pradă a unei lumi nebune. Eşti în cazul unei
fals misticism, de domeniul psihiatriei. Medicina spune că nici nu poate
stabili o limită între normal şi anormal (nebun) în lumea de dincoace.
Duhovnicul o poate spune după viaţa pe care o duce.

Tot aşa pot fi clasaţi cei care propovăduiesc un misticism bolnav. Şi
sunt mulţi care vorbesc în numele acestui misticism bolnav. Merg până a
zice că sunt Hristos. A fost unul şi la mănăstire.

Misiunea Bisericii şi răspunderea preoţilor
în regenerarea insului, familiei şi neamului

Viaţa înfrânată duce la redobândirea sănătăţii încât să poţi deosebi
binele de rău. Lucrurile acestea sunt aşa: Ori de câte ori, ca duhovnici,
acţionăm energic, fără să ne temem de ponoase, asupra acestui capital
vital - energia genetică -, tot de atâtea ori putem avea formele de
regenerare ale insului, familiei şi dacă acţiunea se extinde pe o rază mai
mare şi asupra neamului. Regenerarea este atât în privinţa sănătăţii fizice
cât şi a minţii, căci numai cu mintea sănătoasă poţi împlini porunca lui
Dumnezeu.

În Biserică, omul tâlhărit nu poate primi cuvintele lui Dumnezeu căci
este ca o corabie sfărâmată aruncată de valuri pe mal şi oricât
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te-ai strădui de a o străluci cu strălucirea unui Ioan Gură de Aur, tot nu te
poate asculta. El e tâlhărit de acele păcate de toată puterea lui sufletească.
O spune Sf. Apostol Pavel despre păgâni, care deşi au avut filosofi mari,
nu au putut să ajungă la o viaţă mai bună. Aceasta este de altfel şi
tragedia intelectualităţii noastre. N-au morală şi n-au nici credinţă. De
cutezi să le spui în faţă: îţi râde, dar cine va râde la urmă va râde mai
bine.

Dacă veţi fi pătrunşi de misiunea Bisericii şi de răspunderea
preoţească, lucraţi mai cu curaj, pentru a curăţi pe oameni. În felul acesta
vom avea şi o regenerare a sufletului şi a trupului. Căci numai cu o
sănătate regenerată vom putea face faţă împrejurărilor de astăzi. Numai
aşa vom spori credinţa ca în vremurile dintâi. Numai aşa ne vom putea
face preoţi adevăraţi. Numai aşa vom putea împiedica întinderea
necredinţei. Numai aşa vom putea să scăpăm să nu păţim ceea ce au
păţit fraţii din strana strâmbă. Adică numai lucrând asupra acestui capi-
tal vital, vom putea împiedica obrăznicia necredinţei.

Aşa că, în plină cunoştinţă a misiunii noastre, putem păşi la lucru,
căci noi nu suntem singuri: Mântuitorul este cu noi, personal am această
cunoştinţă, de care nu sunt vrednic. Mi-am văzut stăpânul şi mi-a arătat
păcatele. Aşa se deosebeşte adevărul de părere, căci mi-a arătat păcatele
mele nu ale altora.

E vorba de mobilizare morală făcută cu tot natul n.red.: toată lumea).
Şi nu izbutesc numai dacă se curăţă de păcate cât e cu putinţă şi cu
trebuinţă; atunci va spori Dumnezeu credinţa. Tu duhovnic, nu eşti decât
unealta şi omul de curaj. Numai atunci vom putea să-i scoatem din valurile
de oameni şi să-i întărim pe cei care sunt ai lui Dumnezeu. Vor veni
vremuri în care cei păcătoşi, numeric vor fi mai tari, dar calitativ, cei
credincioşi, căci calitatea totdeauna este superioară cantităţii.

Prin răbdarea noastră, a preoţilor, vom putea să ne mântuim sufletul.
Noi suntem lucrătorii luaţi în ceasul al 11 – lea. Pacea s-a luat de pe
pământ. Spiritul vremii noastre este acesta al ceasului al 11 – lea. Lupta
e pusă, noi trebuie să păzim lucrul ca să nu piară cei ai lui Dumnezeu.
Oamenii trebuie să urmeze o poruncă pentru ca în vremea de vârtej,
care va cuprinde toată suprafaţa pământului, ei să nu-şi piardă capul.

Dacă nu-i sănătate e scăzută şi credinţa. Credinţa trebuie să fie aşa
de tare încât cu preţul vieţii s-o mărturiseşti. Să avem aşa dar grijă să nu
se piardă credinţa. Să avem grijă să nu fie neputincioşi. Ziua încercării
nu este zi de temere, ci pe cei ai lui Dumnezeu îi bucură. Ori de câte ori
le spun oamenilor la mănăstire cum cheamă Dumnezeu pe cel slab cu
credinţa, tot de atâtea ori ei plâng. Or eu totdeauna simt semnele
bucuriei pe faţă. Într-adevăr, zilele grele, pentru cel slab cu credinţa,



 Porunca Iubirii  4 / 2002 79

sunt pricină de plâns, or pentru cel pregătit nu, ci mai mult, e prilej de
bucurie. Noi avem posibilitatea dacă vom regenera poporul nostru printr-
o viaţă morală aspră, să-l trecem prin proba grea a muceniciei. Cei
căldicei desigur vor fi de pagubă. Să nu fim şi noi vinovaţi de aceasta.
Cei răi se vor lepăda de Dumnezeu şi se vor lega de stăpânitorii veacului.
Pentru aceştia nu va fi deschisă împărăţia. Pe ei îi va cuprinde atunci
groaza. Ei sunt contra celor care cred. Când vin vremuri tari se împlineşte
cuvântul lui Dumnezeu: „Când veţi vedea că vin vremuri de războaie şi
zvonuri de război să nu vă înspăimântaţi, căci trebuie să fie toate, dar
încă nu va fi sfârşitul. Căci se vor scula neam peste neam şi împărăţie
peste împărăţia ... dar cel ce va răbda până la sfârşit se va mântui”.

Cei ai credinţei suntem cei ai curajului. Nu ne temem căci trecând
proba muceniciei, ştim ce ne aşteaptă.

