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Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mã pe mine, pãcãtosul.
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Poruncã nouã vã dau vouã:
sã vã iubiţi unul pe altul (In. 13, 34)

Să te depăşeşti în credinţă şi
să te dăruieşti prin iubire

Arhim. Teofil Părăian
Aş vrea să vă spun un gând care mie îmi

este drag şi care cred că vă este şi vouă de
folos, un gând pe care părintele meu
duhovnic de odinioară, părintele Serafim
Popescu, de la Sâmbăta de Sus, mi l-a
împlântat în minte, la o spovedanie. Mi-a
spus atunci următoarele cuvinte: „Să te
depăşeşti şi să te dăruieşti”. Sunt cuvinte

pe care le port în minte de mulţi ani şi pe care le-am spus şi eu altora,
pentru că mi se par deosebit de importante.

Este vorba de ceea ce putem face în prezent, pentru noi, pentru
viitorul nostru, să nu rămânem cum suntem, ci să progresăm în bine
şi apoi, cu ceea ce realizăm, să ne facem de folos altora, să ne dăruim
lui Dumnezeu şi oamenilor.

M-am întrebat: în ce să mă depăşesc şi prin ce să mă dăruiesc?
Mi-am adus atunci aminte de un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel,
din Epistola către Galateni: „În Hristos Iisus, nici tăierea împrejur
nu foloseşte, nici netăierea împrejur, ci credinţa lucrătoare prin
iubire”. În legătură cu acesta, mi-am zis că trebuie să mă depăşesc
în credinţă şi să mă dăruiesc prin iubire.

Ce înseamnă să te depăşeşti? Înseamnă să doreşti întotdeauna
mai mult şi mai bine, însemnă să te sileşti întotdeauna pentru mai
mult şi pentru mai bine, însemnă să cauţi desăvârşirea, să ai în vedere
desăvârşirea cea fără de hotar, înseamnă să ai în vedere desăvârşirea
Tatălui ceresc. Aceasta se realizează pe măsura credinţei.

Care-i măsura credinţei? Măsura credinţei este măsura iubirii.
Totdeauna aşa-ţi va fi viaţa, cum îţi este credinţa.
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Porunca iubirii
şi iubirea de arginţi

Alexandru Mihail

Iubirea poruncită nouă de Mântuitorul Hristos a ajuns să fie mai mult
          comentată, interpretată şi răstălmăcită, decât înţeleasă cu adevărat.
În timp, s-au petrecut multe transferuri ale obiectelor iubirii, fie după chipul
alegerilor făcute de oamenii dornici să cunoască direct sensul şi dimensiunile
ei tainice, fie ele limitate sau deformate de trăsăturile culturale şi spirituale
individuale. Astfel, idolatria, iubirea păgână a diverselor zeităţi era deformarea
primei porunci primite de Moise pe Sinai, adresată poporului evreu, contaminat
de influenţele limitrofe, primite mai cu seamă în urma căsătoriilor mixte ale
regilor iudei.

Înainte de a ne fi îndemnat la iubire, Hristos a dăruit-o apostolilor,
dăruindu-se pe Sine, pentru că, „...noi am cunoscut iubirea pe care
Dumnezeu o are pentru noi şi am crezut-o. Dumnezeu este iubire şi cel
ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el”
(Ioan 4, 16). Cei care l-au primit pe Fiul, au primit şi Iubirea Tatălui, El fiind
însuşi izvorul Iubirii.

Dar cei care l-au respins şi l-au trimis pe cruce, şi-au răstignit şi
şansa lor de a avea Iubirea; aud de ea vorbind-se, citesc felurite cărţi despre
frumuseţea trăirilor dumnezeieşti, dar, în neputinţa lor, determinată de refuzul
de a urma Calea, neagă şi taina iubirii cereşti revărsate peste lumea creştină
sau o preschimbă în falsurile plăcerilor trupeşti; de aceea născocesc continuu
paleative în care se strecoară cu ignorantă uşurinţă cele mai bizare

Porunca „...iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”, tânărul
bogat afirmă că o respectă, alături de toate celelalte. Dar Hristos,
cunoscându-i ascunzişurile sufletului, îl trimite să-şi împartă avuţiile
săracilor, ca astfel să dovedească cu fapta că îl iubeşte pe aproapele
ca pe el însuşi. Refuzul său a arătat neputinţa iubirii aproapelui şi
faptul că iubirea lui pentru aur era mai mare decât pentru aproapele.
Aici se află miezul dilemei: Dumnezeu sau Mamona, aurul sau
iubirea Legii Noi, deschizătoarea Raiului.
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«declaraţii de dragoste» de genul: „Iubesc femeia de dor nebună, femeia
brună, cu ochii de foc”, vers cules dintr-o romanţă - gen mult preţuit de
români - unde, iată, se afirmă pasiunea aprinsă nu către o anume femeie, ci
către oricare ar îndeplini condiţiile dorului nebun şi ai ochilor de foc. Este
o incitare la plăcere desfrânată, de prin perioada interbelică, ce se mai păstrează
şi acum în fonoteca de aur a posturilor de radio şi în repertoriul lăutăresc.

Donjuanismul autohton este doar o expresie locală al celui mondial,
care şi-a creat chiar şi o «justificare morală», a căutării iubirii ideale, fapt
ce confirmă imposibilitatea aflării celor cereşti, după criteriile pământeşti. Ei,
sărmanii, simt ontologic inexprimabilul, dar îl nuanţează raţional, gnostic sau
metafizic, ca în cele din urmă, după epuizarea încercărilor nereuşite, să
speculeze pragmatic eşecul, ca o neputinţă vremelnică, ce nu împiedică
deloc continuarea căutărilor în alte circumstanţe, cu alţi parteneri / partenere,
până la aflarea „idealului”.

Cel mai adesea dragostea a fost - şi este - redusă la atracţia reciprocă
a tinerilor în pragul cununiei. Desigur, iubirea cântată de poeţi, de la Vergiliu
la romantici şi la unii contemporani, animă din plin viaţa interioară a tinerilor
înflăcăraţi de dorul iubirii, dar, dinţii lui Cronos au erodat mereu aripile avântate
ale cuplurilor săgetate sau nu de Cupidon, dacă nu au fost acoperite, prin
Taina Cununiei, de Harul Sfântului Duh, singurul apărător şi călăuzitor spre
Împărăţie al celor curaţi cu inima şi trupul.

Dincolo de amputarea sensului deplin al iubirii, doar la cele trupeşti,
o altă iubire înşelătoare, cea de arginţi, câştigă mereu victime nenumărate,
prinse uşor în capcanele împrumuturilor, furturilor, cămătăriei (ca model de
dobândire a unui câştig nemuncit, cu acordul păgubaşului) şi nu în ultimul
rând, al avariţiei.

Cuvântul evanghelic previne pe toată lumea să se ferească de o
astfel de primejdie: „Nici o slugă nu poate sluji la doi domni; că ori pe
unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, ori pe unul îl va ţine şi pe celălalt
îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi şi lui Dumnezeu şi lui Mamona. Şi pe
toate acestea le auzeau şi fariseii, care erau iubitori de argint, şi-L
luau în bătaie de joc (Luca 16, 13-14). Dar Hristos, în marea Sa bunătate
şi răbdare, le arată în continuare fariseilor eroarea în care se găseau: „Voi
sunteţi cei ce vă faceţi pe voi înşivă drepţi înaintea oamenilor, dar
Dumnezeu vă cunoaşte inimile; căci ceea ce la oameni este înalt,
urâciune este înaintea lui Dumnezeu” şi chiar le descoperă marea răsplată
ce îi aşteaptă: „Legea şi profeţii au fost până la Ioan; de atunci
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încoace se binevesteşte împărăţia lui Dumnezeu şi fiecare o ia prin
asalt”, iar pentru a le risipi orice îndoială cu privire la afirmaţiile Sale,
Mântuitorul îi asigură că: „mai lesne este să treacă cerul şi pământul
decât din lege să cadă o iotă” (Ibid. 16, 15-17).

Se descoperă aici noua atitudine la care sunt îndemnaţi creştinii să
adere, a silinţei individuale şi a efortului susţinut, cerinţe obligatorii pentru
câştigarea Împărăţiei, unde nu toţi vor fi primiţi, ci numai drepţii Domnului,
aşa cum limpede a scris împăratul profet David: „Mai bun e puţinul pentru
cel drept decât multa bogăţie a păcătoşilor. Că braţele păcătoşilor se
vor zdrobi, dar Domnul pe cei drepţi îi întăreşte” (Ps. 36, 16-17).

Încă şi mai limpede explică Hristos, prin parabola semănătorului,
pericolul la care se expun mulţi dintre cei care ascultă cuvântul, dar nu îl
împlinesc, mai cu seamă când seminţele cad printre spinii lumii: „Şi cele
semănate între spini sunt cei care ascultă cuvântul, dar pătrunzând în
ei grijile veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele după
celelalte, acestea înăbuşă cuvântul şi-l fac neroditor” (Marcu 4, 18-
19).

Ciulinii crescuţi în lumea actuală, agresivi, ascuţiţi şi veninoşi, deviază
vieţile multora către jocurile de artificii strălucitoare, dar degrabă pieritoare,
ce îi orbesc pe cei care le privesc fără să distingă lipsa lor de consistenţă.
Sclipirile  monezilor ademenesc privirile, satisfac, dincolo de nevoile cotidiene,
poftele, care odată stârnite se preschimbă în patimi nesăţioase, ce nu mai
pot fi stăpânite de om, ce ajunge a fi el stăpânit şi orbit de ele, până la pieire.

 
Desfiguranta bogăţie
 

Creştinismul, prin întruparea, botezul, jertfa, învierea şi înălţarea Fiului
     la cerurile Tatălui, a adus dovada deplină, vie, a Legii Noi, propovăduită
nu doar verbal, ci mai ales cu vieţuirea în fapte a învăţăturii Dumnezeului
înomenit, de apostolii chemaţi la îndumnezeire şi de primii creştini. Obstacolul
greu al urcuşului spre locaşurile cereşti este jertfa. Renunţarea la plăcerile
cotidiene este de neconceput, chiar aberantă, pentru cei amorţiţi cu duhul,
împietriţi cu inima sau pierduţi pe pantele ispitelor. Postul ortodox, de exemplu,
nu este numai o eradicare totală a unor mâncăruri şi băuturi în zilele şi
perioadele stabilite de rânduielile bisericeşti, ci şi forma unui autocontrol
echilibrat al nevoilor fireşti, ce trebuiesc conduse şi supuse de mintea luminată
de dreapta cugetare a sensului nostru existenţial: veşnicia
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Împărăţiei pregătită de Hristos celor care urmează Calea Adevărului. Pentru
a urma drumul acesta minunat trebuie să ne uşurăm de toate poverile inutile
ce ne împiedică mersul sau ne trag în sensul opus, cu sau fără ştiinţa noastră.
Piedicile, cunoscute tuturor, sunt firele ce ne-au legat de plăcerile gastronomice
şi senzuale, apoi de toate tipurile idolatriei, dintre care se distinge acumularea
de avuţii, ce aduce după sine dorinţa de putere prin banii ce cumpără orice,
chiar şi timpul; după unele opinii transatlantice, time is money. Din acest
punct al degringoladei egocentrice, inevitabil se clădeşte o imagine interioară
arogantă, o supraestimare personală ce degenerează în atitudini dictatoriale
megalomane asupra celorlalţi, chiar a naţiunilor, numite, fie mania lui Na-
poleon, fie cultul personalităţii lui Stalin sau a altora, supraomul 
nihilismului nitzchean, ce a inspirat doctrina lui Hitler a supremaţiei rasei
ariene, toate autodizolvate în nimicnicie. Exacerbările pătimaşe, degen-
erate în iluzia geniului suprauman se înalţă întotdeauna până la cota prăbuşirii
sigure în vidul neantului de unde s-au ridicat. Această tristă realitate a fost
observată şi definită recent într-unul dintre binecunoscutele principii ale lui
Peters, cel al incompetenţei: oamenii ambiţioşi, dornici de a urca cât mai
sus pe scara ierarhiei sociale, măsurată azi după falsul criteriu al cifrei contului
bancar personal, ajung la limita priceperii şi inteligenţei personale, pe care
tind să o depăşească, intrând în zona desfigurantă a incompetenţei, unde,
inevitabil, vor deforma şi structurile aflate sub conducerea lor.

Principiul incompetenţei acţionează din totdeauna pretutindeni în
lume, fiind cauza principală a decadenţei omenirii sub toate aspectele sale,
prin ridicarea ignoranţei la rangurile ierarhice superioare. Iată încă o limpede
dovadă a eşecurilor continue rezultate din răsturnarea valorilor, promulgată
încă dinainte de a se fi zidit Universul, de către oarba voinţă luciferică a
îngerului căzut pentru îndrăzneala de a fi voit să aşeze scaunul său deasupra
tronului Celui Înalt. Îngerii alungaţi din dumnezeiescul har continuă a încerca
să plaseze, aici pe pământ, prin supuşii lor, falsele valori sub chipul unora
reale; prin abile mistificări, ei recurg la orice tertip, pentru a convinge pe cei
creduli şi lacomi, prin promisiuni deşarte, de câştigurile facile a unor vremelnice
şi iluzorii beneficii, pentru a-i atrage astfel, în felurite chipuri, pe căile desfigurării
actuale ale avuţiilor de tot felul.

Incompetenţa s-a erijat în pseudopersonalităţi „marcante” ce au
uzurpat mereu pe cei cu adevărat capabili, frânând şi împiedicând dreptatea
şi armonia interumană, promovând astfel prezenţa desfigurată a impostorului,
care duce la contaminarea celor din jur prin corupţie. Sistemul
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comunist, de pildă, a impus forţat un tip cazon de conducere, aplicat unor
supuşi orbiţi de doctrina aberantă a dictaturii proletariatului, degenerată
în dictatura ignoranţei, inculturii şi imposturii, ce a eliminat şi a prigonit
sistematic valorile culturale, morale şi spirituale, a căror simplă prezenţă,
deloc dorită, demasca realitatea dezmembrată în care se lăfăiau nonvalorile
uzurpatoare.

Porunca iubirii fusese alungată de porunca teroarei comuniste
care impunea cu secera şi ciocanul, temniţa şi glonţul, o iubire falsă adresată
fantomelor mult iubite şi linguşite de către mistificatorii de duzină, pricepuţi
în reformulări de circumstanţă a principiilor şi valorilor morale, culturale şi
spirituale.

Dar, şi după căderea cortinei de fier a operetei comuniste, la
începutul anilor 90, un guvernant bucureştean a afirmat cu cinismul
caracteristic puterii, pe nedrept asumate, că, „România fără corupţie ar fi
ca America fără Statuia Libertăţii”. Comentariile sunt de prisos, dar, pentru
o adâncire benefică a subiectului propus, câteva consideraţii creştineşti vor
fi binevenite şi utile, prin reamintirea unor învăţături dumnezeieşti, din păcate
uitate, ignorate sau nedorite.

Puterea corupe, aurul corupe, atât pe cel corupt, cât şi pe corupător.
Adesea se afirmă că, fiecare om are preţul lui; oamenii se cumpără azi, nu
ca robii din trecut, ci ca indivizi, care, plătiţi fiind, execută dorinţa plătitorului,
indiferent de consecinţele nefaste asupra altora, de obicei cei mulţi şi oropsiţi.
 

Refuzul comorii din cer
 

Refuzul voluntar al bogăţiilor oferite astăzi de heralzii societăţii de
            consum nu este deloc un demers lesne de întreprins, aşa cum nu a
fost uşor nici cu două milenii în urmă, când, ...iată, un tânăr a venit la El şi I-
a zis: « Învăţătorule bun, ce e bine să fac ca să am viaţă veşnică?»”.
Întrebare crucială, ce frământă fiecare fiinţă umană din totdeauna, căci toţi
purtăm în suflet sămânţa nemuririi, sădită de Ziditor, de la care primeşte
limpede răspunsul: „...dacă vrei să intri în Viaţă, păzeşte poruncile:...să
nu ucizi, să nu te desfrânezi, să nu furi, să nu  mărturiseşti strâmb;
cinsteşte pe  tatăl  tău  şi  pe mama  ta şi să iubeşti aproapele ca pe tine
însuţi”. Tânărul I-a zis: „Pe toate acestea le-am păzit din tinereţea mea.
Ce-mi lipseşte?”. Iisus i-a răspuns: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te,
vinde-ţi averile, dă-le săracilor şi vei avea comoară în cer; şi
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vino de-Mi urmează Mie”. Dar tânărul, auzind cuvântul acesta, „a plecat
întristat, căci avea multe avuţii” (Matei, 19, 16 -22). I s-a cerut cea mai
uşoară formă de jertfă, cea mai plină de bucurii şi de satisfacţii - milostenia.
Neputinţa de a renunţa la bogăţiile vremelnice ale lumii a barat calea ce i se
deschisese, aceea de a fi asemenea apostolilor, chemaţi ca şi el, „...vino de-
Mi urmează Mie”. Tânărul bogat, dar împietrit în grijile păstrării averilor
pierzătoare, a plecat întristat, deşi undeva în fiinţa lui, se ridicase întrebarea
accesului la viaţa veşnică, ce-l frământa într-atât încât venise la Hristos să
afle răspunsul. Cu toate că împlinea poruncile, glasul intim al conştiinţei îl
anunţa tainic că ceva lipseşte pentru a fi desăvârşit, anume milostenia din
prisosul bogăţiei sale, manifestată faţă de oropsiţi, bogăţie pe care nu o
strânsese din vreun merit al său - cum probabil îşi închipuia - ci din bunăvoinţa
proniatoare a Ziditorului şi Dătătorului a toate câte sunt, al cărui îndemn de
restabilire a balanţei averilor şi a armoniei frăţeşti între oameni, iată, îl respinge.

Acest principiu, al distribuţiei talanţilor şi avuţiilor este dificil de
înţeles; cel mai adesea, omul se socoteşte pe sine criteriul cauzal al avuţiilor.
Îşi aşează calităţile sale - hărnicie, inteligenţă, etc, care tot daruri de la
Dumnezeu sunt - drept motivaţia firească a celor acumulate, la care cu greu
renunţă, dorind mereu a le înmulţi, spre a primi lauda deşartă a celor din jur
- elixirul blestemat al narcisismului, care pe mulţi i-a îmbătat şi i-a pierdut în
negurile neantului. Gândul că prin sărăcie va pierde admiraţia celorlalţi, ce
va fi înlocuită cu batjocură şi dispreţ, este foarte greu de suportat, dacă nu
este înţeleasă corect atitudinea lor de linguşitori prefăcuţi, care-l adulează pe
stăpân, doar atâta vreme cât primesc sau speră o răsplată.

Binecunoscuta pildă rezonează mereu în mintea celor tentaţi de
înavuţire şi de puterea trecătoare adusă de cifrele conturilor bancare.
Renunţarea la intrarea în Viaţă, de dragul aurului, ce simulează într-un fel
mineral o veşnicie terestră, a fost, şi este, acel obstacol insurmontabil aşezat
la începutul urcuşului spre Împărăţie.

Rezultatul acestei nefericite decizii a tânărului lipsit de înţelepciune
este descris de către Învăţător apostolilor miraţi: „Adevărat vă spun că
greu va intra un bogat în împărăţia cerurilor. Şi vă mai spun: Mai
lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un
bogat în împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 19, 23 -25). Hristos nu afirmă
ca definitiv imposibilă intrarea în Împărăţie a vreunui bogat, ci doar greutatea
acestui demers, al deciziei capitale - salvarea sufletului sau a averilor.
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Calea sfinţilor
 

În acest context, aparent închis, sunt demne de amintit numeroasele
       cazuri ale unor sfinţi, eroi ai creştinismului, care au depăşit cu uşurinţă
încercarea sărăcirii voluntare pentru binele nevoiaşilor; familia Sfântului Vasile
cel Mare este cazul cel mai complex şi un exemplu bun de urmat pentru
oricine stă la îndoială. Renunţarea cumpătată la bogăţiile moştenirii Marelui
Vasile, i-au adus lui şi întregii sale familii, veşnicele comori cereşti. Din fericire,
s-a păstrat scrisoarea tânărului Vasile, pe atunci în vârstă de 29 de ani, către
bunul său prieten Grigorie, cel ce va deveni Teologul, unde aflăm cum, ajuns
la binefăcătoarea înţelepciune de a renunţa la prisosul avuţiei moştenite, a
luat hotărârea cea dreaptă: „Plec, frate, la Annisa. Tu însă nu te grăbi,
n-a sosit încă vremea visului nostru celui mare. Cum m-aş fi dus, de
altfel, să mă călugăresc fără să vorbim amănunţit despre toate? Acum
merg la mama şi la sora mea. Desigur, mi-au spus-o limpede de multă
vreme: să fac ce voiesc cu marea noastră avere. Însă trebuie să iau
binecuvântarea mamei mele. Aşadar, voi lipsi din Cezareea destulă
vreme. Dumnezeu a dăruit multă bogăţie familiei mele. Avem proprietăţi
în nici mai mult, nici mai puţin de trei provincii. De unele deja ne-am
izbăvit. Rămân însă multe. Şi văd limpede că, dacă nu le împart şi pe
acestea săracilor, « fraţilor mei» , n-o să pot înainta pe calea desăvârşirii.
Înţelegi acum, aşadar, cât de necesară îmi e această călătorie. E
adevărat că lucrul acesta o să mă obosească. Dar ţie ţi-o spun, căci de
atâta vreme suntem una: am bucurie mare înlăuntrul meu. Nu ţi-o pot
înfăţişa, dar cred că bucuria aceasta e de la Dumnezeu. Este  - sunt
sigur de cele ce-ţi spun, chiar de îmi tremură mâna scriindu-ţi - harul
pe care Cel Atotputernic mi-l dă ca să nu mă tem şi să îndrăznesc: să
împart toate averile săracilor, fără să am remuşcări. Scriindu-ţi acum
despre scopul călătoriei mele, mă gândesc  neîncetat la bunătăţile 
cele  adevărate ale lui Dumnezeu pe care, prin mila Lui, le vom gusta
şi noi când vom începe viaţa călugărească. De atâta ori am căzut de
acord în această chestiune. Şi până acum neîncetat o amânăm. Dar, în
sfârşit, clipa dorită se apropie, o văd, vine...Deci, bucură-te întru Domnul
şi roagă-te pentru ceasul apropiat al nevoinţei noastre. O să găsim un
loc frumos şi liniştit, unde să ne înjghebăm schitul nostru. Şi atunci...”
(Stelianos Papadopoulos, Viaţa Sfântului Vasile cel Mare, Ed. Bizantină,
Bucureşti 2003, trad. Diacon Cor- nel Coman, pp. 79 - 80). Am citat
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integral scrisoarea unui erou al lui Hristos, aflat pe drumul minunat al
desăvârşirii pământeşti, către bunul său prieten, asemenea lui, Grigorie, viitorul
episcop de Nazianz.

Decizia de a împărţi săracilor marea avere a familiei îi revenea,
după moartea tatălui său, celui mai mare dintre fraţi, Vasile. Nimeni din
familie nu s-a opus hotărârii, ci toţi au susţinut-o. Cu siguranţă că răspunsul
dat de Mântuitor tânărului bogat, citat mai sus, era binecunoscut de ei, fapt
ce a uşurat mult opţiunea unanimă a familiei.

Ne aflăm în deplina comuniune a unei familii a sfinţilor: Vasile cel
Mare, cuvioasa Macrina, sora cea mare şi fratele lor Grigorie, Episcopul de
Nyssa, căsătorit cu cuvioasa Teozva, soţie sfântă a celui sfinţit, diaconiţă,
„pe care Sfântul Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu (Telogul n.n.), a
cinstit-o cu multe laude, numind-o podoaba Bisericii, înfrumuseţarea
lui Hristos, cu adevărat soţie a celui sfinţit şi vrednică de tainele cele
mari. Pentru că bărbatul ei (Sfântul Grigorie de Nyssa n.n.) fiind hirotonit
prezbiter, soţia sa vieţuia cu sfinţenie în curăţenie şi cu mintea întreagă,
slujind bolnavilor, îngrijind de cei săraci şi strălucind cu bunătăţile.
Apoi s-a învrednicit de slujba diaconiei; pentru că a sfinţit-o diaconiţă
şi de aceea cuvântătorul de Dumnezeu zice că este vrednică de mari
taine. Apoi, plăcând  Domnului, a răposat şi s-a numărat în cetele
sfinţilor” (Vieţile Sfinţilor, Ianuarie, Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor,
1993, pp. 162-163).

 Toţi copiii, nouă la număr, împreună cu mama lor Emilia au ales
sărăcia de voie, ca premiză necesară a desăvârşirii vieţii, iar cei trei, amintiţi
mai înainte, au ales şi fecioria; deşi Macrina a fost logodită, iar Grigorie
căsătorit, au păstrat curăţenia trupească. Călăuziţi şi întăriţi de Dumnezeu,
au primit împreună cu Vasile cununile sfinţilor.

Sfântul  Grigorie  de  Nyssa, în  scrisoarea  trimisă lui  Olimpie
monahul, a redactat o frumoasă descriere a vieţii Macrinei, sora cea mare;
astfel s-au păstrat preţioase informaţii despre sfinţita lor familie, ce pot fi
citite integral în Vieţile Sfinţilor. Fragmentul citat ne introduce într-un mediu
familial existent cu peste şaisprezece secole în urmă, unde se petreceau
situaţii greu de înţeles pentru lumea mileniului al III-lea, dar atât de importante
pentru noi, încât, dacă ar fi cunoscute în adâncimea semnificaţiei lor spirituale,
multe vieţi s-ar salva din primejdiile blestematelor avuţii pierzătoare de oameni:
„Povestea despre viaţa părinţilor noştri, nu era aşa de strălucită în
acele vremi, ci a crescut şi s-a mărit din iubirea de oameni a
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lui Dumnezeu, fiindcă strămoşii tatălui nostru au mărturisit pe Hristos
şi s-au lipsit de averile lor. Strămoşul maicii noastre a fost omorât de
urgia împărătească şi părinţii noştri au rămas străini de averile
părinţilor lor. Cu toate acestea, viaţa şi bogăţia părinţilor noştri au
crescut - prin credinţa care au avut-o către Dumnezeu - încât în vremea
lor nu era altul mai vestit şi mai renumit decât dânşii. Averea lor s-a
împărţit la fiecare din fraţii noştri; dar Dumnezeu, cu binecuvântarea
Sa, atât de mult a înmulţit averile fiecărui fiu, încât averea fiecăruia
covârşea întreaga avere a părinţilor noştri. Cuvioasa (Macrina n.n.)
zicea încă şi aceasta, că din câte averi i-au revenit, nu a ţinut pentru
sine nimic, ci pe toate le-a dăruit fratelui său Petru, ca să le
iconomisească după porunca lui Dumnezeu. Viaţa ei a fost astfel, din
binecuvântarea lui Dumnezeu,  încât mâinile ei nu încetau, lucrând
după poruncă” (Vieţile Sfinţilor, Iulie, Ed. Episcopiei Romanului, 1997, pp.
371 - 372).

Iată cum, de la o generaţie la alta, s-a transmis în familia Sfântului
Vasile cel Mare, dumnezeiescul îndemn al împărţirii averilor celor săraci, cu
urmări fericite şi sfinţitoare pentru el însuşi, pentru sora sa, Cuvioasa Macrina
(pomenită în Sinaxarul Ortodox la 19 iulie), pentru fratele său, Sfântul Ierarh
Grigorie de Nyssa (pomenit la 10 ianuarie) şi soţia lui, sfinţita Teozva, cum o
numeşte celălalt Sfânt, Grigorie Teologul, episcop de Nazianz.