În ce priveşte cuvintele „Acesta e glasul de dimineaţă a vremii ce va
să vină” trebuie înţeles, că aceasta este o misiune mistică către puterile
naturale, dintre care n-am vorbit, decât despre una (energia genetică) şi
am adus câteva din dovezile Sf. Scripturi, căci e plină, apoi dovezile ştiinţei.

Puterile naturale

Ar mai trebui să vorbesc şi despre alte puteri naturale: ereditate,
mediu şi destin (destinul, după concepţia creştină, vine mai mult de la
divinitate). Acesta e nervul conferinţei. Acesta e înţelesul titlului conferinţei:
misticismul şi puterile naturale. Care din acestea vor putea duce la
mântuirea omului?

Şi ereditatea este o forţă cu care să luptăm. Se poate interveni şi în
ereditate, în mediu extern ca şi în cel intern (după cum am văzut), cât şi
în cel spiritual cu deosebire; vom vedea că se poate interveni şi în
puternica forţă a destinului, care oarecum e din lumea aceasta. Când
auzim cuvântul destin parcă că ai auzi că e vorba de o forţă care îţi
anihilează orice iniţiativă sau care ţi-ar uşura răspunderile. Lucrul nu stă
tocmai aşa. Când purtările tale sunt rele, pedeapsa lui Dumnezeu vine
până la al patrulea neam. Aşa scrie în Sf. Scriptură (Levitic 20).

Ori de câte ori, ca duhovnici, auzim că un copil e neputincios, tot de
atâtea ori, ne lovim de ereditate, de influenţa mediului şi dacă mergem şi
mai la rădăcina lucrurilor, de destin: copilul ispăşeşte vina părintelui. De
multe ori trebuie s-o ispăşească şi pe a strămoşilor.

Se poate însă interveni şi în ereditate şi influenţa mediului şi chiar şi
în zona divină a destinului nostru, care covârşeşte pe pământeni.
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Forţa destinului şi moştenirea spirituală

Destinul e de speriat numai întrucât asupra celor ce păcătuiesc e ca
o forţă strivitoare. Dar dacă îl considerăm în partea lui divină, atunci forţa
aceasta a destinului are altă faţă. În cazul când avem pervertirea energiei
genetice, o ereditate proastă, un mediu decăzut, cu siguranţă că dăm în
boli trupeşti şi sufleteşti. Când mediul social e vraişte, cum e azi, destinul
e strivitor. Pedepsele vin una după alta.

Dacă însă biserica, preoţii, statul chiar ar lucra spre o regenerare
a neamului, atunci destinul n-ar avea fizionomia aceasta strivitoare, ci cu
totul o altă înfăţişare. Ar fi o funcţiune majoră, de ridicare a tuturor puterilor.
Destinul n-ar mai trimite conducători care să te spânzure ci care să te
ajute.

De noi atârnă cei de mâine, de felul cum vom şti să le dăm locul,
aşa vor veni. Oamenii se plâng că nu ne-au mai auzit. Dar eu i-am întrebat:
N-aţi auzit de biserică? N-aţi auzit poruncile lui Dumnezeu? Ascultatu-L-
aţi? Ba. E de vină părintele? Ba. Vă tânguiţi de lipsa păstorilor? E durere,
lipsesc.

Dar cu ocazia aceasta vă leg – cu bună tocmeală: sfătuiţi pe oameni
ca să păzească nepătată sarcina, căci orice legătură trupească peste
copilul din pântece, e rea, căci se întipăresc în copil toate poftele părinţilor
şi la împlinirea vârstei răsar toate ca ciupercile după ploaie, faptele tatălui.
Când creşte copilul, cresc şi faptele moştenite. De îndată ce oferi sufletului
venit de la Dumnezeu o temniţă întunecoasă, peste care ai semănat
toate roadele, va covârşi omul cel dinafară pe cel dinăuntru. Şi chiar
dacă Dumnezeu l-a trimis cu destinaţia de a fi preot, el fiind încărcat cu
păcate, temniţa de pe el îl va strivi şi el va fi neputincios, ca să nu zic
necredincios. El nu va avea puterea să propovăduiască cu toată puterea
cuvântului lui Dumnezeu. Mai mult va fi spre sminteală. Va predica apă
şi el va bea vin.

De aceea trebuie să intervenim, căci lumea nu se gată cu noi. Trebuie
să lucrăm sistematic asupra problemei morale ca să poată trimite
Dumnezeu propovăduitori vrednici poporului, altfel se răresc tot mai mult.
Ca să fie cum îi vrea Dumnezeu, atârnă şi de la părinţi, căci aceştia îi
încarcă cu poveri prea mari, pe care copii trebuie să le împărtăşească şi
când sunt maturi şi ar trebui să propovăduiască pe Hristos ei sunt ispăşitori
ai păcatelor înaintaşilor.

Iată temeiul pentru care suntem răspunzători de misiunea aceasta
de regenerare morală. Căci dacă Dumnezeu nu ne trimite conducători
luminaţi, nu Dumnezeu este de vină. În felul acesta destinul nu
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este ceva apăsător, strivitor, Dumnezeu trimite sufletul cu anumită misiune,
dar tu pământeanule eşti de vină că ea nu se desfăşoară, că preotul nu
poate propovădui cu toată puterea şi nu este un propovăduitor al poporului.

Ci scrie: „Dacă nu se vor griji de păcatele lor, pentru aceasta îi voi
da în mâinile copiilor lor”. Deci de noi depinde, de noi atârnă ce generaţie
vine. Ştim cu toţi că după război (după 1914 – 1918) am căzut în toate
păcatele, am călcat postul, am desfrânat. Am văzut şi rezultatele. Asta a
fost generaţia de după război. În vreme de război nu trebuie concepuţi
copii, căci aceştia moştenesc toată starea nervoasă a tatălui, care vine
cu nervii zdrobiţi de branduri, atacuri, etc. A fost cu puşca în vremea
aceea, să nu se mire nimeni că la vremea lui, copilul va lua pistolul şi va
ucide. Generaţia de acum, să priceapă aceste lucruri: ori se leapădă de
păcate, ori va vedea ce zile vor veni.