De bună voie au renunţat la povara cea mare a bogăţiei nesăţioase,
au trăit în ascetism şi castitate monahală, dar au câştigat eroic fericirea vieţii
veşnice în curţile cereşti ale Împăratului Hristos, aşa cum afirmă Sfântul
Grigorie de Nyssa spre sfârşitul scrisorii către Olimpie, când îl cuprinseseră
gândurile triste ale apropiatei despărţiri de sora sa Macrina, bolnavă pe patul
de moarte: „În vremea când mă aflam mâhnit pentru aşteptarea celor
ce aveau să fie, nu ştiu cum cuvioasa a cunoscut gândurile mele şi a
trimis la mine veste de bucurie, spunându-mi să fiu cu inimă bună şi să
am pentru dânsa nădejdi mai bune, căci simte că-i este mai bine. Ea nu
zicea acestea ca să mă amăgească, ci erau adevărate, deşi eu atunci
nu le-am înţeles. Cu adevărat aşa au fost, căci, precum un drumeţ care
aleargă şi întrece pe cel împreună luptător cu el, când a ajuns să ia
darul şi să vadă cununa biruinţei, atunci el se bucură în sine ca şi cum
ar fi luat-o şi vesteşte biruinţa cu bucurie prietenilor săi, astfel şi fericita
Macrina, pornind dintr-un aşezământ ca acesta, mi-a vestit să
nădăjduiesc pentru dânsa cele mai bune; fiindcă atunci privea
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către darul chemării celei de sus şi numai nu zicea cuvântul acela al
Apostolului: Mi s-a pregătit mie cununa dreptăţii pe care mi-o va da
dreptul Judecător. Cu nevoinţa cea bună m-am nevoit. Drumul l-am
săvârşit şi credinţa am păzit” (Ibid., Vieţile Sfinţilor, Iulie, op. cit., p. 371).

Bogăţiile împărţite nevoiaşilor au adus liniştea şi pacea  sufletească
pe care se întemeiază viaţa dăruită Mântuitorului Hristos, ce trebuie condusă
până la capăt fără greş, conform modelului apostolic. Sfinţii Vasile, Macrina
şi Grigorie au urmat pilda bunicilor, care şi ei, la rândul lor, o urmaseră pe a
altora. Cu toţii ştiau prea bine pilda evanghelică a tânărului bogat care a
refuzat a-L urma pe Hristos, sperând totuşi în sinea lui că, de vreme ce
împlineşte toate poruncile enumerate de Bunul Învăţător, va avea dreptul la
veşnicia Împărăţiei. Eroare capitală, corectată de Însuşi Dumnezeu, în
comentariul adresat apostolilor, nouă şi tuturor creştinilor: „Adevărat vă
spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor”. Cel care venise
pentru sfat, împins, desigur de glasul interior al conştiinţei, prin care Ziditorul
Însuşi ne vorbeşte, ne povăţuieşte şi ne ceartă părinteşte spre îndreptare,
aştepta o adeverire că viaţa pe care o ducea era suficient de curată pentru
a-i asigura veşnicia; se afla însă o derogare omisă din enumerarea poruncilor
enunţate de Hristos, a căror îndeplinire asigura intrarea în ceruri, anume,
„...iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”, pe care tânărul afirmă că o
respectă, alături de toate celelalte. Dar Hristos, cunoscându-i ascunzişurile
sufletului, îl trimite să-şi împartă avuţiile săracilor, ca astfel să dovedească cu
fapta că îl iubeşte pe aproapele ca pe el însuşi. Refuzul său a arătat neputinţa
iubirii aproapelui şi faptul că iubirea lui pentru aur era mai mare decât pentru
aproapele. Aici se află miezul dilemei: Dumnezeu sau Mamona, aurul sau
iubirea Legii Noi, deschizătoarea Raiului.

„Auri sacra fames” (lat. „Blestemata sete de aur”) este denunţată
în Eneida lui Vergiliu, când Priam, regele Troiei, încercând să salveze o
parte din tezaurul cetăţii, pierde şi aurul şi viaţa fiului lui cel mic, Polidor.
Ginerele lui Priam, Polimnestor, regele Traciei, orbit de lăcomie, îşi ucide
cumnatul, desfide cinstea, onoarea şi încrederea familiei şi se prăbuşeşte în
mocirla criminalilor pentru iluzia avuţiei jefuite. Câtă durere şi tristeţe!...

Primejdia acumulărilor de avuţii, boala contagioasă a lumii, ridică
grave ameninţări, mai întâi prin provocarea invidiei altora, cărora duhurile
rele, vor reuşi lesne să le strecoare în minte păcatul gândurilor hulitoare ale
inechităţii şi cârtirii împotriva iconomiei divine, gânduri adesea degenerate
într-o „dreptate personală” criminală, tâlhărească. Acestea
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sunt principalele raţiuni ale evitării oricărei forme de stocare a prisosului
câştigat, care, pe de altă parte, poate fi transformat oricând, prin milostenie
şi bunăvoinţă, în comori cereşti, izvoare de iubire frăţească pentru aproapele,
bineplăcută Lui Dumnezeu.

Aceste adevăruri paradoxale ale fericirilor creştine erau
binecunoscute de dreptcredincioşii primelor secole de după Întruparea
Domnului. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare, cu toată familia sa, au renunţat
la povara bogăţiilor, dorind să aibă cale uşoară pe pământ spre împărăţia
cerurilor. Râvna aceasta pentru lipsa de avuţie, preţuită de Dumnezeu, a
fost transmisă şi poporului din cetatea Cezareea, unde dumnezeiescul Vasile
ajunsese episcop.

 
Suliţa Sfântului Mercurie
 

În vremea aceea, împăratul Iulian Apostatul (361-363), aflat cu oastea
       sa în drum spre Persia (inamicul de la hotarele Bizanţului) a trecut prin
Cezareea, unde a fost întâmpinat de popor şi de Sfântul Vasile. Păgânul
împărat, ceruse anume să i se dea ceva din mâncarea sfântului, pentru a
provoca un prilej de confruntare cu marele ierarh creştin, nesupus politicii
imperiale de revenire la elenismul idolatru, pe care dorea să-l reinstaureze în
imperiu şi să înlăture iarăşi credinţa creştină, abia salvată de prigoana primelor
veacuri de către Sfântul Constantin cel Mare. Sfântul Vasile, iubitor al unei
vieţi ascetice, cultivate la schitul de pe râul Iris, urează bun venit împăratului
şi îi oferă pâine din orz, pe care o preţuia mult şi cu care se hrănea zilnic.
Primind-o, Iulian a poruncit slujitorilor să-l răsplătească pe episcop cu iarbă
din livadă. Replica sfântului la această batjocură a venit cu curaj: „Noi,
împărate, ţi-am adus dintr-acelea care mâncăm, precum ai cerut, iar
împărăţia ta, precum se vede, ne-ai răsplătit darul, dându-ne dintre
acelea pe care le mănânci însuţi” (Ibid. Vieţile Sfinţilor, Ianuarie, op. cit.
p.23). Insolentul Iulian, înfruntat şi stârnit de curajul sfântului, a replicat
ameninţător: „Acum primeşte darul acesta, şi când mă voi întoarce din
Persia biruitor, voi arde cetatea ta de tot şi pe nebunul popor cel amăgit
de tine îl voi robi, căci necinsteşte pe zeii cărora mă închin eu, şi atunci
vei lua şi tu cuviincioasa răsplătire” (Ibid. op. cit., pp.23-24).

Cetăţi mai fuseseră trecute prin foc şi sabie, dar nu de împăraţii lor.
Apostatul pornise două războaie, unul împotriva perşilor şi altul împotriva
poporului creştin din imperiul împărăţit de el. Cetatea şi locuitorii
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se aflau în mare primejdie, de aceea Sfântul Vasile i-a adunat pe credincioşi,
le-a repetat ameninţările împăratului păgân şi i-a sfătuit astfel: „Să nu vă
mâhniţi, fraţii mei creştini, de banii voştri, ci numai de viaţa voastră să
vă îngrijiţi; duceţi-vă şi aduceţi banii voştri, să-i adunăm într-un loc, şi
când vom auzi că se întoarce împăratul, să-i punem grămezi în calea
lui, căci văzându-i, ca un iubitor de bani ce este, se va îmblânzi şi nu
va face asupra noastră precum vorbeşte” (Ibid. Vieţile Sfinţilor, Ianuarie,
p.24).

Cetatea Cezareei, aflată în mare cumpănă, avea în fruntea ei, prin
harul Domnului, un bărbat desăvârşit ce se ridicase la cele cereşti prin
renunţarea la cele pământeşti. Aflase marea taină a înfrânării dorinţelor
păcătoase ce atrăgea răsplata Ziditorului, bucuros că în lume încă sunt printre
fii Săi unii destoinici, precum Marele Vasile, gata să-şi închine întreaga
existenţă ca o slugă bună Împăratului, să Îi asculte smerit voia şi să devină
vas ales prin care Duhul să îi lumineze ochii gândului, ca astfel să lucreze
salvarea celor păstoriţi. Ştia prea bine că povara avuţiilor atârnă greu pe
calea mântuirii; probase el însuşi şi întreaga sa familie principiul creştinesc al
milosteniei, al redistribuirii avuţiilor celor săraci, iar acum îl aplică locuitorilor
cetăţii pentru a-i salva de la pieire. Aceştia, deplin încrezători în păstorul lor,
au adus „aur, argint şi pietre scumpe”, iar când sfântul a aflat că împăratul se
întorcea, a adunat pe creştini, le-a cerut să postească trei zile, apoi i-a suit pe
muntele Cezareei, unde se afla o biserică a Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu. În timpul rugăciunii sfântului i s-a arătat o mare oaste cerească
aflată în jurul muntelui, iar în mijlocul lor Maica Domnului aşezată pe un jilţ
cu mare slavă, a poruncit: „Chemaţi la mine pe Mercurie, ca să se ducă
să ucidă pe Iulian, vrăjmaşul fiului meu”  (Ibid. op. cit. p. 24).

După această dumnezeiască vedenie, sfântul ierarh a coborât
degrabă în cetate, la biserica Sfântului Mercurie, unde se aflau preacinstitele
sale moaşte, chiar în locul unde murise muceniceşte acesta, cu un veac mai
devreme. Aflat în faţa sfintelor icoane, ale Maicii Domnului şi a marelui
Mucenic, se ruga cu ardoare ca cetatea să fie apărată de păgânul împărat,
prigonitor al creştinilor. „Şi a văzut chipul Sfântului Mercurie, cel de
lângă Preacurata Născătoare de Dumnezeu, schimbându-se şi s-a făcut
nevăzut pentru câtăva vreme; iar după puţin, s-a arătat cu suliţa
sângerată; pentru că în vremea aceea Iulian a fost însuliţat la război
de Sfântul Mucenic Mercurie, cel trimis de Preacurata Fecioară
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Născătoare de Dumnezeu, spre pierzarea vrăjmaşului lui Dumnezeu”
(Ibid.op.cit).

Locuitorii cetăţii Cezareea au repurtat astfel o splendidă victorie în
lupta cea dreaptă, fără arme şi oştiri, contra  împăratului apostat, conduşi
fiind de Duhul Sfânt, chemat cu ardoarea creştinească a rugăciunilor ridicate
de marele ierarh Vasile, în fruntea comunităţii aflate în primejdia de a fi
nimicită de duhurile rele, prin instrumentele lor antihriste şi păgâneşti.

Şi de grabă sfântul a urcat muntele şi cu lacrimi de recunoştinţă
pentru ajutorul primit din ceruri, a rostit: „Bucuraţi-vă şi vă veseliţi astăzi,
fraţilor, căci s-a auzit rugăciunea noastră şi împăratul şi-a luat
cuviincioasa pedeapsă; pentru aceasta, mulţumind  lui Dumnezeu, să
mergem la cetate, ca să-şi ia fiecare din voi banii săi” (Ibid. op. cit.
p.25).

Limpede ni se înfăţişează această dumnezeiască intervenţie în cele
ale lumii, aşa cum gândul împăratului idolatru de a desfigura şi distruge cetatea
Cezareei a fost oprit şi transfigurat într-o minunată îndepărtare şi evitare a
primejdiei, doar prin rugăciunea credincioşilor, care, la îndemnul sfântului
ierarh, au renunţat cu toţii la micile lor avuţii pentru a salva cetatea de la
distrugere.

Minunata bunăvoinţă revărsată în ajutorul creştinilor aduce o
schimbare în sufletele lor, o luminare a minţii, sublimată mântuitor în faptele
lor, atunci când sunt îndemnaţi de sfântul ierarh să-şi ia fiecare banii săi. Cu
toţii au înţeles măreţia şi frumuseţea lucrării dumnezeieşti, nu au mai dorit
deloc avuţiile aşezate pe calea împăratului pentru a-l îmbuna şi au simţit
plinătatea bogăţiei cereşti, aflate la renunţarea celei pământeşti; de aceea,
cu toţii i-au spus sfântului: „Dacă am voit să-i dăm împăratului celui
păgân, acum, oare, să nu-i dăruim Împăratului cerului şi al pământului,
Cel ce ne-a dăruit viaţa noastră?” (Ibid. p.25).

Atunci, cu mare bucurie pentru sârguinţa lor, marele ierarh Vasile
le-a spus ca fiecare să ia o treime din cele aduse, iar cu restul „să zidească
o casă de săraci şi de străini, spital, casă de bătrâni şi de sărmani”
(Ibid. op. cit.).
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Conlucrarea divino-umană
 

Demne de laudă şi de urmat sunt cele petrecute în viaţa Sfântului
            Vasile, model puternic al vieţii desăvârşite dăruite obştii păstorite
spre păşunile raiului, pe care a salvat-o din cursele averilor, preschimbate în
spitale şi cămine pentru bătrâni şi nevoiaşi. Locuitorii Cezareei au cunoscut
nemijlocit cum iubirea divină, invocată prin post de trei zile, rugăciuni aprinse
pentru iertarea păcatelor şi ajutor în faţa negurilor primejdiei nemiloase, a
adus milostenia Fiului şi a Sfintei Maicii Sale asupra poporului încrezător în
vrednicul ierarh care păştea oile Stăpânului.

Iulian Apostatul încerca să consolideze şi să extindă teritoriile
imperiului pământesc, cel care fusese oferit chiar Mântuitorului de către
ispititorul diavol, cu absurda condiţie de a îi sluji lui, cel alungat din ceruri şi
din ceata arhanghelilor. Întunecatul Lucifer, atunci gonit şi certat de Hristos,
a fugit ruşinat din faţa Stăpânului, dar continuă să îi ademenească mereu pe
alţii în jalnica cursă a slavei împărăteşti. Într-adevăr, cei care i se supun,
primesc cele promise, averi, putere şi împărăţii, toate folosite apoi, ca
instrumente ale răului guvernământ,  îndreptat mascat împotriva creştinătăţii
prin demnitarii şi militarii subordonaţi, plătiţi şi ei, tot din punga arginţilor
amăgitori, precum Iuda Iscarioteanul, supus sinedriului.

Cutezanţa de a îi înfrunta pe agresori, ca leac împotriva răului impe-
rial, ar fi implicat acceptarea unei stări de asediu a cetăţii, şi ar fi dus cu
siguranţă la un cumplit dezastru. Dar apărarea înţeleaptă prin fapta de iubire
a aproapelui,  renunţarea la rezervele financiare ale fiecărei familii, oferite
ca daruri vrăjmaşului, aşezate chiar în drumul lor, surprinzătoare şi eficientă
soluţie duhovnicească, a atras ajutorul ceresc, singurul capabil să înlăture
duhurile rele lucrătoare prin instrumentele lor războinice şi idolatre.

Iar se împlineşte cuvântul Mântuitorului prin care ne asigură că
porţile iadului niciodată nu vor birui Biserica Sa; mai mult, iată cum
Biserica Luptătoare şi lucrătoare sârguincioasă prin ierarhi vrednici, a biruit
asaltul vicleanului, ars şi alungat cu flacăra postului şi rugăciunii, iar planul
distructiv al apostatului a eşuat într-o lamentabilă autodistrugere, dar mai
ales, a dus la instituirea unor forme de întrajutorare creştinească numite
până astăzi VASILIADE, de la numele marelui Vasile, iniţiatorul, din voinţa
divină, a spitalelor şi azilurilor pentru bolnavi, bătrâni şi nevoiaşi.

Intenţia apostatului de a distruge Cezareea şi comunitatea creştină
întemeiată de Sfântul Vasile cel Mare, s-au izbit de puterea
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credinţei  marelui ierarh, de rugăciunile sale şi de conlucrarea armonioasă
cu Duhul Sfânt, sinergia ce a transfigurat urâciunea gândului antihrist în
frumuseţe asemenea celei cereşti, răspândită de atunci în multe colţuri tăinuite
ale lumii.

Cu mare bucurie aflăm că la Bucureşti se află Vasiliada de la
Mănăstirea Plumbuita, ce a luat fiinţă în ultimii ani ai veacului trecut, unde se
asigură gratuit asistenţă medicală, medicamente, analize şi trimiteri la spitale
specializate, pensionarilor şi nevoiaşilor bolnavi. Consultaţiile şi medicamentele,
astăzi tot mai costisitoare, sunt oferite fără plată pacienţilor, din prisosul
bunilor samarineni. Un doctor fără de arginţi, precum sfinţii Cosma şi Damian,
lucrează zilnic în cabinetul din incinta mănăstirii ajutându-i pe bolnavi cu
consultaţii, reţete, dar şi cu îndemnuri la post, rugăciuni şi prezenţa continuă
la viaţa liturgică şi la taina vindecătoare a Sfântului Maslu, pentru sănătatea
sufletului. El se numeşte Pavel Rădăşanu, este primul doctor al Vasiliadei de
la Plumbuita şi lucrează din 1999 în bună înţelegere cu farmacista Oprica
Baltin, sub binecuvântarea arhierească a P.S. Varsanufie.

Bunul şi milostivul Dumnezeu poartă grija supuşilor săi, atunci, acum
şi întotdeauna, până la sfârşitul veacurilor, iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii
vor fi în inimile lor, în veacul veacului, Amin. Nu toţi se bucură de privilegiul
inimilor vii, ci numai aceia care Îl caută şi Îl cheamă pe Domnul, ca să Îi
spună cu bucurie: „Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima
mea! (Ps. 107, 1)

Primirea bunătăţilor cereşti fără adâncă şi pioasă recunoştinţă pentru
daruri, îi aşează pe cei mulţi nerecunăscători în tagma leproşilor însănătoşiţi
de Hristos, dintre care doar unul singur a mulţumit Domnului, care a întrebat:
„Dar ceilalţi unde sunt?”. Păcatul ingratitudinii a făcut ca din cei zece
bolnavi tămăduiţi, doar unul să fie vindecat sufleteşte, cel recunăscător. Mare
a fost bucuria cetăţii Cezareea la aflarea veştii dreptăţii cereşti, mare a fost
bucuria leproşilor şi a celor mulţi, vindecaţi de Hristos, dar trist şi mâhnit este
El când cei ajutaţi nu ştiu să arate gratitudinea şi recunoştinţa lor pentru cele
primite, aşa precum cu milenii în urmă o făcea psalmistul: „În toate zilele te
voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului
(Ps. 144, 2).

Atunci când bucuria născută din primirea darurilor umple de
recunoştinţă inimile oamenilor nevoiaşi, ce se grăbesc să cânte: „Închina-
mă-voi în biserica Ta cea sfântă şi voi lăuda numele Tău, pentru mila
Ta şi adevărul Tău; că ai mărit peste tot numele cel sfânt al Tău”
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(Ps. 137, 2), cu siguranţă bucuria omenească se răsfrânge spre cele înalte,
iar Ziditorul Însuşi se bucură împreună cu făptura Sa. De aceea, „Să se
umple gurile noastre de lauda Ta Doamne...”

 
Unde e comoara ta, acolo e şi inima ta
 

Comorile pământeşti, neîntrebuinţate chibzuit spre folosul multora, ci
       dimpotrivă, spre fala păguboasă a deţinătorului, nu mai sunt stăpânite, ci
ajung să îi stăpânească pe presupuşii stăpâni. Avariţia este pătimaşa boală
ce îl robeşte pe bietul hipnotizat de lucirile aurului, poruncindu-i mereu să îşi
sporească bogăţiile, să urce constant „cifra de afaceri”, calculată de „experţii
financiari” în raport cu „rata profitului”, a câştigului obsesiv, idolul necurat ce
întreţine nesăţioasa dorinţă de a urca în clasamentele celor bogaţi, până la
cotele inevitabile ale prăbuşirii.
În vremurile de demult, pe când nu existau tranzacţiile bancare şi nici băncile,
aurul, pentru a fi ferit de furi, era îngropat în pământ. De aceea Sfântul
Vasile cel Mare, după ce a predicat cu faptele sale, dăruind nevoiaşilor
averile familiei, iată cum povăţuieşte şi cu  cuvântul, în omilia sa despre
bogăţie: „Dar pentru că bogăţia mai prisoseşte, deşi a fost cheltuită în
mii şi mii de feluri, atunci prisosul se îngroapă în pământ şi se păstrează
în locuri tainice. Că îşi spun bogaţii: „Viitorul este nesigur; pot să dea
peste noi nevoi nebănuite!”. Da, e nesigur dacă vei ajunge să foloseşti
aurul îngropat! Dar cu totul sigură este pedeapsa pentru purtarea ta
neomenoasă!

Când n-ai putut să-ţi cheltuieşti bogăţia cu nenumăratele tale
născociri, ai îngropat-o în pământ! Ce cumplită nebunie! Atâta vreme
cât aurul era ascuns în inima pământului, scormoneai pământul să-l
scoţi la iveală; dar când a ajuns la lumină, îl ascunzi iarăşi în pământ.
În sfârşit, sunt de părere că, îngropându-ţi bogăţia, ţi-ai îngropat o
dată cu ea şi inima, că „unde este comoara ta, spune Domnul, acolo
este şi inima ta”. (Sfântul Vasile cel Mare, Omilii şi Cuvântări, Trad. Pr.
prof. Dumitru Fecioru, E.I.B.M.B.O.R., 2004, p. 110)

Veacurile ce ne despart de vremea rostirii acestei predici nu au
diminuat deloc actualitatea şi înţelepciunea cuvântului, ba dimpotrivă, privim
astăzi cu adâncă mâhnire cum seifurile băncilor din toată lumea păstrează
mulţimi de inimi îngropate în ziduri reci de oţel, cavouri în cimitirele finanţelor
mondiale. Desfigurarea fiinţei umane, bolnave de virusul aurului
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şi al pietrelor zise preţioase, ce rămân nimic altceva decât doar pietre, fascinată
de iluzia măreţiei şi a puterii, a fost prevenită de Hristos când a fost ispitit de
diavolul ce i-a oferit toate bogăţiile pământului de i se va închina lui, îngerului
căzut ca „fulgerul din ceruri”, aici în locul damnaţiunii lui, dar şi a omului,
de asemenea gonit din rai, pentru neascultare. Cunoaştem cu toţii, sau s-ar
cuveni să cunoaştem spre beneficiul salvării noastre de la pieire, cele trei
ispitiri la care a fost supus Mântuitorul lumii, tocmai pentru a ne fi nouă
învăţătură şi preştiinţă a aceloraşi tipuri de ispite în care vom fi, şi chiar
suntem, mereu şi mereu, atraşi de stăpânitorul vremelnic al lumii. Pe atunci
vizibil, acum însă ascuns, dorind a fi socotit o scornire superstiţioasă, devreme
ce nu poate fi văzut. El este, însă, deconspirat de Fiul Tatălui când îl goneşte:
„Piei Satano!”, şi îl numeşte în faţa apostolilor „stăpânitorul lumii”, sau
când, în Apocalipsa lui Ioan pomeneşte adesea de sinagoga Satanei. El,
cel considerat de mulţi drept ficţiune, aleargă totuşi  „răcnind ca un leu”,
mereu gata să înşface sufletul vreunui biet om neştiutor, precum ne previne
apostolul neamurilor, şi va continua să fie, până la sorocul timpului hărăzit de
Dumnezeu, cel ce ne cheamă pe fiecare să ne supunem lui, pentru a primi
bogăţiile, plăcerile şi slava deşartă a lumii.

Felurite pretexte amorţesc conştiinţa celor dornici de averi, iar
justificările lor, adânc ancorate în palpabilitatea materială perisabilă, sunt abil
configurate spre o facilă autoapărare, ca de pildă, nevoile urmaşilor de a
moşteni avuţiile, a le înmulţi pentru a duce o viaţă prosperă şi lipsită de griji.
Această îndreptăţire, aparent firească are două mari lacune: prima, cea
descrisă în pilda fiului risipitor, care după ce a cerut de la tatăl său partea sa
de avere, a plecat în lumea largă şi a risipit în desfrâu şi petreceri, nu numai
banii, ci mai ales anii presupuşi a fi cei mai rodnici, ai tinereţii, când trebuia să
lucreze împlinirea faptelor mântuitoare. Lumea actuală, plină de nenumărate
cazuri în care copiii „de bani gata” sunt pierduţi ireversibil în tentaculele
băuturilor, drogurilor, desfrâului, violenţei, care toate, vid întunecat fiind,
sfârşesc cel mai adesea în cumplite suferinţe, în spitale, închisori, sau chiar
îndoliază familiile.

Decadenţa culturală şi morală a generaţiei tinere actuale, lipsită
astăzi, cel mai adesea, de elementare noţiuni de conduită, respect şi dragoste
pentru ceilalţi, valori spirituale ce ar fi trebuit să iradieze chiar din familie, îi
surprinde pe cei vârstnici, dar nu şi pe tinerii ce nu-şi dau seama de starea
lor, din pricina absenţei criteriilor de comparaţie; ei nu vor avea nicidecum
ştiinţa şi voinţa să folosească cu înţelepciune avuţiile, ci doar să le
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risipească odată cu vieţile lor. Acest pericol real poate fi evitat de oricine ia
aminte la înţelepciunea acestui cuvânt al marelui Vasile: „- Am nevoie de
bogăţie pentru copiii mei, mi s-ar putea spune”, la care cuviosul ierarh
răspunde: „- Pretext cu aparenţă de adevăr pentru acoperirea lăcomiei!
Puneţi înainte pe copii, pentru a vă satisface pofta inimii. Nu aruncaţi
vina pe cel nevinovat! Copiii voştri au Stăpânul lor, au Îngrijitorul lor.
De la Acesta au primit viaţa şi tot de la El aşteaptă mijloacele de trai.
Oare nu şi pentru cei însuraţi s-a scris porunca aceasta a Evangheliei:
„Dacă vrei să fii desăvârşit, vinde-ţi averile tale şi dă-le săracilor?”
Când cereai Domnului copii, când te rugai să ajungi tată, adăugai
oare şi aceste cuvinte: „Dă-mi copii, ca să nu ascult de poruncile Tale?
Dă-mi copii ca să nu ajung în Împărăţia cerurilor?” Cine-ţi garantează
că fiul tău va avea gânduri bune, că va întrebuinţa cum trebuie averea
ce i-o vei lăsa? Pentru mulţi bogăţia a ajuns prilej de desfrânare. Sau
n-ai auzit pe Ecclesiast zicând: „Am văzut o boală cumplită: bogatul
care-şi păzeşte bogăţia spre răul său” (Eccl. 5,12) şi iarăşi: „Las avuţia
mea omului ce va veni după mine! Dar cine poate şti de va fi înţelept
sau nebun?” (Eccl. 2, 18-19). Bagă de seamă ca nu cumva bogăţia
strânsă de tine cu mii şi mii de osteneli să o prefaci în materie de păcate
pentru copiii tăi şi apoi să fii pedepsit de două ori: o dată pentru
păcatele pe care însuţi le-ai făcut, şi a doua oară, pentru acelea cu
care ai împovărat pe alţii”. (Ibid. op. cit. p.120)

Într-o exprimare matematică se poate afirma evidenţa a două
constanţe ale bogăţiei: pericolul său real pentru posesorul neavizat şi
paradoxala dorinţă cvasi unanimă de asumare a riscului oricărei primejdii, de
dragul acumulării devenită patimă

Eliminarea oricărui risc este posibilă doar aplicând soluţia refuzului
iniţial, precum Mântuitorul a respins demersul vicleanului, sau, în cazul unei
moşteniri, redistribuirea avuţiei după criteriile cuviinţei creştine, cum a procedat
familia sfântului Vasile.

Cât despre „goana după aur”, riscurile sufleteşti şi pierderea
mântuirii au fost ridiculizate dintotdeauna de erudiţii de duzină, cu argumente
de genul anti-proverbului „banii nu aduc fericirea, ci numărul lor”, de aceea
ei sunt gata, atunci când se angajează în afaceri dubioase, „să se facă frate
cu dracu” până trec puntea”, omiţând din calcul că puntea întotdeauna duce
la reşedinţa fratelui cornut.

Unii dintre cei care au o vagă înţelegere a riscurilor pe care
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le implică bogăţia, lipsiţi de copii fiind, recurg la pretextul testamentului con-
form căruia vor fi distribuite celor săraci, bogăţiile rămase. Acest fals argu-
ment este spulberat de dumnezeiescul Vasile în omilia sa despre bogăţie,
astfel:

„- Nu-mi vând averile, spuneai, nici nu le dau celor săraci,
că-mi sunt necesare pentru nevoile vieţii.

- Deci, nu-i Domnul Învăţătorul tău şi nici Evanghelia nu-ţi
rânduieşte viaţa, ci tu însuţi dai legi vieţii tale. Dar priveşte bine în ce
primejdie cazi când judeci aşa! Dacă Domnul a dat porunci, care ne
sunt de neapărată trebuinţă, iar tu le socoteşti cu neputinţă de înfăptuit,
atunci nu spui altceva decât că eşti mai înţelept decât Legiuitorul.

- După ce mă voi bucura, mi se răspunde, de avuţii toată viaţa
mea, la sfârşitul vieţii îi voi lăsa pe săraci moştenitorii mei; cu zapise şi
testamente îi voi pune stăpâni pe ei pe toate bunurile mele.

- Deci atunci vei fi iubitor de oameni, când nu vei mai fi printre
oameni! Atunci şi eu te voi numi iubitor de oameni când te voi vedea
mort!...Nimeni nu mai face negoţ după spartul târgului, nici nu este
încoronat cel ce vine după terminarea  luptelor  atletice şi nici  fapte
de  bravură  nu se mai pot face după ce s-a terminat războiul. Este
lămurit, deci, că nici după ce ai părăsit viaţa aceasta nu mai poţi să
faci fapte de evlavie... Dar cine te va vesti când ai să mori?...Cel ce stă
la căpătâiul tău este gata să orânduiască totul spre folosul lui,
zădărnicind hotărârile tale... Dar, chiar dacă le-ai fi rânduit în testa-
ment pe toate şi chiar dacă ţi-ai spus lămurit gândurile tale, e de ajuns
un singur rând adăugat, ca să schimbe hotărârea ta, o singură pecete
falsificată, doi sau trei martori mincinoşi, ca să mute moştenirea ta
asupra altora”. (Ibid., op. cit., pp.122, 123)

Asemenea falsuri s-au făptuit mereu, astăzi mai mult ca niciodată,
când fabrici, proprietăţi, case şi terenuri au fost confiscate „legal”, la sfârşitul
războiului al II-lea mondial, în ţările ocupate de armata roşie, cea care a adus
cu sine „eliberarea” de sub diverse „juguri”. Sub pretextul oficial al
„naţionalizării”, al desfiinţării proprietăţii particulare şi a împărţirii tuturor
averilor întregii naţiuni cotropite, trecute sub aşa zisa „dictatura a
proletariatului”, se impunea cu forţa doctrina ateismului marxist-leninist , a
„luptei de clasă” împotriva tuturor celor care refuzau terorismul comunist.

Atunci s-a petrecut cea mai monstruoasă desfigurare a proprietăţii,
când ţări întregi din estul Europei şi Extremul Orient au fost confis-
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cate de imperiul comunist moscovit, credinţa creştină ponegrită şi prigonită,
biserici, mănăstiri şi sfinte locaşuri închise sau distruse, mii de clerici întemniţaţi,
maltrataţi şi martirizaţi, iar icoanele înlocuite cu megaportretele „genialilor
conducători”.

Oare au mai avut  vreo valoare testamentele celor de atunci?...
Cine încă îşi pune speranţa în soluţionarea post mortem a

neîmplinirilor vitale, ar fi bine să revadă textul fundamental al scripturii, unde
răspunsul tranşant al dilemei este afirmat de glasul lui Avraam: „Ai luat cele
bune în viaţa ta!” (Luca 16, 25). Orice regret este tardiv, uşile mirelui sunt
încuiate, nunta a început, iar cine nu s-a îngrijit să umple candela bunelor
intenţii cu undelemnul faptelor milosteniei şi iubirii aproapelui, rămâne în
afara împărăţiei, acolo unde şi Shakespeare a constat că, „iadul e pavat cu
bune intenţii”...

Dacă intenţiile, aşezate de Logos în mintea oamenilor, nu sunt
împlinite în fapte şi rămân doar benefice îndemnuri abandonate, aşadar
seminţe neroditoare prin negrijă, oare unde vor fi ducând cele duse cu râvnă
şi jertfelnic până la capăt? Îndrăzneaţă întrebare, pusă totuşi Învăţătorului de
către primul dintre apostoli, după plecarea tânărului bogat, necăjit de neputinţa
lui de a-şi dărui averile săracilor. Ucenicii, surprinşi şi contrariaţi de greutatea
poverii aduse de bogăţie pe calea Împărăţiei, aşteptau să găsească un răspuns
pentru ei înşişi, de aceea apostolul Petru, dornic de a desluşi ghemul întrebărilor,
îndrăzneşte: „Iată, noi pe toate le-am lăsat şi Ţi-am urmat Ţie. Deci,
nouă ce ne va fi?”. Iar Iisus le-a zis: „Adevăr vă spun că voi, cei ce
Mi-aţi urmat Mie, la naşterea din nou a lumii, când Fiul Omului va
şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri”...
(Matei 19, 23 „ 24).

Tronurile vor fi dăruite de Fiul Omului aleşilor, dar fiecare bun creştin,
în ceata lui, se va bucura de dumnezeiasca lumină neînserată, Iubirea
desăvârşită, izvorâtă din Tronul Împăratului tuturor veacurilor şi Stăpânul
tuturor neamurilor.
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Biserica veche din Goideşti
- mărturie a credinţei şi a vieţuirii isihaste în Munţii Buzăului –

Preot paroh Duţă Gheorghe
Parohia Goideşti, jud. Buzău

Munţii Buzău – Athosul românesc. Străvechi pământ
românesc, Buzăul, cu munţii, câmpiile şi dealurile de o negrăită
frumuseţe, a rămas până astăzi în conştiinţa celor mai mulţi din locuitorii
săi ca un ţinut binecuvântat.

„Soarele dreptăţii” (Mat. 3, 20) şi-a trimis aici razele luminii
şi ale credinţei, încă de la începutul plămădirii noastre ca neam.
Creştinismul a pătruns nu numai în oraşele şi aşezările mari, ci şi în
satele cele mai retrase din vârfurile munţilor, unde a reuşit să schimbe
atât inimile, cât şi conştiinţele celor care au primit cuvântul lui Hristos.
Sfântul Mucenic Sava (+ 12 aprilie, 372), ale cărui răni însângerate au
fost spălate de apele râului Buzău – locul martiriului său – este o mărturie
elocventă a tăriei credinţei şi a dragostei nesfârşite către Dumnezeu, a
creştinilor de atunci. Persecuţiile, în loc să-i nimicească, i-au făcut şi
mai puternici. Sângele martirilor a devenit o sămânţă pentru creştini
(Tertulian). Numărul tot mai mare al acestora a adunat în aşezările
ferite de năvălitori, şi mai mulţi următori ai lui Hristos. Desele incursiuni
ale migratorilor au constituit cel mai puternic motiv al retragerii populaţiei
în zonele muntoase. Aşadar, satele ascunse în zona munţilor Buzăului
au constituit nu numai un factor de credinţă, ci şi de cultură, mai ales
creştină. („Eu cred că veşnicia s-a născut la sat” – Blaga).

De la strămoşii noştri daco-geţi, am moştenit nu numai hărnicia,
ospitalitatea, curajul şi bărbăţia, ci şi vocaţia monahală, dorinţa de retragere
pentru linişte, rugăciune şi post. Istoria consemnează din cele mai vechi
timpuri, alături de preoţi, diaconi şi credincioşi laici şi numele unor monahi.
Spre pildă, eremitul Arpila este martirizat în 370 prin ardere împreună cu
alţi 25 de creştini.

Exilat în secolul al IV- lea în Dacia Pontică, egumenul
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Audius din Siria aduce, împreună cu ucenicii săi, asprimea nevoinţei
duhovniceşti, în care se punea mare accent pe asceză. Călugării români
iau aşadar contact cu monahismul sirian şi egiptean – locul obârşiei
sale.

Vestitul ansamblu sihăstresc din satele Nucu-Aluniş, comuna
Bozioru-Colţi, judeţul Buzău, este cel mai vechi centru călugăresc
cunoscut din Carpaţi, existent din epoca paleocreştină, secolele IV-
VI. Cunoscuta biserică, săpată în stâncă şi care a primit ulterior numele
Cuviosului Iosif Nevoitorul, are încrustată deasupra intrării imaginea
unui peşte – simbol paleocreştin.

Jertfa neîncetată a monahilor de aici s-a mistuit în tăcere.
Neştiuţi de ceilalţi, ei au strălucit ca nişte luceferi ai credinţei. Conform
unor documente, existau în secolele XV-XIX peste 40 de sihăstrii în
munţii Buzăului, ceea ce aduce îndreptăţire celor care au numit această
regiune - „Athosul românesc”. Cele mai importante şi mai cunoscute
dintre acestea sunt:

1. Biserica Aluniş
2. Biserica Fundătura
3. Chilia lui Dionisie Torcătorul
4. Biserica lui Iosif
5. Biserica Agatonul Vechi
6. Biserica Agatonul Nou
7. Biserica Piatra Îngăurită
8. Biserica Fundul Peşterii
9. Mânăstirea Sf. Gheorghe, ctitorită în 1596 de Mihai Viteazul
10. Mânăstirea Pinul Mare – ctitorită de Matei Basarab.

Din ultimele două nu se mai cunosc astăzi decât urmele ruinelor.
1. Biserica Aluniş (comuna Colţi) este săpată în stâncă şi are

hramul „Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul”. Până în 1864 a funcţionat
ca schit. Numeroşi călugări s-au nevoit aici.

2. Biserica Fundătura (aceasta şi următoarele se află în comuna
Bozioru), săpată într-o stâncă de 12 m lungime, 5 m lăţime şi 4 m
înălţime, se păstrează până astăzi în forma originală, excepţie
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făcând o parte din peretele sfântului altar, dinamitat de armata germană.
Are acelaşi hram ca şi Sfântul Munte Athos – „Schimbarea la Faţă a
Domnului”. A fost una dintre cele mai importante sihăstrii din zonă, dar,
din păcate, în 1864 rămâne pustie în urma Legii lui Cuza. Cei mai
virtuoşi monahi, dornici de linişte şi desăvârşire, aparţineau acestui schit.
Călugării de aici au format mai mulţi pustnici care au creat un curent de
înnoire duhovnicească în rândurile nevoitorilor din zonă. Este suficient
să amintim numele a patru mari cuvioşi: Dionisie, Iosif, Agaton şi Arsenie.
O mare parte din catapeteasma zugrăvită la 1846 prin osteneala
episcopului Chesarie al Buzăului se păstrează astăzi în biserica satului
Nucu. Până la începutul secolului trecut, pelerinii au putut observa un
trunchi de fag cu douăsprezece scobituri în formă de străchini pe care
mâncau călugării.

3. Chilia lui Dionisie Torcătorul. Aşezată în apropierea satului
Nucu, a primit numele cuviosului Dionisie, ce a locuit aici şi care, pentru
a se întreţine, se ocupa cu torsul lânii, de unde şi cognomenul de
Torcătorul. Cele două ferestre în arc frânt amintesc de goticul din secolul
al IV-lea.

4. Biserica lui Iosif este săpată într-o stâncă piramidală şi se
crede că datează din secolele III-IV. Prezenţa peştelui deasupra uşii
de intrare, vechi simbol paleocreştin, este cel mai sigur element de
datare. Sfântul Ioan Bogoslovul (Teologul) a fost ocrotitorul acestui
sfânt locaş şi al călugărilor care au trăit aici până la 1864.

5.Biserica Agatonul Vechi este săpată în stânca muntelui Crucea
Spătarului şi a avut ca hram pe Sfântul Ioan Zlataust (Gură de Aur).
Această aşezare a fost părăsită înainte de secolul XVI, când se
înfiinţează Agatonul Nou.

6.Biserica Agatonul Nou este dăltuită în stânca aceluiaşi munte
şi conservă două preţioase inscripţii în piatră. Printre numele scrise la
proscomidiar se numără cel al voievodului Neagoe Basarab, ucenicul
Sfântului Ierarh Nifon, cel care a dat un nou impuls isihasmului românesc.

7.Bisericuţele Piatra Îngăurită şi Fundul Peşterii, prin vechimea lor,
mărturisesc evlavia credincioşilor din această zonă şi a monahilor care
şi-au lăsat numele scrise, nu numai în filele istoriei Bisericii
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Neamului, ci şi pe pereţii de stâncă ai acestora.

Enumerarea câtorva din multele schituri şi sihăstrii din această zonă
a avut ca scop argumentarea că isihasmul a constituit însăşi viaţa
monahismului de aici. Astfel, hramurile „Tăierea capului Sfântului
Ioan Botezătorul” al schitului Aluniş, „Schimbarea la Faţă” al schitului
Fundătura, „Sfântul Ioan Zlataust (Hrisostom)” al schitului Agaton
şi „Sfântul Ioan Blagoslovul” al Bisericii lui Iosif reprezintă o influenţă
isihastă. Acest curent, cu tendinţa lui spre locuri retrase, şi-a găsit
împlinirea în aceste aşezări.

Cuvioşii Părinţi Dionisie, Iosif şi Agaton (sec. XV) şi-au
desăvârşit rugăciunea în liniştea chiliilor şi aşezămintelor care le poartă
numele.

Cuviosul Arsenie, contemporan cu aceştia, format la aceeaşi
şcoală duhovnicească a schitului Fundătura, s-a retras însă mai departe,
la 5-6 kilometri, nevoindu-se pe muntele care astăzi îi poartă numele:
Muntele lui Arsenie. Aici s-a nevoit cu ucenicii săi, lăsând ca testament
duhovnicesc celor care le vor urma întru vieţuire - dragostea
dumnezeiască, rugăciunea neîncetată şi aşezarea lăuntrică.
Numeroşi pustnici au continuat să ducă acelaşi mod de vieţuire sfântă
până aproape de zilele noastre.

Bătrânii din satul Goideşti, localitate aşezată la poalele Muntelui
lui Arsenie, îşi amintesc că bunicii şi străbunicii lor întâlneau un pustnic
care venea să ia apă dintr-un izvor al acestui munte. Acest izvor este
numit până astăzi „Izvorul Călugărului”.

*
Biserica de lemn din Goideşti. Nu departe de sat se află un
platou împădurit, numit „Bisericile”. După tradiţie, aici au existat în
secolele XVII-XVIII câteva mici biserici din lemn, unde se adunau
la rugăciune, noaptea şi la sărbători, sihaştrii din partea locului. Din
secolul al XIX-lea, aceste biserici au dispărut.

Un alt nume apropiat Goideştiului a constituit locul de vieţuire
şi nevoinţă a mai multor generaţii de sihaştri. O poiană de aici
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poartă astăzi numele „Valea Chiliei”, amintind de numeroşii pustnici ce
s-au nevoit aici, până în secolul al XIX-lea. Sfântul Cuvios Părinte
Vasile de la Poiana Mărului, care prin învăţăturile şi scrierile sale a
readus printre monahi vieţuirea sfântă a Părinţilor Pustiului şi practicarea
neîntreruptă a Rugăciunii lui Iisus, a exercitat o influenţă deosebită şi asupra
călugărilor şi pustnicilor din această zonă.

Aşadar, susţinuţi de dragostea şi rugăciunile pustnicilor din
ţinuturile apropiate, credincioşii mireni, retraşi în această zonă
muntoasă greu accesibilă (vf. Ivăneţu, 1191 m) de teama năvălitorilor,
au purces în jurul anului 1700 la ridicarea unei biserici din lemn,
locaş care se păstrează până astăzi în bune condiţii. Biserica aşezată
în centrul satului constituia însăşi sufletul întregii comunităţi.

Ca şi casele ţărăneşti, biserica aceasta este o construcţie în
întregime din material lemnos, de dimensiuni mici – 12 m lungime,
6 m înălţime, pereţi, acoperiş, turlă. Fundaţia o reprezintă materialul
litic (bolovani de râu), peste care s-au aşezat patru tălpi groase de
0,4 m – piese masive din brad. Peste aceste tălpi sunt aşezate una
după alta bârnele dispuse orizontal, în mai multe rânduri. Pridvorul
este principalul element care apropie această biserică de casa
ţărănească, cu vechea ei prispă.

Sfântul altar are mari similitudini cu formele existente în
Transilvania, la Bârsău, Comăna de Sus sau Râu de Mori. Acoperişul
de şindrilă este specific bisericilor vechi. Turnul de pe pronaos a
servit în vechime ca şi clopotniţă. Numeroase elemente de
arhitectură împodobesc această biserică: etanşarea bârnelor fără
mijloace mecanice şi încheierea lor în „coadă de rândunică”, şindrila
aşezată în „solzi de peşte”, zăvorârea uşii cu feronerie manuală,
crestarea consolelor în unghiuri drepte, etc. Sculptura măreşte
valoarea ornamentaţiei. Întâlnim aici străvechiul motiv al funiei
împletite pe marginea superioară a pălimarului tindei.

Ca la mai toate bisericile vechi din zonă, pronaosul este
despărţit de naos printr-un perete de icoane. De obicei, în pronaos
stau mai mult femeile, lăsând locul bărbaţilor în naos. Atât pronaosul
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cât şi naosul sunt împodobite cu icoane pe lemn, foarte vechi, amintind
de stilul bizantin, cu o uşoară nuanţă românească.

Tâmpla bisericii este pictată direct pe bârne. Cele patru icoane
împărăteşti, pictate în culori vii, mărturisesc şi astăzi, după două secole,
frumuseţea nepieritoare a Ortodoxiei. Icoana Maicii Domnului de aici
are ceva deosebit: venerarea credincioşilor a mers până acolo încât
mâna Preasfintei Călăuzitoare (Odighitria) a rămas fără culoare în locul
în care a fost sărutată cu evlavie. Maica Domnului este cea mai puternică
mijlocitoare şi mângâietoare pentru aceşti credincioşi. Sunt convins că
şi pentru ei, Sfântul Ioan Damaschin a scris aceste cuvinte: „Singur
numele Născătoarei (Theotokos), Maica Domnului, cuprinde în
sine întreaga taină a icoanei mântuirii”.

Sfântul altar este mic, intim şi te îndeamnă la rugăciune. Sfânta
masă are o formă aproape unică în zonă: o piatră cioplită rotund, aşezată
pe un picior de lemn. Sfânta masă, cea mai importantă dintr-o biserică,
este locul unde Dumnezeu se descoperă oamenilor. Reprezintă atât
mormântul lui Hristos, cât şi Scaunul de Judecată, înaintea căruia vom
sta cu toţii. Închipuie însă şi masa Cinei celei de Taină, de unde ne luăm
Pâinea Vieţii veşnice. Forma rotundă a acestei sfinte mese ne aminteşte
de veşnicia lui Dumnezeu, care vine în mijlocul nostru pentru a ne
înveşnici. Hristos este Lumina lumii. De aceea este numit şi Soarele
dreptăţii. Din acest motiv, înconjurarea sfintei mese se face întotdeauna
împotriva sensului „mersului soarelui” – mitropolitul Varlaam al
Moldovei.

Un alt element deosebit al acestei biserici îl reprezintă Spălătorul
– un lighean cioplit ce are în prelungire un lemn de salcâm, găurit,
pentru a permite scurgerea apei.

Acest sfânt locaş este pus sub ocrotirea duhovnicească a doi
mari rugători: Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfânta Cuvioasă Parascheva.
Pentru creştinii de aici, evlavia şi dragostea către Sfânta Cuvioasă, ale
cărei sfinte moaşte au fost aduse la Iaşi în 1641, nu au ţinut seama de
graniţa care desparte Moldova de Muntenia. Sfinţii nu au graniţe.
Cinstirea lor îi uneşte şi întreolaltă pe creştini. Timp de două milenii,
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credinţa creştină şi limba română au format legătura cea mai puternică
a acestui neam.

Ctitorii acestei Biserici, cu smerenia specifică acestui neam,
au fost interesaţi să construiască un locaş pentru rugăciune şi nu
să-şi etaleze numele. Biserica aceasta a răzbătut printre veacuri şi a
fost martoră tuturor bucuriilor şi necazurilor fiilor acestui neam.
Ea este şi va rămâne oglinda veşniciei. Privim deodată atât trecutul,
cât şi viitorul. Cu acest gând, în urmă cu un an, am purces la
renovarea întregului acoperiş, pentru a nu mai fi pusă în pericol
existenţa acestui sfânt locaş. Cea mai mare contribuţie la această
lucrare a avut-o domnul Dedu I. T. Gheorghe, un bun credincios
şi enoriaş al parohiei noastre, din sprijinul căruia avem astăzi o
frumoasă bisericuţă alăturată celei vechi, închinată eroilor şi
tuturor luptătorilor pentru credinţă.

Din rândurile acestor luptători fac parte nu numai cuvioşii
şi martirii, ci şi creştinii de acum care prin jertfa rugăciunii şi a
dragostei dumnezeieşti, strălucesc tainic, spre slava lui Hristos şi
spre mântuirea neamului nostru creştinesc şi românesc.

Bibliografie:
Ierom. Ioanichie Bălan     - „Vetre de sihăstrie românească”,
Bucureşti, 1982
Dr. Antonie Plămădeală - „Spiritualitate şi istorie la Întorsura
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Pr. Horia Constantinescu - „Biserici din lemn din Eparhia Buzăului”,

Buzău, 1987

Bisericuţa Eroilor
din Cimitirul Parohiei Goideşti, comuna Brăeşti, jud. Buzău

• Bisericuţa Eroilor din cimitirul satului Goideşti, comuna Brăeşti,
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judeţul Buzău, a fost construită în luna septembrie a anului 1999, conform
autorizaţiei de construcţie nr. 4132 / 8 octombrie 1999, eliberată de Episcopia
Buzăului, de către Dedu I. T. Gheorghe, credincios acestei parohii, împreună
cu familia sa;

• Această bisericuţă a fost construită pe locul unei bisericuţe mai vechi,
zidite în jurul anului 1900 de către un anume Gheorghe Popescu, unchi de-al
domnului Dedu I. T. Gheorghe. La rândul său, această bisericuţă de la începutul
secolului XX, ar fi fost construită pe piciorul mesei primei biserici din parohia
Goideşti, făcută din lemn şi construită în jurul anului 1700

• Bisericuţa Eroilor din cimitirul satului Goideşti este construită din
lemn, cu fundaţia de ciment şi pereţii din scândură de brad. Are trei turle în
miniatură, cu acoperişul bătut în solzi de peşte şi este învelită în tablă de
aluminiu. Bisericuţa are 3 m lungime şi 2,5 m lăţime. Pereţii interiori sunt
placaţi cu sfinte icoane, iar în sfântul altar se află o cruce din lemn de stejar,
pe faţa căreia este sculptat Domnul Iisus Hristos răstignit.

• Acestui sfânt locaş i s-a dat numele de Bisericuţa Eroilor, deoarece
din datele culese de la cei mai bătrâni oameni ai satului şi de la veteranii de
război, am constatat că avem un număr mare de eroi căzuţi pe câmpurile de
luptă: în Războiul de Independenţă (1877-1878) sunt 6, în Primul Război
Mondial (1916-1918) sunt 32 şi în al Doilea Război Mondial (1941-1945) sunt
37. Numele tuturor acestor eroi se află scrise la loc de cinste pe bisericuţa lor.

• Bisericuţa a fost sfinţită în ziua de 10 octombrie 1999 cu 4 preoţi:
                  Preot Pomete Costică, reprezentând biserica Goideşti

Preot Necula Remus de la biserica Pîrşcov, jud. Buzău
Preot Simion Ioan de la biserica Brăeşti, jud. Buzău
Preot Florin, biserica Odăile, jud. Buzău.

La sfinţirea bisericuţei a participat un număr de aproximativ 450 de persoane,
credincioşi ai parohiei Goideşti şi din împrejurimile localităţii. În această zi s-a făcut
şi praznic, de către toţi cetăţenii care ai căror rude au căzut pe câmpul de luptă.

• Începând cu anul 1999, când s-a sfinţit Bisericuţa Eroilor, în fiecare
an, la Înălţarea Domnului, când sărbătorim şi Ziua Eroilor, slujba pentru eroi
se desfăşoară la Bisericuţa Eroilor.

Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere pentru a construi această
bisericuţă pentru eroii neamului românesc.

Dedu I. T. Gheorghe
(sat Goideşti, comuna Brăeşti, jud. Buzău)
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Aceste scrisori de mulţumire, adresate eroilor, au fost citite în faţa
publicului adunat la Bisericuţa Eroilor din Goideşti, în ziua de

Înălţare / ziua Eroilor, în anii 2002 şi 2003.

Ionică GRAMA:
Stimaţi credincioşi, îndoliată adunare, Sfinţia Voastră,
În prag de sărbătoare, cu lacrimi şi durere, am venit cu toţii la

acest mic monument, pentru a aduce omagiu marilor eroi care s-au jertfit
pentru pământul patriei şi al comunei noastre. Părinţii, bunicii şi stră-
străbunicii noştri au luptat cu arma-n mână, flămânzi şi goi şi s-au jertfit
pentru ca noi, urmaşii lor, să ne bucurăm de jertfa şi de vitejia lor.

Suntem aici puţini goidari din neamul strămoşilor noştri, ca să
putem vărsa pe mormântul lor sfânt, atâtea lacrimi câte ar trebui.

Eu, un simplu goidar, voi spune cu multă emoţie şi recunoştinţă,
un cuvânt omagial, la căpătâiul celor care s-au jertfit pentru patrie, pentru
ca noi, urmaşii lor, să putem trăi.

O M A G I U
Suntem puţini aici,
La micul monument,
Dar suntem toţi cu lacrimi
Şi cu durere-n piept.

Ne închinăm aici,
În fiecare an
Şi pentru jertfa voastră
Serbăm din neam în neam.

N-avem atâtea lacrimi,
Să vă udăm mormântul.
Sufletul să vă fie
Preaocrotit de „Sfântul”,

Căci ne rugăm cu toţii
La bunul Dumnezeu,
Ca drumul vostru-n ceruri
Să nu vă fie greu.

Soarta voastră-n viaţă
A fost ca o părere
Şi aţi păşit spre moarte
Cu patimi şi durere.

V-aţi părăsit părinţii,
Soţia şi copiii,
Să apăraţi pământul
Şi ale noastre glii.

În zdrenţe aţi plecat,
Desculţi şi-nfometaţi,
Să apăraţi o ţară
Şi-ai noştri sfinţi Carpaţi.

Cu hunii, cu barbarii,
Lupta-v-aţi mult cu turcii,
V-aţi murdărit de sânge,
Cu nemţii şi cu ruşii.
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Dar voi, vitejii noştri,
Voi aţi învins mereu
Şi aţi avut în frunte
Pe bunul Dumnezeu.

Căci voi plecaţi la luptă,
Cu semnul crucii-n faţă.
Icoane-aveaţi în suflet
Şi-a Domnului povaţă.

Aţi mers prin locuri grele,
Prin geruri şi noroi
Şi v-aţi jertfit cu toţii,
S-o ducem bine noi.

Ne-aţi apărat pământul.
Vă cerem azi iertare
Şi la mormântul vostru,
Venim toţi cu o floare.

Părinţii v-au murit,
Mai sunt copiii voştri...
Dar vă mai plâng, în urmă,
Nepoţii, strănepoţii…

Vă plânge lumea toată
Şi ne-nchinăm cu toţii,
Căci, pentru toţi urmaşii,
V-aţi dus în calea morţii.

Noi îl rugăm pe Domnul
Ca să vă dea iertare,
Că aţi murit în chinuri grele
Şi fără lumânare.