Iată schiţată şi această forţă – destinul, care e şi naturală şi
supranaturală, căci jumătate e de pe pământ, iar numai cealaltă jumătate
e de la Dumnezeu. Deci şi de noi atârnă ce zile vor veni. Destinul nu e
numai în mâna lui Dumnezeu, ci şi a celor ce ştiu ce e şi cum lucrează.

Dar aceste trei forţe: ereditatea, mediul şi destinul, le voi dezbate
atunci când vom pune problema natalităţii. Atunci vom vorbi mai mult
pe limba medicilor, căci se pare că acolo au şi ei răspunderea, că au şi ei
o misiune în regenerarea neamului. Dar la ei e multă necredinţă. Va
trebui să mai lase pe Hipocrat şi să vină să se adape de la doctorul
trupurilor şi al sufletelor şi să se dea la o viaţă morală.

Concluzii:
Intervenirea energică în ţinerea riguroasă a moralei, a vieţii morale

a insului, a familiei şi prin aceasta a neamului. Asta pentru că vremea o
cere. Dacă boala e grea atunci şi medicamentul e mai puternic. Sunt şi
leacuri de limită. Când beteşugul s-a întins recurg la asemenea leacuri
de limită, care ori te fac sănătos, ori te pierd. Răul îşi face de cap. Ori îl
lăsăm de coarne, noi toţi, care suntem hotărâţi să ducem o viaţă după
Dumnezeu, ori vom fi pierduţi.

Să o facem ca să nu fim păgubaşi în ceasul încercării.
Dumnezeu să ne ajute.

(intertitlurile aparţin redacţiei)
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În această rubrică se dezbat:
1.  probleme deosebite privind sfârşitul (Ω): sfârşitul lumii, moartea şi sufletul după moarte
2. probleme prioritare privind mântuirea sufletului:

- mijloacele de mântuire (Biserica şi Sfintele Taine, Sfânta Scriptură,
postul şi rugăciunea neîncetată, iubirea şi jertfa creştină, părintele duhovnic, etc.)

- piedicile din calea mântuirii omului ca persoană şi ca neam.
Subiectele Ω rămân deschise. Aşteptăm completări şi de la cititori.

O m e g a
Ω

Biserica Mileniului 3
(6)

Ortodoxia mileniului III
În secolul XXI ortodoxia poate fi, pentru Europa şi pentru lume,

o nădejde de salvare

Mitropolitul Serafim
Al Germaniei şi Europei Centrale

Bisericile occidentale

Eu am trăit în Occident în total, nu în continuu, 14 ani: 7 la Paris şi
aproape de 7 ani mă găsesc în Germania. Vă mărturisesc că în Occi-
dent, cred eu, mi-am definit sau redefinit propria identitate de ortodox.
Am slujit la Alba Iulia 7 ani, la Catedrala Reîntregirii, slujind în mediu pur
ortodox. Poate nu eram conştient atunci ce înseamnă Ortodoxia, ce valori
are în raport cu celelalte confesiuni creştine. În Franţa am trăit nu numai
printre ortodocşi, dar era acolo un mediu ortodox rusesc, iar ruşii au un
sens al liturghiei nemaipomenit. Toţi câţi s-au convertit în Occident şi în
sud s-au convertit prin bisericile ruseşti datorită evlaviei, misticii
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profunde, felului lor de a sluji, muzicii slave. Deci am trăit în mediul acela
rusesc la institutul Saint-Serge, devenit deja francofon de mai mulţi ani
de zile, dar am avut foarte dese contacte cu catolicii din Franţa şi chiar
cu protestanţii. Şi acolo, deci, m-am poziţionat pe mine însumi şi mi-am
dat seama de ce tezaur mă bucur ca şi ortodox, de ce moştenire avem
noi în biserica noastră şi de faptul că celelalte confesiuni au pierdut foarte
mult din acest tezaur al Bisericii primare, din primul mileniu, când Biserica
a fost una. Au pierdut datorită contextului istoric, datorită spiritului
occidental care este unul foarte pragmatic, ordonat, disciplinat – şi este
foarte bine să învăţăm din aceasta – dar sigur că e un spirit care este
orientat mai mult spre pământ, spre lumea aceasta, spre transformarea
materiei, a lumii, care să servească vieţii omului, care se reduce în mintea
multora la viaţa pământească, şi nu la viaţa de dincolo de moarte.

În Biserica Catolică şi Protestantă se simte această sărăcie
duhovnicească, foarte mulţi catolici şi protestanţi fiind conştienţi de faptul
acesta. Au şi ei însă tradiţia lor. Chiar şi protestanţii, care spun că nu
cred în tradiţie, au şi ei o tradiţie la care ţin tot atât de mult, cel puţin tot
atât de mult, ca şi noi ortodocşii. Vă spun un paradox, pe care l-am citit
într-o revistă: protestanţii din Franţa, calvinii mai precis, datorită istoriei
nefericite care au trăit-o după Reformă – căci regii Franţei au luptat
împotriva Reformei – au ajuns astăzi să fie practic atei sau indiferenţi
religios, dar când sunt întrebaţi ce confesiune au, spun automat calvin
sau protestant. Adică el nu crede, nu practică, dar ştie că e protestant.
Foarte interesant! Deci şi aceşti catolici şi protestanţi sunt conştienţi de
faptul că în decursul istoriei biserica lor s-a împuţinat din punct de vedere
spiritual. Au accentuat latura raţionalistă, intelectuală, teologia scolastică
şi aşa mai departe, şi aceasta s-a transmis şi în cultul Bisericii aşa încât
în Occident vom întâlni la aceste biserici un cult care se adresează mai
mult minţii, un cult simplificat mult din dorinţa de a fi înţeles de toţi
credincioşii. Deci s-a coborât ştacheta pentru ca să fie înţeles de toată
lumea. Ori, Ortodoxia nu şi-a permis nici o dată să-şi propună o liturghie
pentru copii, o liturghie pentru alt nivel.

Ortodoxia este exigentă prin ea însăşi, este fluviul acesta de viaţa
care de 2000 de ani curge în istorie sub influenţa şi inspiraţia Duhului
Sfânt şi nu poţi să simplifici în fond, pentru că ea are o perfecţiune şi este
exigentă. Ea ne cheamă pe toţi să ne ridicăm, nu se coboară ea la nivelul
copilului, pentru că ar nemulţumi atunci pe cei care sunt mai doritori de
înălţimi duhovniceşti, şi în fond tot omul doreşte perfecţiunea,
desăvârşirea. Simţul acesta este sădit de Dumnezeu prin creaţie în
sufletul omului şi nu ne mulţumim niciodată cu jumătăţi de măsură.
Când mă duc la întruniri ecumenice, care nu sunt, din
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partea mea cel puţin, decât o transmitere a ceea ce noi avem, eu vorbesc
întotdeauna de spiritualitatea ortodoxă, despre isihasm, rugăciunea inimii,
Liturghia ortodoxă. Peste câteva zile sunt chemat în Anglia să vorbesc
despre Liturghia ortodoxă şi titlul conferinţei va fi „Să învăţăm de la
ortodocşi”, şi vor fi şi acolo cel puţin câţi sunt aici, şi voi vorbi despre
Liturghie. Vedeţi, aceşti anglicani sunt conştienţi de faptul că ceea ce le
oferă tradiţia lor este insuficient. Şi caută mai mult, şi aceasta e foarte
bine. Problema care se pune este aceea că de foarte multe ori nu găsesc
la ortodocşii pe care îi întâlnesc în preajmă ceea ce reprezintă în fond
Ortodoxia.

Comunitatea românească
şi  menirea ortodocşilor Occident

Comunităţile noastre ortodoxe în Occident, diaspora (şi le spun pe
cele româneşti în frunte), trăiesc o ortodoxie foarte diminuată, exterioară,
subţire, tradiţionalistă. Venim la slujbă, ascultăm Liturghia, aşa cum o
putem face şi noi acolo, în condiţii deosebit de grele, că nu avem biserici
proprii. Slujim în biserici protestante şi catolice după ce slujesc aceştia.
Punem Sfântul Antimis, două icoane şi slujim şi noi Liturghia şi o cântăm
cum putem. Ori, dacă intră un protestant sau un catolic la liturghia noastră,
mai cu seamă că e făcută aproape exclusiv în limba română, nu înţelege
prea mult şi nu e atras prea mult. La ruşi e puţin altfel. Şi grecii slujesc
mai frumos, deşi ei sunt mai superficiali totuşi în slujirea lor, ca şi noi
românii. Dar noi suntem şi mai superficiali, asta e o constatare dureroasă
pe care o fac ei. Ruşii au o slujbă pe care o respectă în cele mai mici
detalii şi totdeauna e susţinută de cor. Nu există ca la noi preot şi cântăreţ,
ci totdeauna un cor, făcut din cel puţin 3–4 persoane. Ei nu concep să
slujească fără să aibă un cor. Şi corul cântă frumos, chiar dacă slujesc
în slavonă, că şi ei sunt foarte ataşaţi de limba slavonă, care este limbă
liturgică; ea nu e o limbă vorbită, dar are o frumuseţe nemaipomenită. Şi
aceasta îi atrage pe cei care sunt acolo, chiar dacă nu înţeleg mare
lucru, poate chiar nimic din cuvintele rugăciunii şi ale cântării respective.
Deci, adeseori occidentalii care caută mai mult decât le oferă propria lor
biserică nu întâlnesc aceasta la ortodocşii pe care îi cunosc. Sunt obligaţi
să citească, să se informeze, să se ducă în comunităţi unde se slujeşte
frumos, unde sunt ortodocşi deosebiţi, şi aceasta este mai greu. E datoria
noastră a ortodocşilor din Occident şi din ţară, bineînţeles, să le prezentăm
Ortodoxia într-un mod convingător. Căci şi aici în ţară vin tot mai mulţi
oameni, şi vor veni tot mai mulţi, întrucât vorbim de mileniul, nu de
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secolul următor. În mileniul al III – lea, dacă Dumnezeu va ţine lumea, va
fi un amestec de populaţii, de oameni, de neimaginat. Şi atunci vrând-
nevrând se va pune problema identităţii fiecăruia.

Eu cred că noi, ortodocşii români, trăim o criză de identitate teribilă.
Mărturisesc iarăşi cu durere că nici un grec nu va spune vreodată că nu-
i grec şi ortodox. Aproape nici un rus nu va spune vreodată că nu-i rus şi
ortodox. Mai cu seamă la sârbi, nu există vreun sârb care să fie altceva
decât sârb şi ortodox. Dar la români din păcate, se întâlnesc foarte multe
cazuri când omul zice că nu-i român. Vine în Occident şi îşi ascunde
identitatea sa. Îi e ruşină că e român, îi e ruşine că e ortodox. Ştie că
Ortodoxia e privită cu suspiciune mai cu seamă de politicieni, de oamenii
ignoranţi, care chiar dacă se declară creştini se mulţumesc cu puţinul de
acolo pe care li-l oferă biserica lor şi nu mână mai adânc cum spune
Sfânta Evanghelie. Noi trebuie să redescoperim propria noastră
Ortodoxia, să o trăim aşa cum se cuvine. Mai întâi pentru noi înşine,
bineînţeles. Pentru că altfel, dacă noi nu descoperim valoarea liturgică,
valoare spiritualităţii noastre, nu putem fi mulţumiţi. Şi cred eu că dacă
nu facem această experienţă a harului în viaţa noastră, care vine prin
rugăciune, prin asceză, prin participarea la Sfânta Liturghie, o să fim tot
timoraţi şi nu ne deosebim cu nimic de catolici şi de protestanţi, şi poate
chiar de necredincioşi. Dacă eşti ortodox trebuie să fii atins de harul lui
Dumnezeu, trebuie să simţi fiorul rugăciunii, al Liturghiei. Să descoperi
în post, în ajunul de vinerea, de miercurea, ce înseamnă puterea ajunului,
puterea rugăciunii, puterea Rugăciunii lui Iisus, puterea Liturghiei la care
participi foarte des şi de care te îndrăgosteşti de nu mai poţi trăi fără
Liturghie. Numai atunci eşti ortodox cu adevărat şi numai atunci poţi da
mărturie despre ortodoxia ta celorlalţi. Şi atunci cu adevărat Ortodoxia
este viitorul creştinismului. Secolul XXI va fi secolul Ortodoxiei. Au
spus aceasta minţi luminate şi calificate în Occident, precum marele
bizantiolog englez Runciman şi profesorul luteran Pannenberg din
München şi mulţi alţii.