Nespovediţi, ne-mpărtăşiţi
Murit-aţi la hotare,
Căci aţi luptat s-aveţi
O Românie Mare.

De-aţi învia ca să vedeţi,
Pentru ce aţi luptat,
Voi v-aţi întoarce în mormânt,
C-un vaiet şi un oftat.

Că-n ţara noastră, astăzi,
O ducem iarăşi greu.
Nu-s lupte şi războaie
Dar traiul ne e rău.

Căci au murit eroii
Ce sfânt ne-au cârmuit
Iar alţii, mult mai lacomi,
La cârmă au venit.

Eroi mai sunt şi astăzi,
Dar nu îi pot învinge.
Ne-au dus spre sărăcie
Şi ţara noastră plânge.

Şi azi vă plânge ţara
Pe voi, martiri eroi,
Murit-aţi fără milă,
S-o ducem bine noi.

Ne închinăm cu toţii
La crucea dumneavoastră,
Căci aţi vărsat mult sânge,
Voi, pentru ţara noastră.

Şi-acolo sus în ceruri,
Urcaţi pe sfinte trepte
Şi ne rugăm cu toţii
La Domnul, să vă ierte.

Dumnezeu să-i ierte!
Acum, cu această ocazie, vreau să
aduc felicitări şi mulţumiri celor
care  au făcut această troiţă, în
amintirea şi eroilor noştri martiri.
Dumnezeu să-i răsplătească!
(Cuvânt rostit în faţa a circa 200
de concetăţeni (goidari) în 13 iunie
2002)
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Grama Ion:
Stimaţi concetăţeni, iubiţi credincioşi,
onoraţi profesori şi elevi, sfinţia voastră,

       Suntem astăzi cu toţii aici, în cimitirul satului nostru, în faţa acestui
micuţ monument şi lângă această sfântă troiţă, într-un moment foarte
important pentru noi toţi, pentru a aduce şi anul acesta un omagiu celor
care s-au jertfit căzând la datorie pentru ca noi, urmaşii lor, să o ducem
mai bine şi să avem o ţară liberă, curată şi binecuvântată de Dumnezeu.
Aceştia, stimaţi concetăţeni, sunt Eroii Neamului Nostru, care vor rămâne
veşnic în inimile noastre.

Nu este nimeni din această adunare care să nu aibă în neamul
său un erou căzut pe câmpurile de luptă: un tată, un frate, un bunic sau,
pentru cei mai mici, un stră-străbunic. Şi iată, stimaţi credincioşi, că şi
cei mai mici ai neamului nostru au venit cu toţii aici, sub îndrumarea
profesorilor şi dascălilor lor, - cărora le mulţumim - pentru a aduce un
omagiu străbunilor lor.

De-a lungul istoriei, de la Decebal încoace, ţara noastră a fost
călcată de cotropitori care au năvălit pe pământul nostru pentru bogăţiile
şi frumuseţile sale. Dar eroii noştri au reuşit, cu preţul vieţii lor, să-i
învingă şi să-i alunge şi dacă astăzi avem o ţară liberă şi prosperă, acest
lucru se datorează lor. Eroii noştri neînfricaţi au luptat cu duşmani puternici
şi periculoşi, dar datorită curajului lor şi cu grija bunului Dumnezeu, au
ieşit mereu învingători. Întotdeauna ostaşul român a purtat icoana bunului
Dumnezeu la piept şi în suflet şi Dumnezeu i-a ajutat mereu să iasă
învingător.

Astăzi, stimaţi credincioşi, nu avem în satul nostru flori pentru
fiecare erou şi chiar dacă am avea, ele nu ar încăpea în acest micuţ
cimitir. Au luptat străbunii noştri cu romanii, cu turcii, tătarii, hunii barbari,
cu ruşii, cu nemţii şi de-aceea sângele vărsat de eroii noştri a stropit şi
pământul ţărilor duşmane, iar osemintele lor sunt împrăştiate pretutindeni
de la Rusia stalinistă până în Germania hitleristă.

Stimată adunare, alături de eroii care ne-au apărat ţara de
cotropitori, omagiem astăzi şi pe cei mai proaspeţi eroi ai neamului nostru
- eroii revoluţiei din Decembrie 1989, care ne-au scăpat de jugul
comunismului, înlăturând un dictator care ne luase şi dreptul la credinţă
faţă de Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu nu l-a mai putut răbda. Când
privim această troiţă sfinţită, ridicată de o familie credincioasă
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din satul nostru, familia Gheorghe Dedu, ne amintim şi de eroii din 1989
care ne-au redat credinţa către Dumnezeu, pe care dictatorul Ceauşescu
ne-o luase. Pretutindeni pe pământul ţării au fost eroi şi fiecare dintre
noi, oriunde ne-am afla, când vedem un mic monument, ni-i putem aminti
şi-i putem omagia.

Mă uit aici, în mulţimea adunată şi văd câţiva veterani care au
luptat alături de eroii neamului nostru, dar cărora bunul Dumnezeu le-a
ajutat să se întoarcă în viaţă, lângă familiile lor. Sunt oameni în vârstă,
obosiţi, dar care şi acum poartă în piept o inimă de erou. Le mulţumim
pentru vitejia lor. Să le dea Dumnezeu viaţă lungă şi să se bucure de
roadele vitejiei lor.

Acum voi încerca să dedic câteva versuri în semn de omagiu
pentru eroii noştri.

Voi, scumpi eroi… noi am venit
În zi de sărbătoare,
În amintirea voastră scumpă,
S-aprindem lumânare.

Şi flori am pus şi am adus,
L’al vostru monument,
Şi toată viaţa cât trăim,
Noi vă purtăm la piept.

Vă plâng şi fraţii şi copiii
Nepoţi şi strănepoţi,
Voi aţi lupta, de-aţi avea „arme”,
Ca să scăpaţi din morţi.

Voi aţi luptat pân-aţi căzut
La Plevna, Oituz sau Smârdan,
De-aceea amintirea voastră,
Serbăm din neam în neam.

Cu ruşi, cu nemţi voi aţi luptat,
La Don, în Tatra-n Caucaz
Şi-aţi apărat această ţară,
Ca noi s-o ducem bine azi.

Flămânzi şi goi voi aţi luptat,
Pământul vi l-aţi apărat
Şi aţi murit la datorie,
Cu gândul împăcat.

Ne-mpărtăşiţi voi aţi murit
Şi fără lumânare,
Dar Dumnezeu vă va primi,
Şi vă va da iertare.

Vă plânge toată România,
Moldova, dulcea Bucovină,
Că le-am pierdut pe cele două,
Nu sunteţi voi de vină.

Vă plânge, azi, toată suflarea
Din glia românească,
Că ţară mândră avem azi,
Din urma dumneavoastră.

Dar comuniştii ne-au călcat,
Pân’ şi credinţa ne-au luat,
Şi-atunci, în ’89
Mult sânge s-a vărsat.
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Vom scoate din arhive
Erorile minciunii
Şi-om scrie-o carte dreaptă
La fiii naţiunii.

Să corectăm în carte,
Să punem titluri noi,
Istoria să scrie
Mai mult despre eroi.

Eroii şi cu sfinţii
Să steie laolaltă,
Şi-atunci vom putea spune
C-avem o carte dreaptă.

Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească
în pace. (5 iunie 2003)

Şi am scăpat de comunism,
Credinţă iar am căpătat.
S-o ducem bine cei rămaşi,
Mulţi tineri au picat.

Cu mâinile curate,
Copii, elevi, studenţi,
Curmaţi au fost la moarte,
De terorişti demenţi.

Vom plânge la morminte
Şi-om duce multe flori,
Că ne-au salvat cu viaţa
Şi tinereţea lor.

Bisericuta
Eroilor
construită de
familia Dedu I.T.
Gheorghe din
Goideşti, jud.
Buzău şi sfinţită de
4 preoţi în ziua de
10 oct. 1999

3535



 Porunca Iubirii   1 / 2005 37

Pastoraţia celor din
instituţiile de învăţământ

Ionuţ Ilea

Legile şi logica umană sunt mult prea strâmte şi prea atinse de păcat
 pentru a putea oferi tinerilor o educaţie completă, atât din punct de

vedere intelectual, cât şi din punct de vedere spiritual. Iată de ce, în încercarea
de a crea o simbioză între ştiinţă şi adevărata religie, care, pentru noi, creştinii
ortodocşi, este însăşi Viaţa, trebuie să ţinem seama şi de comorile de
învăţătură transmise de către Sfinţii Părinţi. Păstrând firul acestei „logici”,
găsim excelente, delicioase merinde duhovniceşti, cuvintele Sfântului Ioan
Gură de Aur despre maniera în care trebuie să formăm şi să pregătim pentru
Cer, binecuvântatele odrasle ale fiecărei familii: „Naşterea de copii este o
rânduială a firii, însă a-i creşte şi a-i educa întru virtute este o chestiune
de minte şi voinţă”.

Mulţi părinţi consideră că singura obligaţie pe care o au faţă de
copiii lor este să nu-i lase să moară de foame. Dar firea îşi cere oricum cele
ale ei, aşa că, pentru îndeplinirea acestei obligaţii nu este nevoie nici de cărţi,
nici de porunci. O îndatorire sfântă este, însă, grija de a educa inimile copiilor
în virtute şi evlavie.

Această obligaţie le revine deopotrivă taţilor şi mamelor. Sunt taţi
care nu precupeţesc nici un efort pentru a-şi da odraslele pe mâna unora
care să le facă toate poftele, considerând educaţia creştină drept un lucru
neînsemnat. Ori, acest fel de a privi lucrurile este pricina dezordinii care
face ca societatea noastră să se tânguiască. Să presupunem că aţi agonisit
pentru ei o avere considerabilă. Totuşi, dacă ei nu vor şti s-o administreze cu
înţelepciune, ea nu va rezista prea multă vreme în mâinile lor; se va risipi şi
va pieri împreună cu proprietarii. Va fi „cea mai dureroasă moştenire a
lor”.143

Cuvintele acestea ale Sfântului Ioan Gură de Aur sunt suficient de
clare pentru cei care vor să se bucure de roadele activităţii copiilor lor, în
cadrul instituţiilor de învăţământ. Fiecare membru al unei instituţii de învăţământ
are nevoie de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru că, înainte de a fi
profesor, acesta a trecut prin toate etapele procesului de educaţie, din
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copilărie până la maturitate.
*

În acest articol dorim să punem în dezbatere pastoraţia preotului în
mediile educaţionale şi rolul său de a înveşmânta în haină creştină procesul
de învăţământ laic.
       Preotul are menirea de a face viu mesajul creştin în mediile educaţionale,
dar şi de a contribui la zidirea familiei creştine (a „micii biserici”) şi la formarea
de adevărate mame şi adevăraţi taţi care să-şi educe copii în spirit creştinesc.
În ceea ce priveşte conceptul şi calitatea de mamă, Sfântul Ioan Gură de
Aur ne luminează tot cu o lecţie despre educaţie: „Voi, mamelor, îngrijiţi-
vă de fetele voastre, căci este uşoară pentru voi o astfel de îngrijire.
Luaţi seama bine să se deprindă să stea în casă. Mai cu seamă, învăţaţi-
le să fie evlavioase, modeste, să dispreţuiască averile, să fie simple şi
fără pretenţii la îmbrăcăminte. Şi în felul acesta, daţi-le în căsătorie.
Crescându-le pe ele aşa, nu numai pe ele, ci şi pe bărbatul pe care-l
vor avea, le-aţi mântuit, şi nu numai pe bărbat, ci şi pe copii şi pe
nepoţi. Dacă rădăcina este bună, ramurile se vor răspândi în chip
armonios, iar pentru toate acestea veţi primi plată. Aşadar, să facem
toate, ca şi cum n-am avea în grijă numai un suflet şi prin el, să folosim
pe multe altele. Fiicele toate să iasă la căsătorie din casa părintească,
precum iese un luptător din locul de antrenament, având cunoaştere
amănunţită, a întregii ştiinţe, ca şi un aluat care trebuie să dospească
întreaga plămadă şi să o facă pâine bună”.144

Aşadar, considerăm că orice acţiune a preotului, desfăşurată pe
terenul instituţiilor de învăţământ nu poate face abstracţie de pastoraţia tinerilor
căsătoriţi, a familiei şi copiilor.

Pastoraţia preotului în cadrul acestor medii se prelungeşte, în mod
indirect, prin profesorul de religie care are aceeaşi misiune ca a preotului:
transmiterea mesajului Evangheliei lui Hristos, în baza preoţiei universale pe
care o are ca şi creştin (asta în cazul în care nu este preot, când are preoţie
împărătească, propriu-zisă).
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1. Rolul preotului faţă de
problema tinerilor şi a familiei

1.1 Refuzul sau limitarea numărului copiilor

Această temă se impune cu deosebită stringenţă, ţinând cont de faptul
că, sub influenţa modelului occidental, care ridică promiscuitatea,

desfrâul, concubinajul la rang de virtute, încercând să instaureze o nouă
ordine de drept a firii, familia creştină tinde să eşueze şi să intre într-un
proces de disoluţie. Toată istoria creştinismului, întreg mesajul biblic ne arată
că nu este aşa şi că, pentru a rezista şi pentru a se întări Biserica lui Hristos,
este nevoie de adevărate familii creştine, adevăraţi prunci creştini, de
reîntoarcerea la izvoarele creştine ortodoxe ale Părinţilor din vechime. O
recentă statistică sociologică, referitoare la situaţia demografică a românilor
în următorii 50 de ani, demonstrează că, dacă vom continua să refuzăm
naşterea de copii, populaţia României se va situa în jurul cifrei de 16 milioane.
Modelul de viaţă propus de Occident şi  teoria malthusianistă, pe care
occidentalii încearcă să o înrădăcineze în conştiinţele, şi aşa fragile, ale
tineretului român, constituie o problemă cât se poate de serioasă. Ideea
aceasta nu reprezintă o noutate în peisajul românesc. Ea îşi are rădăcinile în
perioada interbelică, când numeroşi oameni de ştiinţă prefigurau apariţia
acestui grav flagel care atentează la viaţa familiei. O dezbatere pertinentă
pe această temă o realizează preotul Teodor Bodnar, în lucrarea sa de teologie
pastorală  - “Rolul preotului în educarea enoriaşilor săi”, unde, la capitolul
destinat copiilor, tineretului şi familiei, trage un semnal de alarmă extrem de
tăios, referitor la pericolele care se abat asupra integrităţii familiei, ca celula
de bază a societăţii, ca „mică biserică” instituită de Dumnezeu încă din
perioada edenică. Deşi copiii sunt fericirea cea mai mare a părinţilor, deşi, în
acest sens, bunul Dumnezeu a dat poruncă expresă oamenilor, zicând: „Fiţi
rodnici şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi-l stăpâniţi” (Fac.3 şi urm.),
încă mai există destui creştini care, nesocotind adevărata fericire şi voie
divină, refuză sau limitează numărul copiilor.
        Această atitudine extrem de primejdioasă aduce omenirea înapoi la
păgânismul desfrânat din Antichitate, care avea urâtul obicei de a reduce
voluntar numărul copiilor şi de a  fugi de căsătorie. Creştinismul a înlăturat în
bună parte mentalitatea păgână cu privire la naşterea copiilor.145
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         La prima vedere, s-ar părea că problema limitării copiilor nu are o
pondere atât de importantă în arhitectura familiei. Pe parcurs, vom demonstra
însă, că aceasta aduce, de fapt, grave prejudicii instituţii familiei şi că lipsa
Tainei Căsătoriei nu poate constitui pentru noi, cei de astăzi, un bun prilej de
formare armonioasă copiilor - viitori oameni de bază ai societăţii şi mădulare
vii ale Bisericii lui Hristos. De aceea, devine limpede faptul că, dacă dorim
să tratăm o problemă precum pastoraţia celor din instituţiile de învăţământ,
trebuie să plecăm de la familie. Familia reprezintă pista de lansare către
instituţia de învăţământ, terenul de formare, locul de unde se selectează
viitorii membrii ai instituţiilor de învăţământ. Revoluţiile, socialismul şi mai
ales capitalismul secolului XVIII şi începutul secolului XIX au întronat
materialismul ca „cel mai de seamă bun al omului”. Profesorul David
Ricardo a dezvoltat teoria rentei financiare, în care expune raportul între
productivitatea solului şi înmulţirea populaţiei. Această teorie o dezvoltă la
maximum şi pastorul englez Robert Malthus în lucrarea sa: „Essay on the
Principies of Population”. El susţine că populaţia creşte în progresie
geometrică, iar alimentele în progresie aritmetică, motiv pentru care se cere
amânarea căsătoriei, până când omenirea îşi va îmbunătăţi starea
economică.146

        Teoria a fost apoi transformată în neomalthusianism, care recomanda
limitarea naşterilor prin mijloace neonaturale. Concepţia a avut un ecou
nefast în Europa şi pe alte continente. Mare parte din cei lipsiţi de simţul
moral au fost cuprinşi de panica autoînfometării şi au început să  practice
refuzul şi limitarea naşterii de copii. Treptat, acest obicei a contaminat mai
întâi oraşele şi apoi, în raport cu slăbirea credinţei, şi satele, astfel încât,
astăzi putem spune că s-a generalizat şi a devenit un mare pericol religios-
moral şi naţional. Care să fie oare motivul acestei deprinderi condamnabile?
În general, motivul invocat de cei în cauză este de natură materială. Se pare
însă, că acest motiv nu ar fi cel real, deoarece constatăm cu surprindere, că
oamenii mai săraci - ţărani muncitori, meseriaşi şi mici funcţionari - au copii,
pe când cei mai înstăriţi - bogaţii satelor şi oraşelor  - sau n-au nici un copil,
sau au numai unul sau, în cel mai bun caz, au doi copii.
      Motivul trebuie deci, căutat în altă parte. Fără îndoială, cauza o constituie,
pe de o parte, lipsa de ruşine, de frică şi de respect faţă de Dumnezeu şi de
poruncile Lui sfinte, iar pe de altă parte, spiritul caracteristic secolului în care
trăim - spiritul comodităţii, luxului, petrecerilor şi egoismului.147

       Aceste constatări făceau parte dintr-o statistică din perioada
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interbelică, redactată de către luminatul om de ştiinţă şi doctor creştin Grigorie
Gheorghe Comşa, în lucrarea „Păcatul lipsei de prunci”.
       În clipa de faţă, nivelul dramei tinde să se îndrepte către cotele maxime.
Imoralitatea care domneşte în societatea de astăzi, haosul, instabilitatea de
orice natură pe care toţi o resimţim din plin, dovedesc acest lucru. Pentru
noi, creştinii, această stare de lucruri nu este deloc liniştitoare. Dimpotrivă,
ea impune o serioasă reflecţie şi tragerea unui semnal de alarmă către
instituţiile statului implicate în problema tinerilor, a căsătoriilor şi destinului
acestora.
            Referitor la combaterea acestei atitudini, de către preot, noi credeam
că numai o viaţă exemplară, în acord cu poruncile dumnezeieşti ale Sfintei
Scripturi şi cu tradiţia bisericească răsăriteană, poate oferi soluţia viabilă a
ieşirii din criză. Iată ce ne spunea doctorul Grigorie Gheorghe Comşa, în
urmă cu câteva decenii: „Refuzul sau limitarea numărului de copii
constituie, în sine, un dublu pericol: religios-moral şi social-naţional.
Biserica nu poate sta nepăsătoare în faţa acestor primejdii care ameninţă
neamul. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, imoralitatea este uneori
înspăimântătoare”.148

            În această situaţie, avem nevoie nu numai de preoţi bine pregătiţi,
bine formaţi intelectual şi duhovniceşte, ci şi de profesori de religie care să
se situeze pe acelaşi calapod şi care să îi facă pe  toţi aceia care trec prin
mâinile sale, să conştientizeze că Taina Căsătoriei este una din cele şapte
Sfinte Taine ale Bisericii şi că familia reprezintă, cu adevărat, „mica biserică”.
Alianţa bărbatului cu  femeia are, printre scopurile fixate de Dumnezeu, şi
procreaţiunea copiilor. Deci, păcătuiesc împotriva celei mai elementare
prudenţe divine, acei părinţi care, prin orice metodă, împiedică această
procreaţie, călcând în picioare porunca dumnezeiască „Să nu ucizi !”. Din
acest punct de vedere, legea divină este absolut categorică: nu admite
conceptul medical de avort, precum şi metodele de provocare a acestuia:
contraceptivele (steriletul, pilulele anti-baby, spirala, prezervativul).149

1.2. Coeziunea şi menţinerea familiei

D ispariţia bruscă a surselor de venituri este responsabilă de
importantele tendinţe de disoluţie a familiei. Migraţia în vederea obţinerii

de venituri desparte, adesea, membrii familiei,  pentru lungi
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perioade de timp. Când prostituţia însoţeşte migraţia, efectul distructiv asupra
familiei este deosebit de ridicat. Sunt multe cazuri în care copiii, fie sunt
lăsaţi în grija bunicilor - şi ei lipsiţi de resurse, fie sunt pur şi simplu abandonaţi,
fără nici un fel de suport material. De asemenea, numărul de divorţuri este
în continuă creştere. În multe cazuri, mama rămâne singură cu copiii; lipsa
de resurse materiale o împinge, cel mai adesea, în situaţii disperate. De
regulă, datele sugerează că acei copii din familiile incomplete sunt cei mai
vulnerabili la riscul abandonului şcolar, neglijării, abuzului fizic.150

            Tipologia familiilor mono şi bipareantale 151

            Conform documentelor de specialitate, constatăm că la coeziunea
şi menţinerea familiei contribuie un complex de factori. În realitate, însă,
tipologia familiilor are o covârşitoare influenţă  asupra unităţii acesteia. Putem
vorbi, astfel,  de existenţa a şapte tipuri de familii :

1. Familia de tip A - reprezintă familia nucleară, tradiţională şi
„intactă”: doi părinţi căsătoriţi, locuind împreună, interacţionând în mod
continuu cu familia şi fiind implicaţi în familie. În general, societatea consideră
acest tip de familie drept familia ideală, folosindu-l ca pe o normă socială cu
ajutorul căreia sunt judecate toate familiile (prin comparaţie).

2. Familia de tip B - reprezintă tipul de familie, în care unul dintre
părinţi interacţionează foarte puţin sau deloc cu ceilalţi membri ai familiei,
deşi, din punct de vedere psihologic, rămâne un membru al familiei. Astfel
de familii pot exista, dacă unul dintre părinţi este spitalizat, este la închisoare
sau are serviciul în altă localitate pentru o lungă perioadă de timp.

3. Familia de tip C - în acest tip de familie, unul dintre părinţi
interacţionează cu familia doar în aparenţă. El îşi canalizează atenţia şi energia
spre altceva. De fapt, el este absent din familie din punct de vedere psihologic.

4. Familia de tip D - acest tip de familie este foarte rar. Un exemplu
ar putea fi acela al unui părinte care a suferit serioase afecţiuni psihice şi
care nu participă, nici psihologic nici interacţional, la viaţa de familie. Un alt
exemplu ar fi acela al familiilor bogate, în care relaţia de căsătorie dintre soţi
este menţinută doar formal, din motive economice, unul dintre părinţi renunţând
cu totul la drepturile şi îndatoririle de soţ şi de părinte. Se observă că familiile
care sunt social etichetate ca „normale”, cu ambii părinţi prezenţi, pot îmbrăca
o varietate de forme, în funcţie de tipul de implicare al părinţilor în viaţa de
familie.

5. Familia de tip E - reprezintă tipul de familie în care

4141



 Porunca Iubirii   1 / 2005 43

ambii părinţi, deşi sunt separaţi sau divorţaţi, păstrează legături intense cu
copiii şi sunt implicaţi în viaţa acestora, atât psihologic cât şi interacţional.
Poate fi cazul părinţilor care, după divorţ, au obţinut fiecare în parte, dreptul
de custodie asupra copiilor.

6. Familia de tip F - se referă la situaţia în care unul dintre părinţi
încetează să interacţioneze cu familia, dar rămâne ataşat de ea din punct de
vedere psihologic. El (ea) încă îi priveşte pe membrii familiei ca fiind importanţi
pentru el (ea) şi îşi modifică comportamentul în funcţie de modul în care
percepe aşteptările lor. Acest părinte absent este prezent în familie, din punct
de vedere psihologic, chiar dacă, fizic, el nu mai există.

7. Familia de tip G -  acest tip de familie este greu de imaginat, se
referă la un părinte separat de familie în mod formal, absent psihologic (nu
se mai consideră responsabil şi nu se mai implică în problemele familiei), dar
care are totuşi contacte, interacţionează cu membrii ei. Poate fi un părinte
care locuieşte în aceeaşi casă cu fosta familie şi care, deşi nu-i pasă de ea,
întâlneşte în mod repetat pe ceilalţi membri ai familiei.

1.3 Rolul preotului în procesul creşterii şi dezvoltării copiilor din
parohie

O datorie importantă pe care părinţii se cuvine să o aibă mereu în
vedere, este străduinţa ce trebuie depusă pentru a face din copiii lor

oameni sănătoşi la minte şi la trup. Dezvoltarea fizică a copilului fraged
constituie cea mai imperioasă grijă a părinţilor. În urma numeroaselor
cercetări, s-a constatat că micuţul copil este cel mai slab dintre toate
vieţuitoarele şi că ar muri în timpul cel mai scurt, dacă ar fi lăsat fără sprijin.
De aceea, se impune o îngrijire foarte chibzuită şi atentă. Anticii ziceau:
„Mens sana in corpore sano” şi puneau foarte mare accent pe educaţia
fizică a tineretului. Igiena, băile, sportul etc., erau la greci, romani, spartani
etc. preocupări de căpetenie, fapt care i-a făcut să devină puternici şi de
temut. Păcat că această educaţie era aproape unilaterală, ei îngrijindu-se
mai mult de corp decât de suflet.

Creştinismul a introdus armonia dintre trup şi suflet. Preotul trebuie
să colaboreze în armonie deplină cu medicul din sat sau oraş, iar unde acesta
lipseşte, se va strădui la toate ocaziile potrivite şi în colaborare cu celelalte
autorităţi, să răspândească între enoriaşii săi cele mai elementare precepte
de igienă şi îngrijire medicală. Această  colaborare nu este
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străină de Biserică, căci în trecutul istoric, între religie şi medicină a fost, la
toate popoarele, o legătură perfectă: „ La începuturile lor, religia şi
medicina s-au confundat, căci ştiinţa era una singură, cercetată şi
aplicată de aceeaşi slujitori”.152

Referitor la modul în care, într-o familie, bărbatul trebuie să se poarte
cu soţia sa însărcinată, preotul va avea datoria ca, prin predicile sale sau prin
vizitele pastorale efectuate la familiile din parohia sa, să-l pună pe soţ în
temă, în legătură cu modul delicat de înţelegere şi tratare a soţiei pe timpul
sarcinii. Preotul va trebui să ştie să spună că în timpul sarcinii, femeia este
mult mai nervoasă decât de obicei, că are nevoie de un tratament mai spe-
cial şi că, de aceea, bărbatul are datoria să fie blând şi să-i acorde tot ajutorul
necesar. Copilul nou-născut trebuie să fie bine îngrijit pentru a putea rămâne
sănătos. Prea mulţi copii mor din cauza ignoranţei părinţilor. Aici intervine şi
rolul preotesei, care trebuie să ştie să îndrume tânăra mamă în chestiuni
despre regularitatea alăptărilor şi igiena suptului, chestiuni care au o foarte
mare importanţă.

Rolul preotului faţă de creşterea sufletească a copiilor din parohia
sa, a propriilor lui copii, are o importanţă fundamentală în formarea
duhovnicească a acestora. Cu mult mai importantă decât creşterea trupească
este educaţia spirituală a tineretului, acesta fiind numită pe drept cuvânt
„podoaba sufletului omenesc”.