Evanghelia pentru consumatori cucernici

Occidentul, să nu uităm, a decăzut teribil! Nu mai are deloc simţul
ascezei, al înfrânării! Disciplina aceasta pe care şi-o impune omul din
propria sa voinţă, de a se abţine, de a-şi dovedi stăpânirea de sine faţă
de o mâncare, o băutură, bani, sau mai ştiu eu ce îţi oferă lumea aceasta.
Occidentul este rob mâncării, rob băuturii, rob plăcerii, a tot ce îţi oferă
viaţa. Un cult al trupului, al vieţii acesteia pământeşti. Toată
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cultura şi tehnica este - să mă iertaţi, dar îl citez pe părintele Sofronie,
ucenicul Sfântului Siluan de care cu siguranţă aţi auzit - o cultură a
păcatului, pentru că omul nu face altceva decât să născocească tot mai
multe mijloace de a ajunge la o viaţă confortabilă, plăcută, bună, frumoasă,
să aibă tot ce îi trebuie, să-şi satisfacă trupul cu tot ce doreşte, totul e
natural, totul e permis. În această logică, vedeţi, care vine din suprimarea
ascezei, s-a păstrat totuşi noţiunea de post în Occident, dar nu mai spune
nimic. E numai o amintire, o relicvă a trecutului. Se ştie că începe Postul
Paştilor de exemplu, şi apoi vine carnavalul în Germania, cu mâncăruri
şi cu bunătăţi, oamenii mănâncă de crapă aproape. Şi ăsta e postul
acolo! Şi aceasta să ştiţi că este teribil pentru viaţa spirituală. Un rus
care a devenit de curând preot, un filosof care a scris foarte mult, Vladimir
Zelinski, la Bologna, a zis un lucru extraordinar: „Scoateţi crucea din
Evanghelie – cruce însemnând postul şi rugăciunea împreună – şi veţi
obţine o Evanghelie pentru consumatori cucernici”. Asta e imaginea pe
care ţi-o dă din păcate Occidentul la ora actuală pe linie creştină. O
Evanghelie pentru consumatori cucernici.

Să nu credeţi că occidentalii sunt atei. Foarte puţini sunt care se
declară atei pe faţă. Aş putea spune că numărul celor care frecventează
biserica în mod regulat în Germania, în Bavaria de exemplu, unde
Catolicismul este foarte puternic şi tradiţionalist, este mult mai mare decât
numărul credincioşilor ortodocşi din oraşele noastre. Deci, ei merg la
biserică, dintr-un simţ al disciplinei, al ordinii, al ascultării. Dar Biserica
însăşi nu le propune ceva mai mult, asceza, precum noi o avem din
tradiţia de 2000 de ani a Bisericii, care a fost perioadă comună şi
Occidentului, şi pe care noi o păstrăm. O păstrăm cum o păstrăm şi o
trăim cum o trăim, că şi la noi de multe ori la ce se reduce asceza? La un
post alimentar pe care îl ţinem cum îl ţinem, şi ne hrănim foarte bine,
căci te poţi hrăni foarte bine şi cu legume, mai bine poate decât cu carne.
Şi poate suntem tot atât de răi şi de invidioşi şi egoişti. Asceza nu e
pentru sine, nu se reduce la actul ascezei propriu-zise, cum nici
rugăciunea, ci asceza şi rugăciunea împreună trebuie să contribuie la
transformarea noastră lăuntrică, la unificarea inimii, la sfinţirea vieţii şi
atingerea dragostei. Iar dragostea înseamnă bunătate, să trăieşti în
comuniune de iubire.

Ortodoxia - şansa de mântuire a lumii

E important ca Liturghia să fie slujită şi ea frumos, că din păcate nu
avem atmosferă mistică în biserică, şi atunci Liturghia poate
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fi foarte mecanică şi nu simţim mare lucru participând la ea. Dar dacă
Liturghia e slujită într-o bisericuţă de lemn plină de icoane, pictată, numai
cu lumânări, nu cu lumini care ucid în tine toată dorinţa de mister – este
cu totul altceva. Lumina electrică este un fals în bisericile noastre. Când
se slujeşte Liturghia frumos, când se cântă frumos, delicat, cu adevărat
nu mai eşti pe pământ , cerul se coboară pe pământ. Simţi o bucurie de
nedescris. Ei, dacă vom sluji şi noi aşa, dacă ne vom ruga şi noi aşa,
dacă vom posti şi noi, dacă ne angajăm deci - căci totul este angajarea
omului - atunci vom ajunge să simţim cu adevărat că Dumnezeu este în
sufletul nostru, vom simţi acea pace şi bucurie lăuntrică şi vom deveni
oameni senini, optimişti, de mare nădejde, care nu se tem de nimeni şi
de nimic, decât de Dumnezeu, să nu păcătuiască, să nu greşească şi
atunci nu te mai temi să vorbeşti cu un catolic, un protestant, să te rogi
chiar cu ei, în afară de împărtăşanie bineînţeles că aşa s-a convenit între
cele trei Biserici.