Precum am mai afirmat, primul şi cel mai important factor al
educaţiei copilului îl reprezintă familia, care trebuie să vegheze asupra copilului
începând din copilărie, până când acesta iese din casa părintească şi chiar
după aceea. Aceasta din diferite motive, unul dintre acestea fiind faptul că
tineretul petrece o mare parte a timpului în familie, sub dragostea şi
supravegherea părinţilor. După statisticile franceze mai vechi rezultă că fa-
milia poate avea o influenţă timp de 65.000  de ore (7%) şi şcoala  15.000 de
ore (2%) asupra copilului (Adolphe Ferriere, „Educaţia în familie”, Edit.
Cultura Românească, Buc., traducere Maria Dobre). Rezultă că familia
poate avea o influenţă considerabilă asupra copilului, deci părinţilor le revine
în primul rând marele rol de educator. Familia formează sentimentele şi
caracterele primordiale ale copiilor, ea este factorul principal şi fundamental
al educaţiei. În sânul familiei se poate face adevărata educaţie, se înalţă
sufletul, se înnobilează inima, viaţa de familie fiind singurul loc unde prăpastia
dintre iubire şi egoism se astupă, unde natura şi cultura, datoria şi simpatia
merg mână în mână, unde natura se dezvoltă din sine însăşi şi devine
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cultură, iar această strânsă lucrare a naturii cu cultura este de o însemnătate
fără de pereche pentru înnobilarea vieţii instinctive a omului.153

Educaţia e, pe cât de sublimă, pe atât de dificilă. Ca să poată influenţa
copiii, se cuvine ca înşişi părinţii să fie dotaţi cu sentimente bune, cu judecată
clară şi voinţă fermă. Radiind din ei, aceste calităţi pot astfel lumina şi încălzi
inimile copiilor. Referindu-se la educaţia copiilor, Sfântul Ioan Gură de Aur
spune undeva: „Fără îndoială că, mult mai iscusit decât pe oricare pictor
sau sculptor îl socot pe acela care ştie să formeze în tineri moravurile”.
Cu drept cuvânt, căci sculptorul sau pictorul moşteneşte această artă de la
natură, pe când a fi tată sau mamă e o vocaţie, deci o datorie pentru împlinirea
căruia, ei trebuie să se ridice peste natura stricată, să se lupte cu o fire
moştenită, având plecare spre rău.

Mama, şi mai ales ea, are primul rol în educaţie, căci femeia se
poate numi cu adevărat mamă numai atunci când a crescut bine pe copilul
său. Mama are o influenţă extraordinară asupra copilului şi are mai mare
succes dacă este devotată, decât o mie de pedagogi. Surâsul de pe buzele
mamei, plin de dragoste, transpune în sufletul copilului voioşie şi fericire.
Acei copii, cărora soarta nemiloasă le-a răpit mama, în locul dragostei de
viaţă, sunt înclinaţi mai mult spre melancolie şi pesimism.

Educaţia bine primită de la părinţi deschide calea fericită a viitorului.
Pasteur spunea: „Oh!  Tatăl meu, oh, măicuţa mea. Oh! Scumpii mei
dispăruţi care aţi trăit atât de modest în această căsuţă, vouă vă datorez
totul...” şi încheie: „Fiţi binecuvântaţi scumpii mei părinţi pentru ceea
ce aţi fost şi memoriei voastre aduc omagiul meu astăzi”.154

Merită să vorbim puţin şi despre rolul preotului în pregătirea părinţilor
ca şi educatori, ştiut fiind faptul că până la vârsta de 5 - 7 ani copilul este
numai sub directa influenţă a părinţilor. Acest timp este extrem de important,
deoarece acum se pun bazele edificiului personalităţii viitorului bărbat. De
felul în care se face educaţia copilului, mai ales în primi ani, dar şi la vârsta
adolescenţei, influenţează fericirea sau nefericirea lui pe toată viaţa. Pentru
că o însemnată parte a părinţilor nu-şi fac această sfântă datorie, preotul
este dator să pregătească părinţii pentru misiunea lor de educatori, el trebuie
să înceapă să formeze părinţi buni, competenţi în a asigura o creştere bună
fiilor şi fiicelor lor.155 Influenţa preotului în familiile enoriaşilor săi are o pondere
mare şi poate determina pe părinţi să călăuzească paşii copiilor lor spre
lumea faptelor bune şi a deprinderilor creştineşti.

După majoritatea pedagogilor, prima copilărie, prima
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etapă din educaţia copilului este până la vârsta de 6 ani. Perioada aceasta
este extrem de importantă pentru educaţie.  Din germenii care se găsesc şi
se sădesc în sufletul fraged al copilului, se vor naşte mai târziu izvoarele
fericirii sau nefericirii pentru părinţi şi copii, se va culege însutit sămânţa
bună sau neghina (Părintele I.I.Rădulescu: „Rostul casei”, pag. 33, Buc.).
Nervozitatea părinţilor, gâlceava şi larma pot deforma personalitatea copilului.
Copăceii mici răsar greu acolo unde pătrunde vijelia. Dacă mama este inima,
tatăl este creierul familiei. Mama împreună cu tata alcătuiesc o singură
putere de educaţie, o singură iubire, o singură grijă pentru fericirea copiilor
lor.

Combaterea, de către preot, a unor momente care aduc grave
atingeri demnităţii şi rolului de educator al părinţilor merită să facă obiectul
unei tratări în următoarele rânduri ale acestei lucrări. Pentru ca familia să
rămână la rolul de educatoare neîntrecută în cinste şi în demnitate, cu care a
înzestrat-o Dumnezeu, păstorul sufletesc trebuie să vegheze necontenit asupra
ei. Trebuie  să combată toate curentele, toţi duşmanii care cred că, dacă au
săvârşit cu regularitate cultul divin, dacă au predicat uneori şi dacă au celebrat
toate slujbele şi au împărtăşit Sfintele Taine acelora care le-au cerut, ei au
făcut totul şi şi-au îndeplinit datoria (Pr. Dr. Spiridon Cândea: „Hristos şi
mântuirea sufletească a orăşenilor”, pag. 107). Astfel de preoţi duc mai mult
o luptă defensivă. Ori, timpul de azi reclamă din partea slujitorului altarului o
remarcabilă ofensivă împotriva tuturor duşmanilor care atacă mai ales viaţa
morală a familiei, fără de care, atât individul cât şi statul vor suferi mereu.

Dacă astăzi, viaţa familială se destramă sub ochii noştri şi dacă
familiile sunt ameninţate în tot momentul să devină o mină (gata să explodeze),
aceasta se datorează, într-o mare măsură, atacului vehement susţinut împotriva
familiei de către atâţi duşmani şi atâtea curente ostile ei. Familia nu este
înjghebată dintr-un instinct de conservare, nu este o instituţie de creştere a
copiilor şi de satisfacere a unor instincte, ci este clădită pe Sfânta Taină a
Căsătoriei, este baza societăţii, cu rădăcini străvechi ca o alianţă monogamă.
Cei care recomandă liberul trai sexual şi nimicirea căminului, lovind familia,
trebuie combătuţi cu severitate. Preotul va combate curentul feminist, arătând
necesitatea unui cămin familial în care părinţii să-şi îndeplinească cu sfinţenie
îndatoririle lor fireşti. Acest curent este cu atât mai periculos, cu cât tinde să
ia proporţii şi determină multe mame, mai ales din cele de la oraşe, să se
abată de la datoria lor sfântă, în numele unor deziderate lansate cu multă
uşurinţă.156
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2. Profesorul de religie

După Învierea Sa din morţi, Mântuitorul a trimis pe Sfinţii Apostoli
să vestească Evanghelia Sa, zicându-le: „Mergând, învăţaţi toate

neamurile, botezându-le în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh, învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit  Eu vouă ...” (
Mt. 28,19-20).
       Acest testament l-au primit şi urmaşii lor până în zilele noastre. Astfel
trebuie să înţeleagă şi profesorul de religie misiunea sa, şi anume că a fost
chemat de Dumnezeu printr-o chemare lăuntrică şi că a fost trimis să înveţe
pe alţii cuvântul Lui. În această slujire, el nu este singur, deoarece Dumnezeu
i-a promis că-l însoţeşte şi-l ajută „în toate zilele, până la sfârşitul
veacurilor”, aşa cum a promis şi Sfinţilor Apostoli. Prin urmare, pentru
buna reuşită a educaţiei religioase este nevoie ca profesorul de religie să
corespundă anumitor cerinţe; fără profesori adevăraţi, nici cea mai bună
organizare a învăţământului, nici cele mai potrivite metode şi mijloace nu
preţuiesc nimic. Datorită faptului că profesorul este cel care  influenţează
decisiv educaţia elevilor, acesta trebuie să aibă o personalitate puternică,
deosebită. Un educator adevărat poate fi numai acela care se implică în
viaţa socială, fiind stăpânit de o mare iubire pentru Dumnezeu şi pentru
oameni.157

După cum generalul care conduce armata sa se îngrijeşte de salvarea
ostaşilor lui, după cum căpitanul cârmuieşte corabia lui, cu dorinţă de a salva
pe călători, tot aşa şi Pedagogul, datorită proniei pe care o are faţă de noi,
conduce pe copiii săi spre o vieţuire mântuitoare. Toate câte le cere în chip
binecuvântat de la Dumnezeu ca să ni le dea nouă, pe acelea le dobândim
dacă ascultăm pe Pedagog. 158

       Rânduielile de mai sus aparţin unui ilustru pedagog creştin din veacurile
primare (Clement Alexandrinul) şi au fost alese pentru că avem siguranţa
că ele sunt capabile să reflecte cel mai fidel nuanţele conceptului de pedagogie
creştină, indispensabilă ca şi cunoaştere, ca şi mod de viaţă pentru pastoraţia
preotului în instituţiile de învăţământ. Profesorul de religie, ca şi prelungire a
sacerdoţiului în instituţiile de învăţământ, are datoria de a face înţeles sensul
autentic al educaţiei creştine. Noi, creştinii obişnuiţi, trebuie să privim fiecare
aspect al vieţii noastre în lumina poruncilor lui Dumnezeu.

Prin educaţia creştină trebuie să-i ajutăm pe copii să
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câştige ceea ce Sf. Apostol Pavel numeşte: „Chipul / forma lui Dumnezeu
(morpheTheou)” (Filip. 2,6). În greceşte, cuvântul pentru educaţie este
„morphis” (formare). Tot Sf. Apostol Pavel spune: „O, copiii mei, pentru
care sufăr iarăşi durerile naşterii, până ce Hristos va lua chip în voi”
(Gal. 4,19). În creşterea copiilor şi formarea lor în Hristos şi în viaţa cea
adevărată, cunoaşterea psihologiei copilului, intuiţia fină privitoare la proprii
copii nu este de ajuns, dacă nu chemăm neîncetat, prin rugăciune, harul lui
Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm atât dimineaţa cât şi seara, în orice mo-
ment când avem nevoie să cunoaştem voia Domnului şi să învăţăm, astfel,
să deosebim gândul lui Dumnezeu. Prin practica rugăciunii, realizăm ţelul
cel mai înalt - acela de a fi în comuniune cu Dumnezeu, pentru a ne mântui
şi a-i ajuta pe copiii noştri să dobândească viaţa veşnică.

În lumea noastră de azi se vorbeşte din ce în ce mai rar despre
Sfânta Taină a Cununiei şi atunci când se vorbeşte, se spune doar de dragostea
dintre soţ şi soţie. Într-adevăr, această dragoste poate fi o binecuvântare, un
dar de la Dumnezeu, dar ţelul principal este de formare de noi copii creştini,
de formare de noi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Unirea soţilor trebuie să se
facă de către Dumnezeu, cu frică şi rugăciune, ca El să-i binecuvânteze şi
ca pruncii să fie zămisliţi, nu numai trupeşte ci şi duhovniceşte. Când
transmitem viaţă altei generaţii, sarcina noastră este de a transmite nu numai
viaţa trupului, ci şi o viaţă spirituală.

Este necesar să-i asigurăm copilului o dezvoltare afectivă sănătoasă;
dar şi mai important este să susţinem creşterea duhovnicească a unui copil.
Viaţa duhovnicească este moştenirea cea mai de preţ pe care putem să o
lăsăm copilului nostru. În zilele noastre, mulţi copii vin pe lume fără să fie
doriţi, iar unora nici nu li se îngăduie măcar să vină pe lume. Fiecare copil
trebuie să fie primit cu dragoste în familie. Dragostea pe care copilul o
primeşte de la familie, în primii ani de viaţă, este de neînlocuit, este temelia
solidă pe care el însuşi îşi va putea clădi propria viaţă. Lipsa acestei iubiri
lasă urme adânci şi incurabile, dacă copilul nu primeşte harul iubirii de
Dumnezeu, fiindcă cel lipsit de dragostea părintească la începuturile vieţii
sale este prea slab pentru a trece peste suferinţele de ordin psihic; chiar şi
cele mai mici lovituri primite în mod inevitabil pe parcursul vieţii îl vor afecta
profund. Impresiile primite de prunc în pântecele mamei sale determină, în
mare măsură, starea lui fizică, afectivă şi chiar spirituală.

E bine ca sfaturile medicale cu privire la o alimentaţie sănătoasă, în
timpul sarcinii, să fie urmate cu seriozitate. Nu e de ajuns, însă, să
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ne îngrijim numai de trupul copilului. Părinţii, şi în special mama, va trebui să
se roage neîncetat pentru pruncul pe care-l poartă şi să recunoască faptul
că acesta este atât copilul lui Dumnezeu, cât şi al lor. Ar fi de dorit ca mama
să se spovedească şi să se împărtăşească cât de des posibil. Fiind în pântecele
maicii, pruncul nu va trebui să fie supus şocului unor zgomote prea mari şi
unei atmosfere de violenţă, ca cele generate de unele filme sau de certuri.
Gândurile şi sentimentele mamei creează şi ele climatul în care se dezvoltă
pruncul. Inima ei ar trebui să reverse o dragoste primitoare şi rugăciune
pentru viitorul copil. Femeia care aşteaptă să nască, să se roage la Maica
Domnului, care este ocrotitoarea şi călăuza sfântă a părinţilor şi educatorilor,
datorită Pruncului Dumnezeiesc pe Care La purtat la sânul ei şi pe care L-
a crescut pe pământ. Moaşele ştiu că pruncul aude şi recunoaşte vocea
tatălui, încă din pântecele mamei. De aceea, atitudinea tatălui faţă de prunc,
înainte de venirea lui în lume, precum şi atmosfera din casă, sunt foarte
importante pentru creşterea duhovnicească a copilului.160

Din ceea ce am expus până aici, putem constata că sunt esenţiale,
pentru profesorul de religie, discuţiile axate pe problema întemeierii unei
familii creştine, viaţa copilului înainte de naştere, cum să ne îngrijim pruncii
care cresc, formându-le caracterul acasă şi la şcoală. E mai bine pentru
prunc, ca în afară de cazul când mama suferă de neputinţă trupească, să fie
hrănit natural, de la sânul mamei. Acest lucru este tot mai mult acceptat
astăzi şi recomandat medical; dar noi ne referim, aici, la aspectul spiritual al
hrănirii copilului. Mama ar trebui să încerce să fie întotdeauna în stare de
pace şi rugăciune, atunci când îşi hrăneşte pruncul, în aşa fel încât el să nu
primească numai hrană trupească ci şi hrană duhovnicească.

Primii trei ani din viaţă au o importanţă vitală pentru creşterea
duhovnicească şi trupească. Copiii trebuie să înveţe să fie ascultători din
fragedă pruncie, ascultarea făcând parte naturală din viaţă. De aceea,
profesorul de religie va trebui să insiste mult pe această temă a educaţiei
copilului în Taina Ascultării. Este mult mai uşor să-l formezi pe copil în duhul
ascultării, încă de la începutul vieţii. Exemplul părinţilor are o importanţă
primordială: dacă ei nu-şi vor arăta unul altuia respect, copilul nu va învăţa
niciodată ce-i ascultarea. Ascultarea e vitală din punct de vedere duhovnicesc
şi copiilor care n-au dobândit-o le va fi mult mai greu să o înveţe mai târziu.

În cadrul şedinţelor cu părinţii, profesorul de religie ar fi de dorit să
fie prezent pe lângă diriginte (în cazul în care nu este el diriginte) şi să trateze
mare parte din chestiunile discutate în acest capitol, succint şi pe
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înţelesul tuturor părinţilor.
Copiii îşi petrec o mare parte din copilărie pe băncile şcolii. De

aceea, părinţii trebuie să fie la curent cu ceea ce se petrece la şcoală.
Trebuie să se întâlnească cu profesorul şi să primească să joace un rol în
buna funcţionare a şcolii. Părinţii trebuie să le asigure timp şi un loc liniştit
pentru pregătirea lecţiilor, să-şi arate interesul pentru programul lor şi să-i
încurajeze să prindă gustul şcolii.

Copilul care are prea multe griji nu poate învăţa cu folos, dar cel
care se simte ocrotit şi fericit în sânul familiei va spori mult mai mult în toate.
Copiii au capacităţi diferite de asimilare a informaţiilor şi a diferitelor deprinderi.
Câteodată, un copil poate creşte, cu timpul, mai profund din punct de vedere
intelectual, decât alţii care par să asimileze mai repede materia, la nivelul
cerut de sistemul şcolar. Una dintre problemele sistemului de educaţie ac-
tual  este aceea că-i învaţă pe copii să concureze unii cu alţii la învăţătură.
Notele obţinute în

urma lucrărilor de control sunt considerate mai puţin importante decât poziţia
pe care o deţine copilul în raport cu ceilalţi din clasă şi acest lucru cultivă
mândria. Adulţii trebuie să se arate nemulţumiţi de nota obţinută şi să-l laude
pe copil pentru osteneala depusă, iar nu pentru că i-a întrecut pe ceilalţi copii,
obţinând note mai mari ca ei. Un copil care, în ciuda eforturilor sale, nu
reuşeşte să aibă rezultate bune la învăţătură, nu trebuie făcut să se simtă că
nu valorează nimic.161

2.1. Educaţia din anii adolescenţei. „Piesele de aur din visteria
adolescenţei”

Un adolescent care crede în Hristos, care merge la Biserică şi vrea să
rămână curat până la căsătorie este deja o raritate printre tinerii de

astăzi. Să fim conştienţi că un asemenea ideal cere  efort din partea celor
ce-şi petrec o mare parte din timp alături de oameni ce consideră normale
nonvalorile morale şi spirituale libertine. Firea omenească a fost creată după
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Sfinţii Părinţi spun că una dintre trăsăturile
acestui chip este libertatea noastră personală... Libertatea nu înseamnă să
faci ce vrei. Nu-i ajutăm cu nimic pe copiii noştri lăsându-i să trăiască inde-
pendent de noi la vârsta de 13 ani. Binecunoscutul aforism al
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Fericitului Augustin : „ Iubeşte şi fă ce vrei!” înseamnă de fapt: „Iubeşte-L
pe Dumnezeu şi fă ce vrei”. O tânără şi-a întrebat tatăl cum ar trebui să
danseze (dacă este invitată la o petrecere). Tatăl i-a răspuns : „Dansează ca
să te simţi bine, dar simtă-te bine în aşa fel încât întorcându-te acasă, în
cămaşa ta, să mai poţi privi icoana Domnului, să-I mulţumeşti şi să te ruşinezi
privindu-L în faţă”.
              Adolescenţa reprezintă perioada cea mai zbuciumată din viaţa
tânărului, o perioadă de tensiuni sufleteşti, în care el este confruntat cu crizele
de personalitate, crize puberale, când se manifestă chiar şi la copiii creştini
îndoielile în credinţă, este o perioadă de tăgăduire şi de răstălmăcire a tot
ceea ce, mai înainte, considerau ca fapt în sine. Adolescenţii noştri trebuie să
ajungă singuri la etapa convingerii mature privitoare la credinţă. Aceasta nu
înseamnă, desigur,  izolarea de ceilalţi, ci izolarea prin propria lor experienţă.
Trebuie să apară ca adulţi ortodocşi, pentru că ei cred că ortodoxia este
adevărată, că ne arată cum este Dumnezeu şi cum suntem noi. Numai o
asemenea credinţă va fi de ajuns să-i ţină în ortodoxie pentru toată viaţa.
               Unii copii trec, în chip firesc, fără traume, de la o credinţă de copii
la o credinţă matură; din păcate nu toţi pot face aceste transformări lin.
Mulţi dintre tinerii ce se droghează azi se răzvrătesc prea multor obiceiuri şi
reguli în care ei nu mai văd nici un sens profund. O broşură publicată recent
de Guvernul Britanic în legătură cu abuzul de droguri constată că cea mai
bună măsură preventivă împotriva drogurilor e o bună relaţie între copii şi
părinţi.
           O temă delicată, tipică adolescenţilor, pe care profesorul de religie
are menirea de a o trata cu toată seriozitatea posibilă o constituie relaţiile cu
sexul opus. Părinţii se tem ca copiii lor să nu cadă în păcat înainte de căsătorie.
Şi în majoritatea cazurilor, în loc să-i înarmeze cu sfaturi, le interzic să iasă să
se întâlnească cu tineri ce au deja prieteni sau prietene. Ei ajung până acolo
încât, le interzic până şi o simplă conversaţie cu sexul opus. Necazul este că
asemenea restricţii creează mai multe probleme decât le rezolvă. Când s-au
dat toate avertismentele potrivite şi s-au fixat condiţiile adecvate, se constată,
de multe ori, că un tânăr lăsat liber, fără a fi ţinut prea strâns în frâu , va fi
recunoscător lui Dumnezeu şi se va teme să nu dezamăgească prin
comportamentul lui  încrederea pe care i-o acordă părinţii. Încrederea cultivă
întotdeauna încredere.
          Dintre stările sufleteşti care se manifestă cu deosebită intensitate în
viaţa adolescentului sunt sentimentul religios, avântul eroic şi spiritul
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critic. Într-un volum de stihuri intitulat “Poeme într-un singur vers”, poetul
Ion Pillat are următoarea poezie: „Un singur zvon şi-atâtea ecouri în
pădure”. Prin acest exemplu, dorim să arătăm că toată frământarea
sufletească a adolescentului, căreia nu puţini îi spun criză, are o singură
motivaţie, care nu e alta decât aceea care provine din legătura  adolescentului
cu Dumnezeu. E zbuciumul care-şi proiectează atât razele cât şi umbrele
asupra celorlalte stări sufleteşti, proprii vieţii de adolescent. Îndeosebi trei
sunt aceste stări care le creează nelinişte interioară: sentimentul iubirii, pornirea
spre acţiuni eroice şi spiritul unui discernământ critic. Într-un fel, nici nu sunt
trei, ci una singură, asupra căreia se răsfrânge întreaga situaţie care-l pune
pe adolescent într-o confruntare directă cu absolutul, care este şi  Creatorul
său.
          În ceea ce priveşte sentimentul iubirii, primul dintre aceste daruri
divine, dintre care aminteam mai înainte, avem ocazia să-l analizăm în
continuare pe întreg parcursul acestui itinerar spiritual. În orice caz, te vei
raporta la el ca la un vis al tău de aur, având astfel prilejul să te înalţi la
frumuseţea unui mare şi sfânt ideal. Elanul eroic este unul dintre dominantele
complexului de stări sufleteşti trăite de adolescent.

În această ordine de idei, părintele Ilie Moldovan realizează un mic
portret duhovnicesc al adolescentului, în cuvinte de o rară  sensibilitate: „Nu
mai puţin importantă este năzuinţa spre acţiuni eroice. Câtă vreme
adolescenţa poate fi numită poem al vieţii curate, chiar fiind marcată
de contrazicerile anilor tineri, ea este începutul unei existenţe năvalnice
care se revarsă cu generozitate  religioasă în afară de sine. În acest
sens, ea tinde să se dăruiască, să se întrupeze în fapte de curaj şi
vitejie, cu intenţia de a schimba până şi nedreptăţile veacului şi de a
ctitori aşezări de viaţă noi. Este şi acesta un ideal  - o piesă de mare
preţ în visteria adolescenţei, numai că, între idealul pe care ţi-l formulezi
şi neputinţa realizării lui imediate, nu de puţine ori, apare îndoiala -
cunoscută cu denumirea de scepticismul adolescenţei. Desigur, biruinţa
- ca depăşirea acestei stări de chin şi îndoiala - aparţine unei lupte la
care Dumnezeu Însuşi te cheamă. În ce mă priveşte personal, mă uit în
ochii tăi şi-ţi văd hotărârea, preocupare fermă de angajare într-un
război nevăzut, îţi aud şi glasul tremurător care parcă zice: <<Sunt
gata pentru bătălie! Numai să văd cu ce scut mă pot înarma, ca să pot
să-mi apăr în curăţire iubirea şi cu ce armură mă voi îmbrăca, pentru
a străbate prin anii furtunii şi ce- mi stau în faţă, înfruntând toate
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ispitele!>>. Bine tinere, la următorul nostru popas am să-ţi vorbesc şi
de aceasta! Numai asupra unui lucru vreau să-ţi atrag atenţia de pe
acum: vei avea mult de luptat şi vei vedea că, după eforturi îndelungate
de ani de zile, după sute de victorii câştigate va trebui să rămâi de
veghe pe linia de atac”.162

       În continuare, ne propunem să aducem în discuţie cealaltă stare
sufletească manifestată impetuos în sufletul tânărului, şi anume tendinţa de
a critica.
        Legat de originea şi înţelesul spiritului critic, mergând în concordanţă
cu gândirea părintelui, exprimată în rândurile de mai sus, putem afirma că
reprezintă o certitudine faptul că apariţia spiritului critic în această perioadă
din viaţa adolescentului este un dar de la Dumnezeu, de care nu te poţi lipsi,
dacă cunoşti rosturile Lui sfinte. El nu este altceva decât discernământul cu
care adolescentul este înzestrat şi care face distincţiile necesare între adevăr
şi eroare, între bine şi rău, între păcat şi virtute. Orice greşeală, mai ales fiind
vorba de păcat, începe de fiecare dată prin căderea raţiunii din Adevăr.
Aşadar, adevărul este un cuvânt cheie al tainelor existenţei, prin care se
exprimă întreaga noastră existenţă, ca şi de raţiunea care-l slujeşte cu fidelitate.
În acest sens, marele gânditor Blaise Pascal ne atrage atenţia asupra
existenţei aşa numitei „raţiuni a inimii”, tocmai pentru că adevărul se află
întotdeauna în unitate cu iubirea. Nu este, oare, adevărul marea realitate a
fiecărui eu etic ce sălăşluieşte în adâncul fiinţei noastre şi se descoperă
drept o raţiune a inimii, prin sentimentele pe care le avem, bunăoară, pentru
mama noastră şi chiar pentru fata pe care pretindem că o iubim? Aceeaşi
raţiune, însă, ne permite, când ne lipsim de dreapta socoteală sau de
discernământ, ceea ce într-un anumit moment nu înţelegem, fiind vorba de
lucruri mai presus de cuvinte, care nu se pot uşor explica. Aşa se face că
cenzura acestei raţiuni pe care, la anii adolescenţei, nici n-ai cum s-o controlezi,
doreşte să substituie până şi convingerile religioase pe care le-au dobândit în
copilărie de la părinţii noştri trupeşti şi duhovniceşti. Din această întâlnire a
credinţei, din pruncie şi pubertate, cu o raţiune rebelă a cărei origine este
încă necunoscută de adolescent, rezultă un conflict pe care acesta îl trăieşte
dramatic. De ce? Tocmai pentru că această înfruntare antogonistă ce are
loc în cugetul adolescentului nu este de ordin intelectual, ci este mai cu
seamă de ordin moral.
              Referitor la preocupările adolescentului privitoare la existenţa lui
Dumnezeu (o altă nuanţă a complexului de stări sufleteşti
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trăite de adolescent) putem afirma că se manifestă cu aceeaşi explozivitate
ca şi spiritul critic şi elanul eroic. În ceea ce priveşte modul de manifestare
a acestei tendinţe fireşti, părintele Moldovan ne lămureşte mult mai adânc:
„Mai întâi, bănuiesc că te gândeşti la faptul că ceea ce ai ajuns tu
personal să vezi în lume, până în clipele de faţă, este nespus de mult de
departe, de aceea ce ar trebui să fie. Iată şi cum te întrebi îndoielnic
dacă există sau nu Dumnezeu. Oare este de acceptat ca un Dumnezeu
bun să fi creat această lume a nedreptăţii? Aşadar, pentru ce Dumnezeu
permite răul? Pentru ce lasă şi pe păcătos să-i meargă bine, iar pe cel
drept să piară? Dacă, cu adevărat, noi oamenii am fi creaţia lui
Dumnezeu, cum am încercat să te lămurească ceva mai înainte, lumea
aceasta nu ar cunoaşte atâtea mizerii şi încă de atâtea feluri!  Unde
este despărţirea în condiţiile noastre de pe pământ, între binele dorit şi
domnia reală a răului, între Dumnezeu şi diavol? (in paranteză doar îţi
răspund, deocamdată, pentru a-ţi spulbera o nedumerire: existenţa
răului în lume şi în om este ea însăşi o probă a existenţei lui Dumnezeu.
Dacă persoana umană înzestrată cu libertate, nu ar fi un factor de
decizie, de alegere între bine şi rău, totul în această lume ar fi ceva
automat. Nu ar angaja răspunderea nimănui. Da, atunci numai
Dumnezeu ar fi răspunzător de tot răul existent pe pământ. Căci binele
strict obligatoriu nu mai este bine. Numai binele liber este bine cu
adevărat, întocmai acest lucru presupune şi libertatea răului. Ori
libertatea nu poate veni decât de la Dumnezeu, Izvorul libertăţii. Aşa
stând lucrurile te întreb : vrei să fii matur, adică răspunzător de tine
însuţi? Vrei să înfrunţi cu eroism, după cum îmi spuneai mai înainte,
rigorile vieţii? Singura şansă pe care o ai este de a crede în Dumnezeu.
Pe această lume a tensiunii ce a apărut în cugetul tău se mai află şi alte
conflicte nu mai puţin însemnate. E vorba, pe de o parte de curăţia
morală spre care năzuieşte inima ta dominată de iubire, susţinută de
încrederea în steaua destinului tău uneori chiar de dreapta preţuire a
propriei tale făpturi, iar pe de altă parte de ispitele în care te împing
poftele senzuale, în stare să facă din tine o fiinţă blazată şi în cele din
urmă să te piardă)”. 163

              Se desprinde cu claritate din ceea ce s-a tratat până acum că
aceste trei dominante constante din complexul de stări sufleteşti ale
adolescentului (sentimentul religios, spiritul critic, elanul eroic) sunt cu adevărat
piese de aur din  visteria, zestrea lui spirituală dăruită de către Bunul
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Dumnezeu, dar cu condiţia expresă să le ştie folosi cum trebuie.