Ereticul este cel care nu recunoaşte Treimea, care nu recunoaşte
pe Hristos ca Dumnezeu şi Om, şi cu ereticul sigur că nu te poţi ruga.
Dar nu putem să fim exclusivişti, să fim negativişti. Dimpotrivă, Ortodoxia
e integratoare, nu se teme de nimeni şi de nimic. Dacă eşti ortodox!
Dacă nu eşti ortodox, vei fi un exclusivist, care critică, judecă, şi aceasta
este o sărăcie spirituală teribilă. Ortodoxul este prin fire deschis, liniştit,
senin, ştie să transmită, să vorbească cu ceilalţi, şi prin aceasta Ortodoxia
poate să fie pentru secolul care urmează, pentru Europa şi pentru lume
o nădejde de salvare. Pentru că vedeţi în ce situaţie trăieşte lumea actuală,
în ce situaţie s-a ajuns. Eu cred că dacă se va continua acest proces de
îndepărtare a lumii de Hristos, de credinţă, lumea nu mai are nici o şansă
de a supravieţui. Dimpotrivă, dacă noi ortodocşii, căci noi avem tezaurul,
vom fi capabili să-l transmitem şi celorlalţi, şi dacă ceilalţi se vor arăta
interesaţi de noi, încetul cu încetul se va produce o osmoză, o transmisie
de viaţă duhovnicească în toată Europa, şi atunci există şanse de salvare
a lumii, şi de mântuire.

Necaz, nădejde, credinţă şi în final… minuni

Oamenii vin la biserică mai mult pentru că au necazuri. Dacă nu ar
avea necazuri, poate că nici nu ar veni. Vrând-nevrând, prinşi în necazuri
şi probleme, caută Biserica. Dar aceasta sigur că nu este suficient.
Aceasta poate fi un început. Ferice de cei care primesc ajutorul preotului
prin rugăciune şi trecând peste necazul respectiv nu uită, cum se întâmplă
la foarte mulţi, ci se angajează tot mai mult şi caută să pătrundă în
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adânc şi să trăiască credinţa nu numai când are necazuri, ci întotdeauna.
Trebuie să fim cu multă credinţă în viaţa aceasta, care ne rezervă atâtea
lipsuri şi dezamăgiri şi ne duce poate de multe ori la deznădejde, la o
stare când omul nu mai ştie ce să facă.

Să nu ne pierdem niciodată nădejdea. Să nu ne pierdem niciodată
încrederea în puterea lui Dumnezeu, care este un Dumnezeu al minunilor.
Dumnezeu nu face altceva decât minuni. Şi Dumnezeu ne salvează când
ne încredinţăm Lui în orice situaţie am fi. Indiferent prin câte necazuri,
greutăţi, suferinţe am trece, Dumnezeu este cu noi şi ne ocroteşte dacă
noi nu-L părăsim, dacă noi ne punem toată nădejdea în El, dacă noi
suntem sinceri, dacă noi strigăm, ca Sfântul Apostol Petru pe mare, din
străfundul sufletului după ajutor.

Dacă în toate morţile acestea parţiale, cum spunea Oliviér Clément,
care sunt necazurile, ispitele, greutăţile vieţii de fiecare zi, de fiecare
dată când suntem atacaţi, loviţi suferim într-un fel sau altul; parcă ţi se
împuţinează viaţa în tine. Din toate aceste morţi parţiale prin care trecem
în fiecare zi, ne scoate puterea lui Dumnezeu, care vine asupra noastră
dacă ne rugăm, dacă postim, ajunăm, strigăm la Dumnezeu, alergăm la
biserică, dacă nu ne pierdem nici o clipă curajul şi înviem de tot atâtea
ori de câte ori murim. Morţi parţiale – învieri parţiale, până la moartea
finală şi învierea finală. Nu există, dacă suntem cu Hristos, decât biruinţă.
Şi atunci nu te mai teme de nimeni şi de nimic! Eşti senin, optimist, lumea
întreagă e a ta. Şi lumea întreagă are un sens. Descoperi sensul raţiunilor
ascunse, dumnezeieşti, ascunse în creaţie, ascunse în umanitate, în
oameni, peste tot vezi prezenţa, lucrarea lui Dumnezeu şi nu te mai poate
abate nimeni şi nimic de la crezul tău.

E nemaipomenită puterea lui Dumnezeu la care, din păcate, noi nu
mai apelăm, nu o mai cunoaştem. În această privinţă, Sfântul Apostol
Pavel spune că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu în noi. Dar vor
veni vremuri când oamenii vor avea doar chipul evlaviei, chipul credinţei,
şi vor tăgădui puterea ei.

Dacă ai credinţă, dacă te rogi, dacă posteşti, asta înseamnă puterea
lui Dumnezeu în tine! Dacă nu crezi în puterea lui Dumnezeu, ea nu se
poate manifesta. Credinţa este o virtute extraordinară. Să crezi împotriva
a tot ce-ţi poate imagina intelectul tău, mintea ta. Credinţa este dincolo,
străbate totul, transformă totul, întoarce totul pe dos, legile firii, mintea
noastră, judecăţile noastre omeneşti. Credinţa le transfigurează pe toate,
dar mai întâi trebuie să ai această credinţă. Şi această credinţă mută
munţii! Şi nu este proprie doar unor mari sfinţi, duhovnici, cum ne
imaginăm noi. Nu! Credinţa aceasta este prezentă în toţi oamenii care
o doresc, care o cer de la Dumnezeu ca apostolii, zicând:
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„Doamne întăreşte-ne credinţa!”. Doamne dă-ne această credinţă să nu
ne depărtăm de Tine orice s-ar întâmpla în lumea aceasta! Câţi oameni
simpli sunt în lumea aceasta care au o credinţă care mută munţii, deşi
nu ştiu mai nimic din teologia noastră, dar postesc, se roagă, merg la
biserică şi nu deznădăjduiesc niciodată. Sunt senini, optimişti în viaţa
lor.

Nu de mult am întâlnit astfel de cazuri când am vizitat câteva
bătrânele bolnave. Una avea 88 de ani, o ştiam nelipsită de la biserică în
cei 7 ani cât am stat la Alba-Iulia, şi acum a ajuns în neputinţă la pat.
Credeam că are vreo 70 de ani, aşa chip frumos avea. Dacă o întrebam
ceva despre Treime sunt sigur că nu ştia să-mi spună cine e Treimea.
Dar se închină Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, posteşte, se roagă
Domnului Iisus, Maicii Domnului, mereu cu „Doamne Iisuse...” în gură şi
cu Maica Domnului. Şi a ajuns la sfinţenie înaintea mea şi a altora care
scriem studii şi facem cărţi şi câte şi mai câte.

Ortodoxia vie, trăită şi ispita teologhisirii

Ne răspândim cu mintea şi inima ne rămâne departe de Dumnezeu,
nu-L mai simţi pe Dumnezeu. Facem cu mintea construcţii teologice,
dogmatice care nu ne mântuiesc. Pot să ajute foarte mult, căci mintea
noastră iscoditoare doreşte, vrea să cunoască. Dacă ea se reduce la o
cunoaştere pur intelectuală, la o acumulare de cunoştinţe, acestea nu te
mântuiesc. Tot ceea ce ai acumulat în mintea ta în studiul teologiei trebuie
să treacă prin inimă. Trebuie să devină existenţial, trebuie să se întrupeze.
Altfel, e un divorţ ucigător între minte şi inimă.

Mintea îşi are rădăcina în inimă. Mintea este o funcţiune, o energie
a inimii, spune Sfântul Grigorie Palama, şi nu e satisfăcută niciodată
decât atunci când se întoarce înapoi în casa ei, la rădăcinile ei. Sfântul
Grigorie Sinaitul spune că mintea e ca un om care se duce în călătorie
departe de casă şi atâta timp cât e departe se tot gândeşte la cei de
acasă: ce face soţia, ce fac copiii. Dar mintea noastră este neliniştită.
Când s-a întors acasă şi a găsit totul bine, atunci e liniştită şi împăcată.
Când e în afara inimii, rătăceşte, vagabondează şi nu simte nici o bucurie,
nici o plăcere, decât atunci când se întoarce în inimă. Şi ca să se întoarcă
în inimă trebuie să faci asceză, să posteşti, să te rogi mult. Rugăciunea
lui Iisus este esenţială în acest caz. Pentru că e o rugăciune simplă,
pentru că e o rugăciune concentrată, foarte dogmatică: „Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Ajută
extraordinar minţii ca să coboare încetul cu încetul în inimă. Şi
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rugăciunea noastră să fie o rugăciune existenţială, fiinţială, din inimă, cu
căldură, să se simtă căldura inimii.

Aceasta este Ortodoxia. Şi dacă nu ajungem să trăim Ortodoxia în
sensul acesta, să nu ne numim ortodocşi. Sfântul Siluan Atonitul spunea
că cel care nu-şi iubeşte vrăjmaşii săi şi nu se roagă pentru ei, să nu se
numească creştin. Zice el: „creştinismul este religia iubirii de vrăjmaşi”.
Aşa aş zice şi eu: cine nu a avut experienţa Duhului Sfânt, a rugăciunii, a
ascezei, a postului, cine nu a văzut în viaţa lui că l-a ajutat Dumnezeu,
cât l-a izbăvit Dumnezeu din atâtea necazuri, acela nu ştiu dacă se poate
numi ortodox.

Părintele Stăniloaie a spus un lucru extraordinar: „Teologia adevărată
nu o fac cei ce o predau în şcoală şi scriu studii şi cărţi despre teologie,
ci teologia vie, adevărată, o fac oamenii care Îl au pe Dumnezeu în sufletul
lor”. Şi spunea dânsul: „Uitaţi-vă la sate, oamenii ies duminica la poartă,
după Sfânta Liturghie, femeile mai cu seamă şi vorbesc între ei. Şi ce
vorbesc: <<Uite, dragă, cât m-a ajutat Dumnezeu cu soţul că a fost bolnav,
cu copilul că a intrat la şcoală!>>”. Iată nişte cuvinte de o simplitate
extraordinară prin care omul îşi exprimă viaţa lui în Hristos. Dar acolo
unde e simplitate, acolo e şi Dumnezeu prezent. Şi asta e teologie, să
vorbeşti din propria ta experienţă, din ceea ce tu ai gustat din Dumnezeu.
Şi atunci cânt vorbeşti astfel transmiţi un duh al lui Dumnezeu la cei care
te ascultă. Dar dacă vorbeşti raţional, faci o conferinţă. Dacă aş veni
acum şi v-aş citi aici, s-ar putea scrie foarte frumos, şi v-aţi chinui să
transcrieţi, v-aţi zdrobi mintea să urmăriţi toate construcţiile acestea. Sunt
folositoare, eu nu spun să nu mai studiem teologia. Doamne fereşte! Dar
acestea nu mântuiesc. Aşa a zis şi a repetat mereu Părintele Sofronie.

Ne putem mântui şi fără să studiem teologia şi aşa se mântuiesc cei
mai mulţi până la urmă. Iar cei care studiază teologia ar trebui să fie şi
mai profunzi în vieţuirea lor, în trăirea lor, decât cei care nu studiază. Dar
păcatul este că aceia care o studiază rămân la nivelul raţional, şi prin
aceasta intră într-un fel de moarte spirituală. Să ne ferească Dumnezeu
de aceasta!

Curajul mărturiei şi puterea rugăciunii

Pe de altă parte, aş putea spune că sunt foarte încrezător în viitorul
Ortodoxiei, în viitorul nostru al tuturor, în această Europă care se uneşte.
Şi asta cu toate pericolele care ne pasc, cum ar fi acela al pierderii
identităţii, care probabil se va adânci, pentru că oamenii noştri nu au
pregătirea necesară şi sunt, să mă ierte Dumnezeu, ca o turmă
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care nu are repere. Mă gândesc la bieţii români care pleacă de aici şi
dau năvală în Occident şi acolo sunt total debusolaţi, total dezorientaţi.
Nu ştiu încotro să o apuce, ce să facă. Se declară catolici sau protestanţi,
când în fond sunt ortodocşi. Păi, credeţi că astfel de oameni întoarce
Occidentul la Ortodoxie, salvează Occidentul? Nu! Ci oameni serioşi,
care au o verticalitate a lor, care sunt conştienţi de identitatea lor
românească şi ortodoxă, care nu se pleacă la bătaia fiecărui vânt, care
nu se ploconesc mereu, care nu se mulţumesc numai cu rămăşiţele de
la masa altora. Prin aceasta ne-am pierde şi încrederea şi stima celorlalţi.