2.2. Problema distracţiilor tinerilor

Legat de această temă, credem că este foarte important ca, în cadrul
unei ore de religie, profesorul să informeze corect elevii despre adevărata

formă de distracţie a creştinului. Pentru nişte părinţi creştini, scopul este
acela de a face în aşa fel încât distracţiile şi viaţa socială să contribuie la
dezvoltarea copiilor, în calitate de creştini, care să-şi poată trăi credinţa în
lume. În calitate de creştini ortodocşi nu ne putem izola de restul lumii. Şi
totuşi, multe din căile lumii sunt vădit inacceptabile pentru un creştin. E
nevoie de un efort considerabil pentru a evita extremele, şi desigur multe
depind şi de vârsta copilului. Dacă dorim ca ai noştri copii să se dezvolte ca
persoane libere şi mature care iubesc pe Dumnezeu, tocmai din pricina
acestei dorinţe să ne străduim să dăm o mai mare atenţie prietenilor şi
distracţiilor copiilor noştri. Dacă neglijăm acest aspect esenţial al vieţii lor, ei
se vor lăsa antrenaţi de curentul lumii, fie se vor simţi sufocaţi şi se vor
răzvrăti. De aceea, profesorul de religie ar trebui să le spună  copiilor (viitori
părinţi) precum şi părinţilor la şedinţele semestriale că lor le revine sarcina
de a dovedi nu prin vorbe, ci prin fapte concrete în viaţa de zi cu zi, că este
posibil să fii creştin ortodox şi să ai simţul umorului. Să nu uităm că simplul
gest de a fi ortodox este deja o asceză, o nevoinţă pentru copiii noştri, pe
seama cărora se glumeşte la şcoală pentru faptul că merg la Biserică, pentru
faptul că n-au experienţa sexului opus. Este vital, din punct de vedere
duhovnicesc, să nu adăugăm asupra copiilor noştri şi povara de a fi singurii
care nu ies niciodată, care nu au voie să facă una sau alta. Nu trebuie să le
prezentăm ortodoxia ca pe ceva negativ, ci ca pe Viaţa cea adevărată. 164

        În problema distracţiilor actuale ale tineretului se încadrează şi televizorul
(poate distracţia secolului). Televizorul este un instrument care poate constitui
o sursă de conflict în casă, mai cu seamă între părinţi copii. Fără nici o
îndoială, ceea ce se arată la televizor este mult prea înspăimântător sau
blasfemitor, indecent sau violent şi asemenea emisiuni au un efect vătămător.
Mai mult însă, televiziunea e acaparantă, oamenii se obişnuiesc uşor cu
astfel de programe şi ajung până la urmă să nu se poată lipsi de ele; acesta
este teledependenţa. Acolo unde există televizorul, el trebuie să servească
vieţii de familie, nicidecum să o subjuge. Tocmai acesta este
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aspectul cel mai sinistru al televiziunii - îi face pe telespectatori să asimileze
sunete, imagini, impresii şi în cele din urmă idei şi opinii, în mod pasiv, fără
posibilitatea de a se interpune, de a-şi impune şi chiar susţine propriile păreri.
Legat de muzică, este necesar să-i prevenim pe tinerii noştri de primejdia de
a asculta, fără a lua seama la cuvinte sau la atmosfera pe care o creează
aceasta. Există o muzică ce incită, în mod pervers, prin mesaje subliminale,
la violenţă, la sinucideri sau patimi animalice. De obicei, pasiunea pentru pop
se stinge natural; cu cât vorbim mai puţin de ea cu atât mai bine. Unii
adolescenţi mi-au spus că n-ar fi dispuşi să recunoască în faţa unui preot
faptul că le place muzica pop, rock sau hip-hop.
        Nu trebuie să-i împingem să se prefacă, arătându-ne scandalizaţi de
vorbele lor, ci să fim gata să vorbim cu ei până şi despre subiectele, aşa-zis
delicate, pe care le tratează muzica pe care ei o ascultă.
        Continuându-ne periplul nostru prin lumea televiziunii, ne reţin atenţia
chestiuni legate de ispitele imagisticii poluante ale televizorului, despre care
noi credem că, în mod necesar, tinerii şcolilor româneşti trebuie să le ocolească.
Un indispensabil ajutor ne oferă, în acest sens, părintele Ilie Moldovan în
cartea sa „Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate”165, în care ne
propune următoarea viziune şi clasificare legate de această temă:
          a) Influenţele nefaste ale televizorului în adolescenţă
          b) Implicarea televizorului în raportul dintre adolescenţi şi părinţi
          c) Demonizarea vieţii adolescentului prin poluarea imagistică şi
resurecţia arborelui genealogic

      a) Influenţele nefaste ale televizorului în adolescenţă. Dintre
toate artele care au influenţă asupra vieţii adolescentului, cea mai captivantă
pare a fi televiziunea, iar vârsta cea mai mult prejudiciată de televizor este
adolescenţa. În televiziune, îşi dau concursul imaginile şi cuvântul rostit, într-
o mobilitate surprinzătoare, inaugurată, de fapt, de cinematograf. Cu aceste
două arte îl întâmpină pelicula pe adolescent, în aceşti frumoşi ani ai existenţei
sale. Să ne referim mai întâi la câteva date semnificative. Mai mult, poate,
decât pentru adult, televizorul a ajuns să fie pentru adolescent, cel mai mare
consumator de timp, la vârsta la care el are nevoie de a se cunoaşte pe sine
şi de a se întoarce natural şi demn în viaţa comunităţii. Potrivit unor statistici
bine întocmite, televizorul îl imobilizează pe tânăr mai mult de un sfert din
cele 24 de ore ale zilei. Până la absolvirea liceului, un elev va fi petrecut în
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faţa aparatului respectiv, cu 50% mai mult timp decât în sala de clasă şi va fi
privit 18.000 de crime şi 350.000 de reclame (dintre care, numeroase reclame
indecente). Ar mai trebui înregistrat şi numărul de adultere vizionate.

Indiscutabil, televiziunea a ajuns cel mai important factor educativ
al lumii moderne, acumulând în sine toate ispitele interioare şi exterioare cu
care se confruntă adolescentul  în năzuinţa de a-şi păstra nevinovăţia. Se
ajunge foarte uşor, prin televizor, de la zdruncinarea sănătăţii fizice la cea
psihică. Mai înainte de a analiza rolul peliculei în provocarea unui discernământ
erotic în viaţa adolescentului, să remarcăm succint înrâurirea pe care o are
asupra sănătăţii lui sufleteşti şi trupeşti (la fel este şi în cazul computer-ului).

În primul rând, cinescopul produce o iradiere care conduce la
dereglări neurocromatice în organismul tânărului, în urma căruia, e afectat
sistemul său nervos. În al doilea rând, şederea prelungită în faţa micului
ecran, adică sedentarismul, conduce la tulburări astenonevrotice, care aduc
cu ele slăbirea memoriei, numeroase insomnii, agitaţie şi irascibilitate,
nemotivate de alte cauze. Medicii ştiu foarte bine că toţi adolescenţii
telespectatori, mai ales „computer-iştii”, au un nivel net scăzut  al leucocitelor
în sânge, fiindu-le afectată funcţia de apărare  a organismului, ce scade
rezistenţa la îmbolnăviri.

Nu mai puţin importante sunt daunele de ordin sufletesc. Televizorul
înrobeşte psihicul, în sensul că exercită o acţiune hipnotică asupra lui, acesta
fiind incapabil să i se opună. În acest fel, ea  codifică, voluntar sau involuntar,
prin diversele mijloace, comportamentul adolescentului, făcându-l să trăiască
după legile ecranului. Caracterul specific al influenţei distinctive a imaginii
televizate - cea mai gravă influenţă pe care o are televiziunea asupra vieţii
adolescentului, priveşte pervertirea moralităţii lui, tânărul delimitând cu greu
fantezia de realitate. Datorită faptului că viaţa pe care o absoarbe de pe
ecran este mult mai bogată în evenimente decât propria sa viaţă, el preferă
viaţa fantasticului. Aşa se face că, tot privind o emisiune sau alta, un film sau
altul, el pierde simţul realităţii şi se afundă în propriile lui iluzii, ca într-un
somnambulism care aminteşte de beţie. Această scufundare în lumea iluziei
trezeşte sentimente atât de puternice, încât ajunge să i se pară viaţa
televizorului mult mai adevărată decât cea autentică. Revenind, constrâns
de obligaţiile cotidiene, din lumea fanteziei, el îşi vede existenţa faptică în
culori şterse, nesemnificative, iar pe părinţii săi străini de destinul fiului lor.
Privind în jurul său, totul i se pare insipid, pe când în televizor totul este plin de
senzaţii tari. Important este că, atunci când se regăseşte în universul
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teleeroilor săi, tot ce zace ascuns în fiinţa sa, datorită acelei eredităţi rele
despre care am vorbit mai înainte, capătă putere şi teren de afirmare.

Vom vedea în continuare cum, în modul cel mai concret, imaginaţia
pervertită ajută la resurecţia tarelor ereditare şi-l predispune să privească
mai ales filme despre violenţă şi desfrâu. Noii eroi îndrăgiţi de adolescent
sunt, ca atare, cei care fumează şi beau, se luptă neînfricaţi cu duşmanii lor,
fac crime, poartă însemnele modei curente, sunt eroii femeilor destrăbălate
şi care gonesc în maşinile de lux. Aşa se face că arta peliculei dă câştig de
cauză erotismului, în lupta pe care imaginaţia lui o duce cu succes împotriva
sentimentelor curate pe care odinioară i le inspirase iubirea serafică.

Merită să ne extindem discuţia insistând puţin asupra efectelor
morbide ale peliculei în viaţa adolescenţilor. Mergând mai departe cu analiza
noastră, constatăm că pervertirea inimii, pe care televiziunea i-o creează
adolescentului mai are şi alte urmări, tot atât de primejdioase. Scufundat
într-o lume care l-a  îndepărtat de sine, tânărul nostru îşi deschide sufletul
unor programe televizate care îl inundă cu iluziile altora, fiind pus în mişcare
de inşi pe care nu-i cunoaşte şi cu care personal nu s-a întâlnit niciodată.
Observăm bine ce se întâmplă cu acest telespectator, când noile imagini de
pe micul ecran l-au cucerit şi s-au sălăşluit în mintea lui: ele i se vor fixa
puternic în memorie, ajungând să facă parte din el. Astfel, se poate spune
despre adolescent că trăieşte o viaţă străină, că îşi pierde treptat
individualitatea, se nivelează şi se depersonalizează.
              După cum ne asigură sociologii, datorită televiziunii, se formează
un nou tip antropologic, modelat de o nouă concepţie despre lume şi viaţă.
Este concepţia care-l familiarizează cu grotescul şi scabrosul existenţei, cu
magia şi valenţele ei şi, mai ales, cu frivolităţile ei. În vederea manipulării
acestei situaţii de fapt, pentru adolescenţi, se pregătesc emisiuni speciale,
cum sunt cei cu cinicii  Beavis  şi Butthead. Eroii acestor seriale sunt nişte
juvenili inadaptabili, care vorbesc cu multă dezinvoltură despre lesbianism,
fac glume pe seama perversităţilor sexuale şi se delectează cu muzică
satanică. Efectul pe care-l au în viaţa tinerilor aceste seriale, la aproximativ
25% dintre ei, este asemănător cu dependenţa de droguri. Tot un simptom al
acestei intervenţii este şi următorul fapt: dacă, din diferite motive, aceşti
tineri nu pot viziona unul dintre episoadele programate, fac crize, descoperind
astfel otrava sufletească care le marchează atitudinile, gândirea şi
comportamentul.
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b) Implicarea televizorului în raportul dintre adolescenţi
şi părinţi. Răsturnarea ordinii morale în familie, prin introducerea, în cămin,
a televizorului, este o certitudine, un fapt indiscutabil. Familia este un aşezământ
al ordinii morale. Continuitatea vieţii în albia familiei nu este asigurată decât
de o anumită ordine care o susţine lăuntric. Numai aceasta îi garantează
transmiterea modelelor ei de existenţă umană, cum sunt fără îndoială părinţii,
în curgerea vremii. Familia este aşezământul moral care sădeşte şi îngrijeşte
plămada făptuirii umane - copiii, adolescenţii, tinerii - într-un fel în care nu
poate fi  înlocuit cu nici un altul. Am fi  în stare bunăoară să rupem legăturile
din care este formată familia, ca în locul căsătoriei să nu fie decât pasiunea
şi întâlnirile fugitive, ca fiii să nu-şi mai recunoască părinţii şi nici părinţii fiii,
ca cele două nume de frate şi de soră să-şi piardă orice semnificaţie? Vom
distruge cu aceeaşi lovitură, sentimentele cele mai nobile, mai pure şi mai
profunde ale omului, am lipsi activitatea omenească de motivaţiile ei cele
mai sfinte şi mai puternice.

Într-adevăr, prin chiar esenţa sa, familia este mai mult o comunitate
decât o societate, un spaţiu al iubirii părinţilor, în care sunt ocrotiţi copiii,
permiţând astfel descoperirea frumuseţii şi a profunzimii acestui sentiment
nobil. Părinţii şi copiii sunt persoane, iar nu obiecte cărora familia le asigură
mai mult decât condiţiile de existenţă şi de formare. Cu cât sfinţenia ce
sălăşluieşte în familie, fermitatea legăturii ce ţine în unitate pe membrii ei şi
împlinirea îndatoririlor ce le revine acestora sunt mai respectate, cu cât se
afirmă mai mult superioritatea morală  a casei părinteşti, ca putere educativă,
cresc şansele ei de progres spiritual. în familie, aşadar această putere
formativă rezidă în iubire.

Din momentul în care televizorul devine „idolul casei”, lucrurile se
schimbă, întrucât are loc o răsturnare a ordinii despre care am amintit. Pe
cât de dureros este faptul că toţi membrii familiei au ajuns împătimiţi de TV,
fiind dependenţi psihologic de el, pe atât de gravă este înstrăinarea  dintre ei.
Legătura care-i unea, în numele unei iubiri divine prezentă în căminul lor,
părăsită fiind, lasă în urma ei un gol imens, nefiind ocupat decât de  nelinişte
şi plictiseală. E un adevăr pe care-l scoate la iveală momentul specific din
casă, când se strică televizorul. Evenimentul acesta se înregistrează de toţi
ca un început de disperare. Astfel, se dă în vileag şi faptul că membrii familiei
au ajuns să fie despărţiţi sufleteşte, să se constate ruperea acestui liant
spiritual care-i ţinea intr-o fericită unitate. Iată unul dintre preţurile închinării
la noul idol.
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Legat de această chestiune a consecinţelor răsturnării valorilor în
sânul familiei tradiţionale, în continuare, mai sunt de semnalat şi alte aspecte
ale implicării televizorului în raportul adolescent-părinţi, puse în evidenţă de
către părintele Ilie Moldovan: în unele familii de astăzi, mai ales în cele mai
puţin privilegiate din punct de vedere al educaţiei culturale, televizorul merge
non-stop, indiferent dacă se urmăreşte sau nu un program. Acest „ zgomot
de fond” exercită şi el o anumită influenţă asupra adolescentului, chiar prin
caracterul permanent al acestei acţiuni. Astfel, el ajunge să transmită
necontenit un conţinut ideatic difuz, inspirat de imaginile cu care se fac
diversele reclame şi prin care se promovează  senzualitatea, mai ales prin
cultul goliciunii.

Efectul imediat al acestei influenţe este fracţionarea unităţii familiei,
făcând să explodeze acest nucleu vital, în sensul eliberării adolescentului, de
el. Tânărul ajunge astfel, la concluzia că este un om modern şi modernismul
său este compus din veleităţile sale, din posibilităţile sale de a se distra deosebit
de mult şi de a se bucura de tot ce-l înconjoară. De altfel. nu puţine sunt
intervenţiile intenţionate ale altor emisiuni televizate de sublimare a autorităţii
părinteşti şi de satisfacere, în flux continuu, a dorinţelor senzuale, subterane.
Este vorba de una şi aceeaşi confruntare dintre iubire şi dorinţă. Prin
înlăturarea autorităţii părinteşti, ca şi prin abandonul oricărei responsabilităţi,
din partea părinţilor, faţă de adolescent se deschide larg poarta adolescenţei
sexuale, de care am mai amintit, şi care face să dispară din conştiinţa
adolescentină orice referire la Bine şi la Rău.

Prăbuşirea acestei bariere religioase şi morale permite educatorilor
de „sex”, să realizeze procesul falsei eliberări a tineretului faţă de tradiţiile
părinteşti, mituri şi superstiţii, care proces are în realitate cu totul altă finalitate.
Este o formă de sclavie, ce va fi profitabilă pentru cei care urmăresc pieirea
neamului, dispariţia lui din spaţiul carpato-dunărean. Ştim că această etapă
va reprezenta punctul culminant în care întreg neamul va sfârşi. Referindu-
ne la campaniile antireligioase şi imorale, inaugurate de televiziune, ce tind
să ucidă sentimentul de gratitudine şi de respect al adolescenţilor faţă de
părinţi, constatăm că el înlătură şi pe cele de datorie, devotament şi dăruire
- indispensabile pentru toţi tinerii care vor să întemeieze o familie.

Cum spunea părintele Ilie Moldovan, scopul final al acţiunii pseudo
- educative prin televizor este de a renaşte păgânismul, pentru a-i diviniza pe
unii în raport cu ceilalţi, pentru a le distruge viitorul, împingându-i spre
experienţele nefaste ale sexualităţii juvenile, avorturilor, drogurilor şi
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sinuciderilor. În vederea atingerii acestui scop, părinţii sunt arătaţi drept nişte
iresponsabili imorali şi vicleni care nu caută decât diversiunea şi satisfacerea
nestăvilită a intereselor şi plăcerilor lor. În cele din urmă, trebuie să acceptăm
că neamul nostru, fiind lipsit de posibilitatea de a se baza pe un tineret demn
şi feciorelnic, nu va putea decât să abdice în faţa cursei ce i se întinde.

c) Demonizarea vieţii adolescentului prin preluarea
imagisticii şi resurecţia arborelui genealogic. Explorarea inconştientului
reprezintă o veritabilă confruntare a adolescentului cu arborele lui genealogic.
Nu de puţine ori, părinţii rămân sunt uimiţi şi nu-şi pot explica de unde au fiii
lor anumite deprinderi senzuale ciudate, în urma vizionării programelor
televizate. Ei nu bănuiesc că toate filmele erotice care se transmit au mesajele
lor oculte care îşi pun amprenta, nu doar pe mişcările lor interioare conştiente,
ci şi pe cele inconştiente, pe care le tulbură şi le viciază. În faţa micului
ecran, adolescentul este cuprins de o emoţie puternică ce-i răscoleşte întreaga
fiinţă. În el începe, astfel, să prindă viaţă, tot ce este mai rău, iar starea lui se
aproprie de a unui posedat.

Bazele acestei stări de fapt sunt puse, încă din prima copilărie,
deodată cu folosirea, în joacă, a computerului - un instrument practic în toate
sferele vieţii speciale de azi, dar şi foarte atractiv pentru copii şi adolescenţi.
Computerul oferă, prin jocurile electronice, stimularea unor emoţii nebănuite
şi adevărate creatoare de patimi; după spusele celor mai buni cunoscători în
materie, această ocupaţie reprezintă ceva de natură demonică, infernală. A
fi  cucerit de acest joc, departe de Dumnezeu, de părinţi, de viaţa cea
adevărată, înseamnă a petrece în minciună şi în patimi, a trăi într-o lume
inexistentă, în nimic.

Emoţiile atât de profunde ale copilului se iscă pe un teren pustiu,
jocul îl ajută pe adolescent să aterizeze în spaţiul inconştientului său, a crudităţii
sale întunecate. „Lupta cu fiara”, cu o umbră fantastică din jocul de com-
puter, devine într-o nouă fază a tinereţii, lupta cu fiara din sine, care nu mai
este o fantezie, ci o crudă realitate, pentru că este o confruntare cu propriul
său arbore genealogic. Scufundarea în lumea iluziei dobândeşte noi conotaţii.
Tot ce e rău, tot ce e ascuns în suflet - patimi străbune neştiute - capătă
hrană şi spaţiu de desfătare. Potrivit spuselor unui adagiu, întunericul naşte
monştri treziţi de filmul erotic, prin care-şi spun cuvântul tarele ereditare. Ei
mişună cu năduf în existenţa adolescentului, străbat înclinaţiile
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sale senzuale, tendinţele de curând dobândite, în atitudini şi comportament,
ca şi cum aceşti tineri s-ar conforma unor legi nemiloase, dictate de legătura
lor cu duhurile rele.

Întrebarea este, sunt aceste noi deprinderi şi stereotipuri
comportamentale, expresia unei realităţi fireşti din adolescenţă? Indiscutabil
că nu! În cultura zilelor noastre, arta televizorului se dovedeşte a fi o forţă
deosebit de influentă, iar acţiunea pe care o exercită asupra tinerilor se face
prin bombardarea imaginaţiei cu chipuri pe care adolescentul ar avea dreptul
să fie scutit, din cauza obscenităţii acestora.

Ca o concluzie, putem spune că, deşi s-ar părea că există o
supremaţia o poluării imagistice, acesta nu este totală şi definitivă, atâta timp
cât apelăm la Hristos şi Sfintele Sale Taine şi anulăm, prin eforturi ascetice,
tăierea teledependenţei; această supremaţie se poate suprima numai prin
Hristos, prin puterea izvorâtă din jertfa Sa de pe cruce. Cu alte cuvinte, nu
televizorul în sine şi pornografia pe care el o transmite îi fură adolescentului
privilegiile existenţei sale nevinovate şi ale iubirii sale curate. Tragedia este
că, în această poluare imagistică şi auditiv,  tânărul nu este protejat nici în
locul cel mai sfânt, unde se cuvine să-şi petreacă adolescenţa: în intimitatea
căminului părintesc.