Dar trebuie să ţii la demnitatea ta, să spui mereu ceea ce eşti, chiar
dacă pe mulţi poate îi jenează. Ştiţi că şi acolo masele sunt ca şi la noi:
ei ştiu tradiţia lor şi nu vor altceva. Şi când te văd pe tine cum eşti, la
început poţi să-i superi. Dar dacă te văd că insişti, că îţi vezi de linia ta
lucrurile se schimbă.

Eu am constatat aceasta la Institutul pentru Bisericile Orientale din
Regensburg care este un institut catolic. În urmă cu 7 ani au participat la
rugăciunile noastre şi ne duceam şi noi la ale lor (la Mesa catolică). Dar
am observat că veneau la noi şi nu le plăceau cu adevărat slujbele noastre.
După 7 ani s-au îndrăgostit pur şi simplu de vecernia noastră, de Utrenia
noastră şi mai ales de Liturghie. Iar acum le pare aşa de rău că eu o să
plec de acolo şi nu o să mai fie cine să slujească acolo. Am observat
acest progres, dar l-am observat pentru că eu mi-am ţinut linia mea. Cât
am fost la Regensburg, nu mi-a lipsit o zi, măcar o zi, să nu slujesc
dimineaţa Utrenia, uneori şi Sfânta Liturghie şi seara Vecernia. Şi poate
că şi-au zis: „măi, dar ăsta ce-i cu el? E mai neamţ decât nemţii cu
disciplina lui”. Dar nu făceam asta ostentativ, o făceam pentru că aveam
eu însumi nevoie. Că dacă nu m-aş fi rugat, cât am putut şi eu,
înnebuneam. Pur şi simplu înnebuneam! Prin încercările prin care am
trecut, în greutăţile pe care le-am avut, în haosul în care mă aflam, singura
mea nădejde, singurul meu refugiu a fost rugăciunea aceea, puţină, ştie
Dumnezeu cum am făcut-o, dar aceea m-a salvat şi aceasta ne salvează
pe toţi.

Şcoala vieţii, a ispitelor şi necazurilor

Să nu credeţi că eu sunt un caz izolat, că mă iubeşte Dumnezeu pe
mine, pentru că sunt episcop, mai mult decât pe dumneavoastră în parte
sau pe ultimul om din lumea asta. Pe toţi ne iubeşte Dumnezeu la fel şi
toţi suntem preferaţii lui Dumnezeu, dacă şi noi Îl preferăm pe El, dacă şi
noi apelăm la ajutorul Lui prin rugăciune şi prin post. Şi atunci
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Dumnezeu e al nostru al tuturor, şi ce frumos este să faci experienţa
aceasta a puterii lui Dumnezeu în viaţa ta.

Vă spun drept, că prin toate greutăţile prin care am trecut şi care vor
mai fi, m-a călit Dumnezeu în aşa fel încât mă gândesc: indiferent ce-o
fi, cu Dumnezeu înainte! Şi nu pot decât să fiu biruitor. Pentru că încercările
vieţii, necazurile, ispitele şi durerile, dacă nu cedăm, ci apelăm la ajutorul
lui Dumnezeu, ne înţelepţesc, ne smeresc, ne dau o cunoştinţă profundă
a realităţii, nu doar ce am învăţat la şcoală. Nu ştiu cât am învăţat sau
dacă am folosit ceva din ce am învăţat la şcoală. Poate inconştient. Dar
m-a învăţat viaţa, necazurile, greutăţile. Cum spunea un părinte din
Pateric: „Cine te-a învăţat, Părinte, să te rogi cu atâta foc? Cine să mă
înveţe? Dracul. Păi, cum, dracul te învaţă la rugăciune?! Păi da, că mi-a
adus tot felul de necazuri, şi de greutăţi şi de boli şi de ispite, şi eu ce să
fac decât să mă rog. Şi rugându-mă, şi iar rugându-mă, că dracul nu mă
slăbea din ispita lui, iată că am ajuns unde sunt, Dumnezeu ştie unde...”.

Aşa şi noi; să nu ne temem de ispită şi de necaz. Să nu dorim o
salvare şi o mântuire gratuită, să nu dorim să fim cu lumea, să mâncăm
bine şi să avem pe deasupra şi mântuirea şi toate darurile lui Dumnezeu.
Nu se poate aşa! Trebuie să fim curajoşi, trebuie să purtăm în mod
voluntar crucea pe care ne-o trimite Dumnezeu în încercările noastre de
toate zilele. Atunci vom vedea fiecare voia lui Dumnezeu cu noi, cât ne
ajută Dumnezeu, cât ne apără.

Dar pentru aceasta trebuie să faci nişte sacrificii, să fii corect, cinstit,
să ştii să nu te îmbogăţeşti furând, minţind, trăind o viaţă care nu are
verticalitate, ci aşa cum ne învaţă Sfânta Scriptură. Munciţi ca pentru
Dumnezeu şi nu ca pentru oameni! Dacă ar munci toţi românii ca pentru
Dumnezeu, câte nu s-ar mai transforma în ţara asta. Dacă toţi ar fi
credincioşi, aşa cum cere credinţa noastră, câte nu s-ar transforma în
ţara asta. În afara bisericii ar trebui să fim cel puţin tot aşa cum suntem
în biserică. Dar noi suntem în biserică într-un fel, iar afară suntem alţii,
de parcă ne-am fi metamorfozat imediat. Ne întoarcem la relele noastre,
la păcatele noastre. Ne ducem în biserică şi trăim într-o lume ideală, în
lumea comuniunii omului cu Dumnezeu.

Să încercăm să ducem biserica afară, în familie, pretutindeni.
Răbdând, tăcând, suferind. Nu se poate să ne impunem voinţa în toate,
să facem numai ce vrem noi, ci trebuie să lăsăm şi după celălalt, să ne
smerim, că aşa purtăm crucea. Să ne ajute Dumnezeu să ne purtăm
crucea pe care El ne-o trimite. (Cluj-Napoca, 12.01.2001; subtitlurile
aparţin redacţiei)
(Conferinţă ţinută la Craiova, Sibiu şi Cluj-Napoca)
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