Prin urmare, se întrezăreşte imediat şi un posibil remediu: vizionarea
numai a emisiunilor TV folositoare. Cât despre filmele pornografice, la care
se adaugă reclamele indecente, remediul ar consta în înlocuirea lor cu filme
edificatoare, selecţionate după cele mai autentice criterii morale. Filmul erotic
să fie înlocuit cu filmul iubirii curate. Atât preotul, cât şi profesorul de religie
vor trebui să aducă serioase lămuriri părinţilor şi copiilor, în chestiunea legată
de primejdia folosirii abuzive, neselective, imorale a televizorului. Televizorul,
alături de computerul împănat de jocuri electronice, aruncă pe copil într-o
angoasă majoră în raport cu oamenii, într-o imitare periculoasă (un raport
american povestea despre un copil care se aruncase de la etaj, pentru că
văzuse zeci, sute de personaje care pică în gol şi nu au nimic) a unei moralităţi
dubioase. 166

Conform celor dezbătute până în prezent, putem să conchidem,
răspunzând la întrebarea: „De ce devin tinerii noştri (copiii mai ales)
insensibili?”. În acest sens, putem să ne dăm seama că întotdeauna reacţia
vie a unui copil nepervertit, curat, este o reacţie profundă, promptă la suferinţa
umană. Acelaşi lucru se petrece şi în ceea ce priveşte moartea. Copilul
doreşte ca toţi să aibă parte de bine şi de bucurii. Toţi ştim, din copilărie,
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cât de neplăcute erau poveştile cu sfârşit nefericit. Sufletul unui copil curat
va fi puternic cutremurat la gândul că cineva a suferit şi nu a primit în cele
din urmă, mângâiere, pe măsura înţelegerii conştiinţei sale. Dacă, în schimb,
va vedea zilnic televizor omoruri, violuri, crime, torturi şi războaie cosmice, în
conştiinţa lui nu va mai păstra simţirea înfiorată a valorii şi irepetabilităţii
absolute a vieţii fiecărui om. Copilul va înţelege că moartea este un lucru
groaznic, cumplit, însă ceva obişnuit. Şi astfel, să nu ne mire dacă pe copil
nu-l va mişca nimic: nici boala mamei, nici oboseala tatălui, nici neputinţele
bunicilor. 167

Printre aspectele ce transpar drept criză, în spaţiul pubertăţii,
constatăm că dominant este „complexul datorat lipsei de motivaţie în viaţă”.
Predominantă de sentimentul descoperirii eroului, pubertatea naşte puternice
crize de personalitate. Modele de tip „Beverly Hills 20910" sau „Liceenii
îndrăgostiţi”, personaje de tip „Batman”, „Nightman”, „Nemuritorul”, ba
chiar revigorarea pozitivă a cultului unor personaje ca Hitler şi Stalin, ne sunt
aşezate pe retină, mereu şi mereu pe canalele unei media ce nu obligă cu
obstinaţie la obturaţie sub categoria „subcultură” şi care nu pot crea modele
de viaţă tinerilor. 168

        Revenind, un pic, asupra educaţiei religios morale a părinţilor şi a tinerilor
din şcolile româneşti, ne reţin atenţia două aspecte :
1. Rolul povestirilor religioase în educaţia creştină a copiilor
2. Educaţia sexuală a părinţilor şi importanţa ei în formarea copilului

1. Rolul povestirilor religioase în educaţia creştină a copiilor.
Povestirile religioase constituie pentru tineri o metodă valoroasă de
fundamentare a unor cunoştinţe religioase şi de înţelegere a adevărurilor de
credinţă cu care operează Biserica creştină. Ele pot incita şi, în acelaşi timp,
invita la actul de cultură, la citirea cuvântului scris.169

2. Educaţia sexuală a părinţilor şi importanţa ei în formarea
copilului. Legat de această chestiune, se ridică mai multe întrebări: „De ce
este necesară educaţia sexuală a copilului, în familie? Oare nu este mai bine
ca în problemele sexuale, părinţii să aplice proverbul: tăcerea e de aur?
Oare această sarcină revine şcolii, organizaţiilor de tineret, medicilor?
Răspunsul e categoric nu. Singură, Biserica poate face acest lucru, educând
tinerii în centre speciale de consiliere (ex: Centrul de la Craiova, din cadrul
Mitropoliei Olteniei, condus de maica Siluana) şi părinţii, prin preoţii şi profesorii
de religie, la întrunirile cu părinţii. Astăzi, filmele şi emisiunile TV, cărţile şi
revistele, muzica şi chiar unele aspecte ale modului de viaţă
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integrează în conţinutul lor şi anumite probleme sexuale care trezesc
curiozitatea tinerilor, iar dacă părinţii tac şi nu discută, copiii vor primi lămuririle
„străzii”. Pentru a-i vorbi copilului în familie trebuie să ştim ce să-i spunem,
cum să-i spunem şi când. Când vorbim copilului despre problemele sexuale
este necesar să folosim un limbaj curat, coerent, evitând jargonul străzii şi să
nu utilizăm termeni care au căpătat înţelesuri pornografice. E de preferat să
recurgem la explicaţiile anatomo-fiziologice pe care le folosim când vorbim
despre alte organe sau funcţii, ca de pildă circulaţia sângelui sau respiraţia.170

       În tinereţe, nu poţi trăi lăsându-te pradă oricăror impulsuri. Cu privire la
această perioadă, cuvintele Apostolului Pavel: „Luaţi seama, cu grijă, cum
umblaţi” (Efes 5,15) se potrivesc de minune. Tinereţea este o perioadă de
cumplită dezorganizare, în cea mai tainică şi mai adâncă sferă a fiinţei
omeneşti. Potrivit naturii sale, sufletul este în căutarea căii de integrare, de
contopire cu un alt suflet, dar adeseori, tocmai atunci când necesitatea iubirii
este mai puternică, sufletul nu are pe cine să iubească. Sunt cazuri când
iubirea se aprinde cu atâta putere încât omul îşi pierde cu desăvârşire orice
stăpânire de sine. De obicei însă, şi aceasta este starea normală, vlăstarul
iubirii creşte şi se dezvoltă numai atunci când simte căldura unui suflet care
răspunde, cel puţin într-o oarecare măsură, necesităţilor sale. Un sentiment
fără nici o nădejde se aprinde numai în anumite firi foarte puternice, care au
fost numite „eroice” şi care sunt capabile să străbată calea tragică a
sentimentului lor, până la capăt, fără nici un răspuns din afară. De regulă
însă, dacă întâlneşte indiferenţă sau chiar răceală, cu tot dorul de care este
copleşit şi cu tot chinul său lăuntric, sufletul omenesc tinde să-şi înăbuşe în
sine vlăstarul iubirii, evitând în chip instinctiv greaua cruce a iubirii fără speranţă.
            Este adevărat că tinerii se îndrăgostesc foarte adesea. Dar dragostea
aceasta nu le hrăneşte sufletul, ci mai mult îl istoveşte. Sufletului îi este
necesar un sentiment deosebit de adânc, dar de obicei, un sentiment adânc
nu este cu putinţă, fără simpatie la iubirea arătată unei fiinţe. Altminteri,
necesitatea iubirii se frânge şi devine nefructuoasă şi, ca urmare, tânărului i
se deschide înainte un câmp larg pentru manifestarea impetuoasă a
sexualităţii.171

            În cele spuse anterior, am dorit să arătăm că nevoia tânărului de a
iubi o altă fiinţă, înclinaţia lui spre iubire este ceva firesc, este o tendinţă de a-
şi împlini „Erosul” (năzuinţa lui spre Dumnezeu, spre veşnică existenţă fericită).
Energiile care se manifestă în sufletul tânărului sunt cât se poate de normale,
însă,  nouă ne revine responsabilitatea ca, prin
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intermediul Tainelor lui Hristos, să  analizăm aceste energii şi să le aducem
în starea de a cumpăra cu ele binecuvântările Sfântului Duh.

Cei care doresc să îmbrăţişeze profesoratul - misiunea de dascăl
creştin care se dăruie pe sine celorlalţi, de dragul lui Hristos - cine vrea deci,
să se închine meseriei de dascăl, să ştie că pregătirea lui cea mai însemnată
stă în educaţia voinţei. Cunoştinţele sale cele mai temeinice nu-i folosesc
la nimic, dacă prin puterea unei voinţe concentrate nu-i în stare să ridice
clasa mai presus de zăpăceala, trebuinţa de joacă, lenea şi celelalte porniri
instinctive ale copilăriei şi să le insufle elevilor spiritul de reculegere, caracterul
şi stăpânirea de sine.
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Sfaturi
pe drumul spre

mântuire
Dialog cu Pãrintele Evghenie

Mănăstirea Ciolanu

Mulţi dintre credincioşii creştin ortodocşi, deşi merg
la biserică, nu cunosc lucruri elementare despre cum
trebuie să se manifeste ca şi creştini. Părintele
Evghenie de la Mănăstirea Ciolanu ne îndrumă în
acest sens, răspunzând de la o serie de întrebări
precum: cum să ne rugăm, cum să ne comportăm
cu creştinii de alte confesiuni, cum să postim şi de
ce postim, de unde ne vine mânia şi ce este paza
minţii.

Părinte, vă rugăm să ne spuneţi ce să facem ca să ne
mântuim.

Biserica Ortodoxă numeşte două personalităţi din trecutul său
istoric cu numele de „fericit”: Fericitul Augustin şi Fericitul Ieronim, care
a trăit la Betleem, într-o mănăstire înfiinţată de ucenicii lui. Fericitul
Ieronim a tradus toată Sfânta Scriptură în limba latină, iar Fericitul
Augustin, venind la credinţă, deşi era doar un copil, spunea mereu: ia şi
citeşte. Aşa vă recomand şi eu dumneavoastră - să citiţi cărţi sfinte, căci
acum au apărut foarte multe. Bineînţeles, să nu citiţi cărţi care au o
învăţătură greşită – erezia e mare păcat. Cu credinţă eretică, omul nu se
mântuieşte, chiar dacă face faptelecele mai bune din lume.
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Ce ne trebuie pentru mântuire? Credinţă dreaptă sau ortodoxă
şi fapte bune, căci se spune în Scriptură: „credinţa fără fapte moartă
este”. Poţi să faci milioane de fapte bune, dacă nu ai credinţă dreaptă,
nu te mântuieşti. De aceea vă recomand să citiţi numai cărţi ortodoxe -
fără îndoială că în mintea dumneavoastră este destul discernământ ca
să puteţi deosebi care cărţi sunt eretice şi care sunt ortodoxe - ca să fiţi
întăriţi în credinţă. Cu cât citiţi mai mult, cu atâta se întăreşte sufletul în
credinţă şi în fapte bune, asta pe de o parte, iar pe de alta, să faceţi rugăciune
tot timpul. Dimineaţa, dacă sunteţi muncitori agricoli…

Nu, eu lucrez în fabrică, doamna la bibliotecă.
A, nu sunteţi agricultori, deci mai aveţi şi timp liber, nu?
Da.
Dimineaţa. Vă sculaţi mai devreme, faceţi rugăciunile mai lungi

din Ceaslov, rugăciunile de dimineaţă. Să faceţi Acatistul Maicii Domnului
ca să vă ajute Maica Domnului, căci ea se roagă pentru mântuirea noastră
fiind înaintea lui Dumnezeu, lângă Sfânta Treime. Duminica să faceţi
Acatistul Mântuitorului. Seara să faceţi Pavecerniţa, apoi Canonul de
pocăinţă către Mântuitorul, către puterile cereşti, către îngerul păzitor,
dacă puteţi. Ar fi bine dacă aţi putea să vă sculaţi la miezul nopţii -
rugăciunea de la miezul nopţii este de aur, iar rugăciunea de zi este de
argint. Dar dumneavoastră nu sunteţi călugări, aşa că veţi face acestea
doar dacă puteţi să le faceţi, căci vor ajuta la mântuirea dumneavoastră.

Altă povaţă. Dacă vă rugaţi şi citiţi cărţi sfinte să nu osândiţi pe
oameni, chiar dacă aceştia vă greşesc cu ceva. Să vă feriţi mult să
judecaţi pe altul, sau să osândiţi pe altul, sau să clevetiţi, pentru că astfel,
rugăciunea pe care dumneavoastră o faceţi nu va fi primită. Nu e primită
nici de Biserică, dacă aţi vorbit pe cineva de rău sau dacă sunteţi certaţi
cu cineva. Să vă spun ceva, Isaia Pusnicul trăia în pustie şi era cunoscut
ca un om sfânt. Odată a vorbit despre un frate care trăia şi el în pustie,
că nu a venit la biserică. Numai atâta a spus, însă el trebuia să-i fi spus
asta fratelui, în faţă. Seara, când îşi făcea rugăciunea, a venit îngerul la
el şi i-a spus: „Trei ani să nu te împărtăşeşti”; „Dar, de ce?”; „Ai
osândit pe fratele tău. Trei ani să nu te împărtăşeşti”. Vrăjmaşul
dumneavoastră, cine ar fi el, tot om este: să vă rugaţi pentru el, să-i dea
Dumnezeu minte şi cât puteţi, să vă îndepărtaţi de el. Adică să nu-i
faceţi rău.
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Vedeţi dumneavoastră!? Aceasta este rugăciunea curată. Că
rugăciunea curată totdeauna este cu dragoste, pentru că Dumnezeu este
dragoste. Dacă te rogi lui Dumnezeu cu dragoste, Dumnezeu se bucură.
De exemplu, Abel a adus jertfă lui Dumnezeu. Din dragoste pentru
Dumnezeu, el a adus cea mai bună jertfă, adică mielul cel mai bun, cel
mai frumos, fără vătămare. Cain, care era rău, aducea jertfă numai din
cele rele ale sale şi atunci, Dumnezeu nu i-a primit jertfa. Aşa că,
Dumnezeu doreşte ca jertfa noastră să fie într-un anumit fel ca să fie
bine primită. Şi jertfa noastră care este? Faptele bune, citirea cărţilor
sfinte, rugăciunea şi iubirea de aproapele; să-l iubim pe aproapele nostru
căci dacă nu-l iubim, nu ne primeşte Dumnezeu jertfa.

Aveţi ucenici părinte?
Ucenici mai am.
Cum îi învăţaţi să se roage?
Tot aşa, ca pe dumneavoastră. Aţi auzit de rugăciunea minţii;

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că şi mirenii - dumneavoastră sunteţi
mireni, noi suntem clerici - să facă rugăciunea minţii. Dacă putem, să ne
rugăm neîncetat - cum spune Sfântul Apostol Pavel. Dar puteţi spune
rugăciunea neîncetat? Că nu aveţi această experienţă, nu aveţi această
silinţă, nici această nevoinţă, pentru că trăiţi în lume. Ori, Dumnezeu doreşte
ca rugăciunea noastră să nu fie cu mintea răspândită. Se mai întâmplă la
dumneavoastră ca, în timpul rugăciunii, mintea să fie răspândită?

Toţi avem mintea răspândită.
Sfinţii Părinţi spun aşa: când faci rugăciune, şi mintea este

răspândită în alte părţi, să te opreşti imediat şi să vezi unde ai rătăcit cu
mintea. Numai după ce-ţi aduni mintea la Dumnezeu, să continui
rugăciunea, căci dacă faci rugăciunea cu mintea răspândită, rugăciunea
aceea se numeşte necurată. De aceea zic Sfinţii Părinţi că mintea să nu
fie răspândită. Dacă mintea s-a răspândit în toate părţile, ea umblă prin
toate coclaurile, pădurile, poienile, oraşele, mă rog, pe unde aţi fost
dumneavoastră şi iată că mintea s-a răspândit. Acesta ar fi primul lucru
legat de rugăciunea dumneavoastră. Al doilea e să nu vorbiţi prea multe.
Să aveţi mai multă tăcere. Sfântul Dionisie Areopagitul a zis în mintea lui
aşa: „Aş vrea să vorbesc cu Maica Domnului” - pe atunci trăia Maica
Domnului. S-a dus la Ierusalim, a întâlnit-o pe Maica Domnului,
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a vorbit cu ea şi a observat un lucru, şi anume că era foarte tăcută. Pe
Maica Domnului au învăţat-o îngerii, când era în templu, să tacă faţă de
oameni şi să vorbească mai mult cu Dumnezeu.

Chiar dacă nu spui rugăciunea, să te gândeşti la Dumnezeu.
Sfântul Antonie cel Mare stătea cu mintea la Dumnezeu şi se cobora
foarte puţin, cu mintea, pe pământ. Când mânca, uita câteodată să mai
mestece, căci era cu mintea în cer. Şi ce lucrare avea el! Vouă, mirenilor,
Sfântul Ioan Gură de Aur vă recomandă să vă rugaţi cu rugăciunea
minţii, ca şi noi călugării. Şi pe la dumneavoastră este o mănăstire,
Mănăstirea Sâmbăta. Aveţi călugări îmbunătăţiţi acolo, nu?

Da, îl avem pe Părintele Teofil Părăian.
Am fost şi eu acolo şi l-am cunoscut pe părintele Teofil. Am

vorbit cu el, m-a purtat pe acolo… Chiar aşa, orb, cum este, ştia locul.
Este foarte ingenios în felul lui, i-a dat Dumnezeu dar mare - darul ăsta
al minţii - i-a dat Dumnezeu multă minte. El se concentrează foarte mult
la rugăciune, pentru că ochii lui nu văd.

Încă ceva. Ochii pe care-i vedem noi sunt fereastra sufletului,
prin această fereastră intră păcatul. Dacă nu intră păcatul, intră gândurile.
Sfântul Grigorie de Nyssa, fratele Sfântului Vasile cel Mare zice că
păcatele sunt de trei feluri:

1. păcatele cu mintea, ochii şi urechile;
2. păcatele cu trupul: mâncarea şi pofta sexuală,
3. mânia: de la mânie se nasc uciderea şi alte păcate.

Deci, Dumnezeu ne va judeca după păcatele cu mintea, păcatele cu
gura şi păcatele cu fapta. Aşadar, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu
şi pentru orice cuvânt ieşit din gura noastră. Dintre toate păcatele, mai
ales de păcatele cu mintea să ne ferim. Dacă avem mintea răspândită,
rătăcită în toate părţile şi nu o putem aduna, să ne rugăm lui Dumnezeu
– „Fără de Mine nu puteţi face nimic!” - să ne dea ajutor, şi Dumnezeu
ne va da ajutor.

Adam, când a căzut din rai, avea trei păcate: neascultarea,
mândria (a spus: „femeia acesta pe care Tu mi-ai dat-o’’, în loc să
spună: eu am greşit) şi nerecunoştinţa (deşi  vindecase zece leproşi,
numai unul s-a întors să mulţumească Mântuitorului şi El spune: „Cei
nouă unde sunt, numai unul a venit să mulţumească lui Dumnezeu?”
). Vedeţi recunoştinţa! Să aveţi această recunoştinţă faţă de
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Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu nu dă repede, cum vrea omul. El dă
când trebuie.

Ce să facem când suntem într-o cumpănă?
Să vă rugaţi şi să alergaţi la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să

ziceţi Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Acatistul
Mântuitorului şi psalmi. Dacă aveţi Psaltire, citiţi trei Catisme - eu zic
trei, în numele Sfintei Treimi - şi veţi vedea imediat ajutorul. Din orice
cumpănă vă va scoate Mântuitorul, că El pe cei drepţi îi iubeşte, precum
şi noi Îl iubim pe El.

Cum ne ajută postul ca să înaintăm în viaţa duhovnicească?
Mântuitorul, Dumnezeu fiind, a postit 40 de zile. Ce înseamnă

acest lucru? El, Dumnezeu fiind, nu avea păcat şi totuşi, a postit 40 de
zile. Prin aceasta, ne-a dat exemplu, să postim şi noi 40 de zile. Să
postim în Postul Paştelui, Postul Crăciunului, Postul Sfintei Marii Postul
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Unii defăimează postul. Nu trebuie să defăimăm postul; şi Moise,
pe muntele Sinai, a postit 40 de zile şi apoi i s-au dat Tablele Legii.
Mântuitorul a postit 40 de zile. Maica Domnului a postit tot timpul când
a fost la templu. Deci, avem suficiente mărturii în acest sens. Şi încă
ceva, Mântuitorul spune într-un loc: „Acest neam de diavoli nu iese
decât cu post şi rugăciune”, adică, diavolii care intră în sufletul omului
se scot doar cu post şi rugăciune.

Ar trebui ca cel puţin când vine postul să postiţi, dacă nu postiţi
miercurea şi vinerea. Călugării, în plus, trebuie să postească şi lunea, dar
pentru dumneavoastră nu-i obligatoriu decât miercurea şi vinerea. Un
copil nu poate fi obligat la post până la 7 ani; după 7 ani, poate să postească
şi el, dacă vrea. Până la 7 ani, nici Mărturisirea nu se face – copilul până
la 7 ani este nevinovat. De la 7 ani în sus, trebuie să se mărturisească,
trebuie să imite pe tata şi pe mama. Să-l învăţaţi rugăciuni, să veniţi cu el
la biserică, să aveţi grijă să nu vorbească cuvinte murdare.

Dar cum să facem să nu mai avem izbucniri de furie; cum să
ne controlăm, că izbucnesc din noi tot felul de lucruri, şi apoi ne pare
rău?

Dumnezeu a lăsat în mintea omului prudenţa. Ce
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înseamnă să fii prudent? Înseamnă să fii cu luare aminte la ceea se
întâmplă cu tine. Chiar Sfântul Vasile cel Mare spune: „Ia aminte la
tine însuţi!”. De exemplu, aţi văzut că atunci când mergeţi pe drum, în
unele locuri scrie „Atenţie la tren!”; asta însemnă că pe acolo trece
trenul. Aşa să fim atenţi şi la minte. Să prevedem. Dacă facem aceasta,
nu se va mai întâmpla nimic rău. La om există un păcat: iuţimea sau
irascibilitatea, care este prevăzut şi de Sfinţii Părinţi. Prin prudenţă, însă
– „Ia aminte la tine însuţi!” -  putem înlătura acest păcat.
 Şi dacă tot am avut o izbucnire de mânie, cum să ne pocăim?

Pocăinţa este cum spune vameşul din Evanghelie: „Doamne, fii
milostiv mie, păcătosul”. Altceva nu poţi face. Însă pocăinţa nu se face
oricum, ea se face cu lacrimi. Să plângi pentru păcatul pe care l-ai făcut,
căci lacrimile sunt al doilea botez. Primul botez, cel pe care l-ai primit
când erai copil, l-ai întinat prin păcat, dar prin lacrimi - al doilea botez –
îl poţi curăţa. Deci, lacrimile sunt şi zdrobirea inimii, şi părerea de rău ca
să nu se mai întâmple, şi ajutorul cerut de la Dumnezeu. Vedeţi, nu există
pocăinţă fără lacrimi!

Părinte cum să punem început bun? Mă refer, aşa, la un om
păcătos ca mine, care de multe ori l-am supărat şi pe părintele
duhovnic. Ce să fac?

Te-ai sculat de dimineaţă, ai făcut cruce şi zici aşa: „Doamne,
ajută-mă! De azi înainte vreau să mă îndrept”. Pui voinţa la mijloc, dar
ceri şi ajutorul lui Dumnezeu, că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Şi
gata, e un început bun. Dar, încă ceva, la un început bun trebuie voinţă,
stăruinţă şi rugăciune ca să dea Dumnezeu ajutor. Trebuie statornicie -
să nu fii schimbător. Sfântul Ioan Mărturisitorul zice: „Să nu fii
schimbător ca luna: acuma-i plină, mâine e un sfert, poimâine e al
doilea pătrar, pe urmă lună nouă”. Şi mai spune ceva: să fii sincer, să
nu fii viclean. Iată situaţia! Se poate pune un început bun foarte repede,
chiar aici, de când am discutat cu dumneavoastră.

Din momentul acesta veţi avea o mare răspundere înaintea lui
Dumnezeu, căci v-a vorbit un părinte. Sau poate că la inima voastră nu
s-a dus nimic şi aţi rămas tot goi, cum spune în Carte: „Gol am rămas de
fapte bune”. Repet: ca să începi o viaţă duhovnicească  îţi trebuie două
lucruri: silinţă şi voinţă.

Cum îi aducem la dreapta credinţă pe cei din familia noastră
care nu sunt credincioşi şi care nu merg la biserică?
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Prin cuvânt. În fiecare zi să-i chemaţi la biserică. Să le spuneţi:
„Hai la biserică, toată lumea creştină merge la biserică şi dumneata nu
mergi?”. Prin aceste cuvinte se poate aduce omul la biserică. Bineînţeles
că dacă nu vrea, până la urmă nu ai ce-i face, voinţa este voinţă, îl laşi în
pace. E foarte rău dacă omul e îndărătnic. De exemplu, Iuda: a văzut că
Dumnezeu l-a împărtăşit cu Sfintele Taine şi pe urmă L-a vândut. A fost
un om îndărătnic! Mântuitorul a spus despre el: „Mai bine nu s-ar fi
născut omul acesta”. Vedeţi, I-a părut rău de sufletul lui. Căci, dacă
venea la Mântuitorul când El era pe cruce şi zicea în genunchi: „Iartă-
mă!”, Dumnezeu l-ar fi iertat, pentru că Mântuitorul a spus: „Iartă-i
Doamne (pe cei care l-au răstignit), că nu ştiu ce fac!”. Vedeţi
dumneavoastră, fapta lui Dumnezeu este foarte mare. Dumnezeu iubeşte
mântuirea sufletului nostru şi ne iubeşte şi pe noi. Dar şi noi, la rândul
nostru, trebuie să iubim pe Dumnezeu, nu numai cu gura, ci şi cu inima -
spune Sfântul Ioan Gură de Aur. „Acest popor mă cinsteşte numai cu
buzele, dar cu inima e departe de mine”, citim în Scriptură.

Dacă într-o familie sunt rătăciţi care au fost botezaţi
ortodocşi, ce se poate face pentru ei?

Au fost ortodocşi şi pe urmă s-au rătăcit!? Cu aceştia e foarte
greu. Sunt încăpăţânaţi, îngâmfaţi şi mândri. Cred că ei sunt totul, că pot
cuprinde totul… Ar fi o minune mare să revină la Ortodoxie, dar majoritatea
nu vor. Am discutat cu baptişti, cu adventişti, cu alte feluri de „pocăiţi” -
sunt foarte îndârjiţi! Sunt mândri şi cred că ei sunt totul. Că ei cuprind
totul. Vedeţi, noi nu trebuie să fim mândri, trebuie să ne gândim că suntem
pământeni, şi dacă suntem pământeni suntem mărginiţi la minte, mărginiţi în
toate privinţele. Numai Dumnezeu este nemărginit şi infinit, dar omul este
finit - mintea lui este mărginită şi-l poate duce în rătăcire.

Marea majoritate dintre creştini sunt rătăciţi. Din ce cauză? Nu
citesc cărţi sfinte, cărţi ortodoxe, ci mai curând cărţi eretice care sunt în
afară de Ortodoxie. Trebuie să vezi pe carte cu binecuvântarea cui s-a
tipărit (Înalt preasfinţitul cutare, episcopul cutare etc.) şi atunci îţi dai
seama dacă este ortodoxă.

Ştiţi, e mare diavolul ăsta, e foarte iscusit în a prinde pe om în
mreajă. Aşa cum o muscă intrată în pânza unui păianjen se zbate şi nu
poate ieşi, aşa şi omul, când a intrat în mreaja diavolului, se zbate în toate
părţile, dar nu poate să iasă decât dacă cere ajutorul lui Dumnezeu. De
aceea, ar trebui să ne rugăm aşa: „Doamne dă-mi ajutorul Tău, dă-mi
minte sănătoasă, dă-mi dreaptă credinţă, să nu fiu rătăcit”. Apoi,
totdeauna să  vorbiţi cu duhovnicul pe care-l aveţi şi să
învăţaţi Simbolul de Credinţă sau Crezul. Să-l spuneţi în fiecare
seară.

Părinte, Dumnezeu este iubitor şi vrea ca fiecare om să se
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“Ucenicul pe care-l iubea
Iisus”

- Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan  -
Scrierile ioaneice – probleme isagogice (I)

Prof. Drd. Eduard Traian Popescu

În susţinerea particularităţilor lor, catolicii apelează mai mult la Sfântul
Apostol Petru. Protestanţii recurg mai mult la Sfântul Apostol Pavel,

iar ortodocşii, din cele mai vechi timpuri, au apelat la Sfântul Ioan, care a
avut viaţa cea mai lungă şi a creat o tradiţie1. Ne atrage omul care, deşi a
trăit în lume, a dus o viaţă ca cel ce „nu era din lume” şi n-a căzut înfrânt
de ispitele şi poftele lumii. Ne cucereşte poetul care, într-o formă simplă, a
creat un stil ce-i poartă numele. Ne răpeşte misticul care, contopit în
Divinitate, Îi descoperă fiinţa şi spune: „Dumnezeu este iubire”. Ne înalţă
iluminatul care, cunoscând pe Dumnezeu-lumină şi făcând experienţa
umblării în lumină, a răspândit prin scrierile sale, lumina primită de sus. Ne
robeşte ucenicul care, încălzit de văpaia iubirii lui Iisus, a rămas devotat
Învăţătorului şi nu L-a părăsit nici în clipele grele, când părea că şi Dumnezeu
L-a lăsat singur. Ne câştigă mai ales martorul care, până la adânci bătrâneţi,
n-a uitat să dea mărturie despre cele ce a văzut şi a auzit de la Domnul
Hristos, ca toată lumea să creadă şi să se mântuiască2.

Născut probabil în Betsaida, Ioan era galileean. Avea un frate
pe nume Iacob, care a devenit şi el ucenic al Domnului. Inimă caldă şi
minte scrutătoare, Sfântul Apostol Ioan a căutat de tânăr căile mântuirii3;
s-a aflat printre primii ascultători ai Sfântului Ioan Botezătorul, ulterior
devenind ucenicul acestuia. Numele pe care-l purta, Yehohann sau Yohann,
însemnând „Iahwe este graţie şi milă”, era în această epocă destul de
comun. În Sfânta Scriptură, de la epoca Macabeilor până la perioada
evanghelică, găsim cel puţin 10 personalităţi cu acest nume4. Părerea lui
Th. Zahn, că fraţii Iacob şi Ioan ar  fi originari din Capernaum pare prea
puţin fondată5. În Evanghelia după Ioan (1, 41) ni se spune că din Betsaida
erau originari Andrei şi Simon Petru, ori, cei doi fraţi amintiţi
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erau întovărăşiţi în meşteşugul lor pescăresc cu fraţii Iacob şi Ioan, fiii lui
Zevedei. Este deci normal să înţelegem că şi ei erau tot din Betsaida6.

Despre părinţii Sfântului Ioan se ştiu prea puţine. Tatăl său se
chema Zevedei (Mt. 4, 21; Mc. 1, 19; 5, 10), iar mama sa, Salome (Mt. 27,
56; Mc. 15, 40). Zevedei  era unul dintre pescarii de pe ţărmurile lacului
Tiberiadei. Câteodată el se întovărăşea cu Petru şi Andrei pentru a duce la
bun sfârşit lucrul lui7. Salome era fiica lui Iosif, logodnicul Născătoarei de
Dumnezeu. Iosif a avut patru feciori (Iacov, Simeon, Iuda şi Iosif) şi trei
fiice (Estir, Marta şi  Salome - femeia lui Zevedeu şi maica lui Ioan,
Cuvântătorul de Dumnezeu). Deci, Mântuitorul a fost unchiul lui Ioan,
pentru că era frate al Salomeei, fiica lui Iosif8. Salome a fost una dintre
acele femei pioase care L-au însoţit pe Domnul Iisus Hristos în călătoriile
Sale, pentru a-L ajuta din punct de vedere material pe El şi pe apostolii Săi
(Mc. 10, 40-41; Lc. 8, 5). În ziua răstignirii, a stat lângă Crucea Domnului,
plângându-I suferinţele. După aceea, şi-a procurat uleiuri aromate şi a uns
trupul Mântuitorului Hristos (Mc. 15, 1; Lc. 23, 55-56; 24, 1)9.

Ioan avea în jur de 20 de ani, când a fost ales să facă parte din
ceata celor doisprezece ucenici, împreună cu fratele său Iacob. Firi înflăcărate
şi pline de zel în apărarea celor sfinte, cei doi fraţi au fost numiţi de Domnul
Iisus, Voanerghes, adică „fiii tunetului” (Mc. 3, 17)10. Stăpânit de acest
temperament aprins, numai Ioan şi Petru au însoţit pe Iisus până în curtea
arhiereului Caiafa (In. 18, 15-16), iar după ce Petru s-a lepădat de Iisus în
curtea arhiereului (In. 18, 17-27), numai Ioan a mers după Iisus, însoţit de
sfintele femei, până la locul răstignirii (In. 19, 25-26)11.

Deşi cel mai tânăr, Ioan ocupa un loc important în ceata celor
doisprezece ucenici, împreună cu Petru şi cu Iacob, însoţind pe Mântuitorul
în ocaziile importante. Este martor la învierea fiicei lui Iair (Mc. 5, 37);
asistă la minunea Schimbării la Faţă de pe Tabor (Mc. 9, 2); la Cina cea de
Taină este lângă Mântuitorul, cu capul pe pieptul Său (In. 13, 23); este de
faţă în ceasul agoniei din Ghetsimani (Mc. 14, 33); după arestare, îşi
însoţeşte Învăţătorul la Ana şi la Caiafa, în curtea căruia introduce şi pe
Petru (In. 18, 15-16); este martor ocular la lepădarea lui Petru şi la toate
cele ce au avut loc la Ana, Caiafa şi Pilat; a privit pe Domnul Iisus cu
cununa de spini pe cap, îmbrăcat în mantia stropită de sânge şi în mână cu
trestia în loc de sceptru; a auzit pe iudei cerând eliberarea lui Varava şi pe
Pilat spunând: „Iată Omul”; L-a văzut pe Iisus ducându-şi crucea şi căzând
sub greutatea ei şi pe cei doi tâlhari aşezaţi de-a dreapta şi de-a stânga
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Lui, iar în clipele grozav de chinuitoare, cu inima străpunsă de durere, a
primit, din partea-I, pe Maria, ca mamă (In. 19, 23-27)12. De aceea se zice
că Ioan a avut trei maice pe pământ: întâi, pe Salome, dintru care s-a
născut; a doua, tunetul, că s-a numit fiul tunetului şi a treia, pe Preasfânta
de Dumnezeu Născătoarea, precum Domnul a zis: „Iată Maica ta”.
Ioan a îngrijit pe Maica Domnului până la adormirea ei13.

În cartea Faptele Apostolilor aflăm că, după Înălţarea Domnului,
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a rămas în Ierusalim împreună cu
ceilalţi sfinţi apostoli, cu Maica Domnului şi cu sfintele femei (Fapte 1, 13-
14) şi că a fost de faţă la alegerea apostolului Matia în locul lui Iuda
vânzătorul (Fapte 1, 26) şi la Pogorârea Sfântului Duh (Fapte 2, 1-4). A
fost împreună cu Sfântul Apostol Petru la vindecarea ologului de la Templu
(Fapte 3, 1-8), apoi închis împreună cu Sfântul Apostol Petru, judecat, dar
eliberat de teama poporului (Fapte 4, 3). A fost închis din nou cu toţi sfinţii
apostoli, dar un înger i-a eliberat pe toţi (Fapte 5, 18-20); din nou au fost
închişi, bătuţi şi, de teama mulţimilor, au fost din nou eliberaţi (Fapte 5,
40)14. După Înălţarea Domnului, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan era
privit ca una din persoanele de bază ale Bisericii, fiind numit „stâlp al
Bisericii”. Peste tot, îl găsim alături de Petru: la Ierusalim (F.A. 3, 1; 4, 13),
în Samaria (F.A. 8, 14), la moartea lui Iacob şi la Sinodul din Ierusalim
(Gal. 2, 9). N-avea o înaltă şcoală rabinică, dar timp de trei ani avusese
învăţător şi educator pe „Lumina lumii”15.

Tradiţia bisericească ne spune că Sfântul Apostol Ioan a petrecut
ultimul timp al vieţii sale în Efes (cf. Tertulian, M.P.L. II, 366, 367; Clem-
ent din Alexandria, M.P.G. XX, 256-264. Policarp, M.P.G. VII, 784-785;
Justin Martirul, M.P.G. VI, 669. Irineu, M.P.G. VII, 785, 845, 853, 1207).
Se mâhnea de aceasta (să meargă în Asia n.n.), căci ştia de la ucenicul
său, Prohor, că urma să călătorească pe mare16. În actele lui Timotei este
consemnat faptul că în apropierea Efesului, când era pe punctul de a păşi
pe pământul Asiei Mici, corabia pe care se afla Sfântul Apostol Ioan a
naufragiat7. Ulterior, înfloritoarele şi numeroasele biserici întemeiate de
Sfântul Apostol Pavel în Efes şi în toată Asia Mică au devenit un punct
luminos către care s-au îndreptat privirile întregii creştinătăţi18.

Aşezat la încrucişarea drumurilor comerciale, prin care treceau
toate produsele Orientului spre Egipt şi Occident şi ale Occidentului şi
Egiptului către Orient, Efesul, patria lui Heraclit, ajunsese pe timpul Sfântului
Evanghelist Ioan unul din cele mai cunoscute şi – alături de Alexan-
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dria – cele mai populate oraşe ale Orientului. Capitală a Asiei Mici, cu
bibliotecă publică şi cu oameni dispunând de o înfloritoare stare economică19,
Efesul era pe vremea aceea un puternic centru cultural. Aici se stabilise
Cerint, faimosul precursor al gnosticismului, aici apăruseră nicolaiţii, aici
era o cunoscută şcoală de filozofie păgână şi tot aici era focarul superstiţiilor
în legătură cu cultul de la vestitul templu al zeiţei Artemis, pe numele
roman Diana20, care era socotit una din minunile lumii şi care avea drept
de azil. Apollo, Dionisos, Hermes şi alţi zei îşi aveau şi ei cultul lor. Evreii
aveau aici o sinagogă, iar creştinii o puternică şi numeroasă comunitate21.

Aşadar, în Efes era necesară prezenţa unui apostol care să ţină
neştirbită dreapta credinţă22. Iată pentru ce Providenţa divină a îndreptat
paşii Apostolului spre Efes! El venea aici să salveze opera Apostolului
neamurilor şi s-o încoroneze. Lui îi era hărăzit să împlinească această
misiune, ca unul care era supravieţuitorul Apostolilor şi ca ucenicul pe
care-l iubea Domnul (In. XXI, v.20)23. Sfântul Ioan avea atunci cam 60 de
ani şi era o autoritate consacrată. Mântuitorul îi proorocise că va bea
paharul Său şi că se va boteza cu botezul Său (Mt. XX, 23) şi profeţia
trebuia să se împlinească. Din paharul amărăciunilor începuse el de mult
să guste, de când îşi văzuse fratele ucis, dar nu-l golise încă până la fund24.
Venind în Efes, a dărâmat prin rugăciunea sa capiştea Artemidei şi a mântuit
din rătăcire, aducând la lumină, patru sute de mii de bărbaţi şi femei ce
slujeau Artemidei. Muntele pe care se află biserica Cuvântătorului de
Dumnezeu se numeşte Livaton, unde, spre apus, zace Sfântul Timotei25.
Aşa a lucrat Sfântul Ioan în Efes aproape 30 de ani, în calitate de conducător
spiritual al Bisericii creştine26. Prăznuirea lui se face în cinstita sa
apostolească biserică, aflată pe locul ce se numeşte Evdomon27.

Eusebiu de Cezareea istoriseşte că în al XIV-lea an, pornind
Domiţian a doua prigoană după Neron28, “Apostolul şi Evanghelistul Ioan…
a fost osândit să trăiască în insula Patmos”29, o insulă cu mare azurie,
atmosferă limpede, cer albastru, stânci cu creste colţuroase şi numai foarte
rare petece de verdeaţă30, descrisă foarte sugestiv de Otto Baumgarten:
„Această insulă se întindea tăcută înaintea mea. Ici, colo, măslinii
întrerupeau monotonia pustiului stâncos. Marea era tăcută ca
mormântul. Patmosul se odihnea într-însa ca un sfânt stabilit aici …
Ioan! Cel dintâi gând pe care mi-l trezeşte insula este despre el. Insula
îi aparţine, este templul lui. Până şi pietrele vorbesc despre el”31. În
această  insulă  unde a trăit cincisprezece ani32, a fost răpit în
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duh, i s-a făcut descoperirea descrisă în Apocalipsă (1, 9-20) şi a primit
porunca să scrie bisericilor din Asia Mică, de la care fusese luat33.“Fiind
ucis Domiţian şi fiind desfiinţate hotărârile şi faptele lui de către Senat,
din pricina marii lui cruzimi, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a
venit pe timpul lui Nerva în Efes (96-98) şi a trăit acolo până pe vremea
lui Traian împăratul. El a întemeiat multe din Bisericile Asiei şi a zidit
biserici. Şi, îmbătrânind foarte, s-a săvârşit la 68 de ani după Patima
Domnului,  în sus-pomenita cetate” (Fer. Ieronim), în anul 101.

Mormântul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan a fost la mare 
cinste în vremea cea dintâi a Bisericii creştine. Pe locul unde se află
mormântul, a fost zidită o biserică închinată Sfântului Apostol şi Evanghelist
Ioan, care se numea Apostolicon. După ce aceasta   s-a ruinat, împăratul
Justinian a ridicat o biserică nouă, la fel de  mare şi de frumoasă ca biserica
închinată Sfinţilor Apostoli de la Constantinopol, construită tot de împăratul
Justinian34. Mormântul Apostolului se afla în faţa sfântului altar, sub cu-
pola centrală. În cursul Evului Mediu, mormântul Sfântului Ioan a devenit
unul dintre cele mai importante locuri sfinte şi de pelerinaj ale lumii creştine.
În vremea noastră, rămăşiţele acestei biserici – câte mai există – au fost
puse la locul lor de specialişti austrieci, vizitatorul putând astfel să-şi facă
o imagine clară asupra minunatei biserici din trecut35.

Ajuns la adânci bătrâneţi şi nemaiputând rosti cuvântări lungi,
Sfântul Ioan spunea credincioşilor doar aceste cuvinte: “Fiilor, iubiţi-vă
unul pe altul”. Când ucenicii săi îl întrebau cu mirare, pentru ce zice
mereu aceste vorbe, el le răspundea: “Aceasta este învăţătura Domnului
şi de veţi păzi-o, numai prin aceasta vă veţi mântui”36. Despre
activitatea şi moartea Apostolului Ioan la Efes mărturiseşte şi episcopul
Policrat al Efesului, într-o scrisoare adresată episcopului Victor al Romei,
pe la anul 190: “… în al doilea rând, Ioan, care se culcase pe pieptul
Mântuitorului, care a fost preot şi a purtat petalon, care a fost martor
şi didascăl, se odihneşte la Efes”37.

Deşi Sfântul Ioan a trăit şi a activat atâţia ani în Efes, totuşi, s-
au găsit şi persoane care au spus că el n-ar fi fost în Efes, deoarece
murise în Ierusalim odată cu fratele său şi că alt Ioan, prezbiterul Ioan, ar
fi activat şi ar fi murit în Efes38. Alţi teologi socotesc că ar fi existat în Efes
două  persoane cu numele Ioan: unul, Apostolul Ioan şi celălalt, prezbiterul
Ioan39. Deşi era cel mai tânăr dintre Apostoli, Sfântul Ioan avea o temeinică
cultură teologico-filozofică, fiind familiarizat cu speculaţiile
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teologiei iudaice şi ale filozofiei timpului. Acest  lucru se observă din scrierile
lui, în special, din Prologul Evangheliei sale. Este de presupus că marea
parte a culturii şi-a însuşit-o în anii tinereţii, în Ierusalim, la şcoala lui Gamaliel.
De asemenea, se poate presupune că urma cursurile în mod regulat, în
răstimpul când nu se ocupa cu  pescuitul. Avea şi o casă în Ierusalim (In.
XIX, 27), unde locuia în timpul studiilor40.

De la Sfântul Ioan, ucenicul iubit al Mântuitorului, ne-au rămas
cinci scrieri: o evanghelie, trei epistole şi o apocalipsă. Evanghelia are
conţinut istoric; ea ne descrie revelaţia progresivă a Logosului întrupat,
insistând mai ales asupra acelor fapte, minuni şi învăţături ale Domnului
nostru Iisus Hristos, care fuseseră omise ori redactate prea sumar de
către evangheliştii sinoptici41. Evanghelia sa este «evanghelia iubirii»42.
Epistolele au caracter didactic, oglindind pe scurt câteva momente din
activitatea misionară desfăşurată de marele apostol în ţinuturile Asiei Mici
de la sfârşitul veacului întâi43.

De pe urma criticii ostile îndreptate împotriva autenticităţii uneia
sau alteia dintre cărţile Noului Testament, scripturile inspirate ioaneice au
avut cel mai mult de suferit. Atacurile cele mai violente – şi aproape fără
intermitenţă – au fost îndreptate, fireşte, împotriva Evangheliei a patra,
deoarece ea reprezintă piesa de căpetenie a moştenirii literare ce ne-a rămas
de la incomparabilul ucenic „pe care-l iubea Iisus”44. De exemplu,
Bretschneider şi după el, E. Lützelberger45, vedeau în autorul Evangheliei a
patra fie un iudeu alexandrin, fie un creştin provenind dintre neamuri, negând
totodată că Sfântul Apostol Ioan ar fi fost vreodată activ în Asia Minor46.

Autorul Evangheliei a patra, Ioan,  a fost pescar. Cu toate
acestea, din gura lui nu ies cuvintele unui pescar, ale unui om simplu, ale
unui om crescut numai pe malul unei ape şi învăţat doar să mânuiască
lopeţile unei bărci şi plasele de prins peşte47. “Nu vom auzi cuvintele
unui astfel de om. Îl vom auzi spunându-ne lucrurile cele din ceruri,
nerostite de nimeni până la el. Ne va aduce o învăţătură atât de
înaltă, o morală atât de desăvârşită şi o filosofie atât de curată, încât
pare că vorbeşte chiar din vistieriile Duhului Sfânt, încât pare că s-
a pogorât chiar acum din ceruri. Spune-mi, te rog, pot fi învăţăturile
acestea, învăţăturile unui pescar?”48.“Tot ce a spus Ioan
Evanghelistul este scos din adâncurile duhovniceşti ale tainelor
dumnezeieşti, pe care nici îngerii nu le ştiau înainte de a fi făcute
cunoscute de Evanghelist. Chiar îngerii, odată cu noi, prin
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gura lui Ioan şi prin noi, au aflat ceea ce cunoaştem şi noi acum”49.
Într-adevăr, şi Biserica este de acord că Evanghelia a patra nu a putut ieşi
din mintea lui Ioan, a pescarului neinstruit de pe ţărmul Mării Galileii, dar a
ieşit din mâna, din pana lui Ioan. Ioan a fost numai unealta Sfântului Duh,
prin care se fac cunoscute lumii, după cum spune Sfântul Ioan Hrisostom,
tainele cele mai ascunse ale Dumnezeirii, neştiute, până la descoperirea
lor de Ioan, nici de puterile cele de sus50. Întreaga sa viaţă, şi mai ales
scrierile sale, reprezintă mărturia ucenicului care a iubit pe Domnul Hristos
din tot cugetul, din toată inima, din toată fiinţa sa şi care a voit ca toţi
creştinii să-L iubească aşa cum L-a iubit el: sincer, constant, deplin, cu
nesfârşită emoţie, până la moarte51.

Nimeni n-a iubit vreodată mai mult pe Dumnezeu şi pe aproapele
şi nimeni n-a fost iubit mai mult de Domnul nostru Iisus Hristos decât
duiosul Său învăţăcel, Evanghelistul Ioan. Nimeni nu a sintetizat mai bine
ca el învăţătura Mântuitorului; învăţătura şi viaţa sa se rezumă în iubire52.
De aceea i se zice şi Apostolul iubirii. Dar Ioan poate fi numit deopotrivă,
cu drept cuvânt, şi Apostolul smereniei, căci grija pe care o are autorul
acestei minunate şi unice scrieri apostolice (n.n. Evanghelia) de a evita să
pomenească nu numai numele său, Ioan, ci şi numele fratelui său, Iacov,
precum şi numele lui Zevedeu, tatăl său, şi al Salomeei, mama sa, constituie
ea însăşi o semnătură cum nu se poate  mai clară şi mai grăitoare. Este
semnătura smereniei53. A avut smerenia lui şi convingerea că nu numele
său prezintă importanţă, ci ceea ce spune el54. I se mai zice şi Teologul
pentru descoperirile sale şi mai cu seamă pentru începutul Evangheliei
sale, al cărei întreg cuprins este un izvor nesecat de învăţături teologice
demonstrate prin fapte istorice, care dovedesc că Hristos este Mesia, Fiul
lui Dumnezeu, Cel ce  a venit în lume şi trup S-a făcut pentru mântuirea
lumii55. Căci, pe când ceilalţi Sfinţi Evanghelişti  au scris faptele vieţii de
pe pământ a lui Iisus Hristos, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan s-a înălţat
ca un vultur, mai presus de nori, şi a ajuns până la sânul Părintelui să
găsească Cuvântul lui Dumnezeu, deopotrivă cu Părintele Ceresc. Şi cu
toate că nu era iniţiat nici în ştiinţa filozofică, nici în meşteşugul retoricii –
şi toată lumea ştia aceasta – a fost totuşi cu putinţă ca el să înfăţişeze
tâlcul tainelor celor din veac ascunse, prin tăria cugetării şi prin limpezimea
cuvântului său, pentru că Duhul Sfânt, Care l-a insuflat este mai presus de
toată filozofia şi de toată iscusinţa retorică. Aceasta este pricina pentru
care el se zugrăveşte, având alături un vultur, unul din cele patru
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animale simbolice, arătate în vedenia lui Iezechil (Iez. I, 10)56.
Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Apostol şi

Evanghelist Ioan în zilele de 8 mai şi 26 septembrie, glăsuind: “Pe fiul
tunetului, pe temeiul cuvintelor celor dumnezeieşti, pe începătorul
cuvântării de Dumnezeu şi întâiul propovăduitor al dogmelor
adevăratei înţelepciuni a lui Dumnezeu, pe iubitul Ioan şi păzitorul
de feciorie, neamul omenesc după datorie să-l lăudăm; că acesta,
având întru sine neîncetat lucru dumnezeiesc, la început, a zis, era
Cuvântul; şi îndată şi nedespărţirea cea de Tatăl şi, după acestea,
întocmirea fiinţei cu Tatăl, arătându-ne nouă prin sine dreapta slăvire
a Sfintei Treimi, şi făcător a fi împreună cu Tatăl şi purtător de viaţă
şi lumină adevărată,  pe Acesta L-a arătat nouă. O, minune
înfricoşătoare şi lucru înţelept! Că plin fiind de dragoste, plin s-a
făcut şi de teologie, cu mărirea şi cu cinstea şi cu credinţa, întemeietor
fiind al curatei noastre credinţe, prin care vom dobândi veşnicele
bunuri în ziua judecăţii”57.
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Iubirea vindecã!
Boala şi vindecarea sufletului în Biserica

Răsăriteană

Interviu cu sora Eugenia Vlad
(acum monahia Siluana)

Vă mulţumesc pentru invitaţie. Bun găsit şi Dumnezeu să ne dăruiască
        ca întâlnirea noastră să nu fie vorbire în deşert. Când am auzit
despre ce temă este vorba, m-am întrebat: cine sunt eu să vorbesc despre
vindecarea sufletului? Cel mai potrivit este un medic. Ca să aibă spor în
lucrarea cu pacientul, unii medicii folosesc un pacient vindecat, şi atunci
m-am gândit să fiu eu pacientul acela vindecat, deşi nu pot pretinde că
sunt vindecată total. Pot spune că am fost moartă şi am înviat, pentru că
sunt rodul lumii de care tocmai am scăpat - lumea atee.

La un moment dat mi-am dat seama că sunt moartă, dar că nu
eram moartă de tot. De fapt eram în iad. Am fost în iad; şi acuma sunt,
dar e o mare diferenţă. Iadul acela era fără Hristos, iar iadul acesta este
cu Hristos. Şi acolo, în iadul acela, mi se spunea că omul este materie
superior organizată şi conştiinţa mea, sinele meu, persoana mea bolnavă,
moartă cum era, se revolta. Cum se poate ca «ceva» să dea naştere la
«cineva»! Şi la un moment dat am simţit că nu pot să iubesc «ceva», că
toate «ceva-urile» pe care le iubeam se degradau şi că toţi oameni pe
care îi iubeam se transformau în ceva, şi atunci, simţind din ce în ce mai
adânc că sunt cineva, că sunt o conştiinţă, am întrebat dacă nu cumva
sunt rodul unei Conştiinţe. Că aşa de inteligent erau toate făcute, încât
erau parcă special potrivite pentru mine, ca să mă bucur. În acelaşi timp,
însă, erau atât de perisabile şi dispăreau atât de repede, ca şi când acel
cineva dorea numai să mă amăgească. Atunci a venit vremea, când
boala a fost foarte acută - pentru că în iad nu se poate nici trăi, nici muri,
iar dacă am muri am dispărea, dar nu se poate nici una, nici alta - şi
atunci a venit momentul când am zis: Dacă exişti, trebuie să fii Persoană;
trebuie să fii desăvârşit ca să nu mă dezamăgeşti şi trebuie să intri în
relaţie cu mine, că eu nu pot să intru în relţie cu Tine. Şi am făcut-o! M-
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am dus la spital - adică la Sfânta Biserică, şi am început tratamentul
care durează şi acum (sunt încă un pacient aflat în covalescenţă) şi
mulţumesc lui Dumnezeu că vă pot mărturisi despre ce înseamnă boala
şi vindecarea sufletului în tradiţia noastră ortodoxă.

Când mă pregăteam pentru această conferinţă, m-am gândit la
două variante: una - să fac o conferinţă doctă despre ce spune Sfânta
Tradiţie în legătură cu boala sufletului şi vindecarea lui şi alta - să stăm
de vorbă pe această temă. Am optat pentru a doua variantă, pentru că
am adus cu mine unul din manualele, una din „agendele medicale” pe
care ni le oferă lucrătorii vindecării (singurul vindecător este Hristos!),
mai precis, un părinte al Bisericii noastre (n. red. Este vorba despre
cartea părintelui Ioan Cristinel Teşu – “Teologia necazurilor”). Ea,
agenda, este un bun manual, dar greu de digerat, căci nu-i uşor să fii
sfânt. Ea trebuie „mâncată” ca Sfânta Împărtăşanie şi citită ca Sfânta
Scriptură. Trebuie să ne hrănim cu ea, pentru că altminteri există pericolul
să murim deştepţi. Să trăim ca proştii şi să murim deştepţi, să ni se pară
că suntem deştepţi, că ştim mult!

Acesta este un pericol foarte mare şi eu îl cunosc foarte bine,
pentru că înainte de a fi creştină practicantă şi conştientă că sunt botezată,
eram filozoafă şi aveam o gândire foarte frumoasă şi înaltă, dar care
dura atât cât stăteam pe fotoliu. Când mă urcam în autobuz şi mă călca
cineva pe picioare, uitam că sunt filozoafă şi ziceam: „Doamne, ce dobitoc
m-a călcat”. Şi toţi oamenii purtau nume de animale, oamenii erau plini
de defecte, dar eu eram altfel, eram mai bună, şi când rămâneam numai
cu mine, abia puteam să scap de răutatea din mine. Mă ascundeam în
muzică, în artă; alţii se ascund în ţigară, în droguri. Fiecare fuge de rana
din el, de mizeria din el, dar după ce ai început să te cunoşti şi te dai pe
mâna Celui care vindecă, atunci lucrurile se schimbă.

Vă recomand această carte care-i ca un abecedar, chiar dacă-
i grea. Aproape nimic nu-i nou, aproape tot ce citim acolo, de fapt, ştiam,
ori am mai auzit, ori am trăit, ori chiar am gândit noi. Că asta-i bucuria
când citeşti ceva, să zici: aşa credeam şi eu, dar n-am spus. Ce este
aceasta, decât o împărtăşire a bucuriei de a fi trăit evenimentul acela, a
bucuriei de a fi învins ceva, a bucuriei de a fi cunoscut pe Dumnezeu, a
bucuriei de a te fi cunoscut pe tine, a bucuriei că ai descoperit că nu eşti
doar păcat, că nu eşti doar boală, că există vindecare, că există
Vindecător. Această carte, şi celelalte cărţi, trebuie să ne ducă
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pe noi la viaţa cea adevărată, să devină pentru noi mijloace de a fi filozofi
în faptă, şi nu în gândire.

 O să vedem împreună, în mica mea descriere a traseului tradiţiei
noastre de la boală la vindecare, că a trăi fără minte e mare rătăcire, că
mintea despărţită de inimă e rana cea mai mare. Când mă uit la mine
sau când mă uit la oamenii de pe drum, de pe stradă, din spital, cel mai
des îmi vine să zic: „Doamne, iată că cel pe care-l iubeşti este bolnav”.
Pentru că eu ştiu şi simt că Dumnezeu mă iubeşte, am simţit această
slavă a Domnului de multe ori, dar mai ales simt că Dumnezeu iubeşte
pe oameni. Câteodată, vă spun drept, îmi vine să cârtesc şi să zic:
„Doamne, pe ăsta ţi-ai găsit?”. Şi în cazul meu tot aşa m-am mirat: tot
îmi venea să mă uit în spate şi să văd dacă nu cumva iubeşte pe altcineva
– dar nu, pe mine mă iubea! Căci pe acela îl iubeşte Dumnezeu care mie
mi se pare că ar trebui să-l repare mai întâi şi după aceea să-l iubească.
Ei, tocmai aicea e, că iubirea vindecă!

Această strigare către Dumnezeu, pe care surorile lui Lazăr au
trimis-o Mântuitorului atunci, se strigă în orice om care devine conştient
de boala şi de suferinţa lui. Mântuitorul este Dumnezeu şi m-a convins şi
pe mine, care sunt Toma necredinciosul, iar unul din mijloacele cu care
m-a convins a fost că nu vrea să mă vindece numai pe mine, ci vrea să-
i vindece pe toţi oameni. Atunci strigarea mea către El - „Doamne,
iată, acela pe care-l iubeşti e bolnav” are rost, pentru că eu cred că
nu am ce face cu fericirea mea, singură fiind.

Vă mărturisesc că o vreme - să nu faceţi ca mine! -, înainte de
a fi în Sfânta Biserică, am făcut yoga după o carte, nu după un om.
Ajunsesem să fiu foarte fericită, eram detaşată, eram altfel şi urmam
instrucţiuni din cartea aceea crezând că voi ajunge să stau deasupra
pământului 2 metri şi că o să citesc gândurile altora. Atunci m-am speriat!
Zic: Doamne (“Doamne…” era un fel de a spune), ce mă fac eu când
o să ştiu ce e în capul aproapelui meu,  dacă, doar când bănuiesc ce este,
îl dispreţuiesc în halul acesta; dar când o să ştiu tot ce-i acolo! - pentru
că ştiam din capul meu ce mizerie e în capetele oamenilor. Am zis: sunt
eu în stare să îndur aşa ceva? Apoi m-am gândit la performanţa aceea
de a sta în aer. Ce faci când ţi-o fi foame? Te duci să mănânci, pe urmă
te duci să tragi apa, şi pe urmă iar te duci în aer? Nu, nu era o soluţie!
Bun. Să presupunem că mie mi-ar fi fost bine acolo în aer. Şi vecinii
mei? Şi cei din autobuz? Vedeţi, nu există vindecare de unul
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singur. E falsă vindecarea aceea. De aceea mă doare sufletul când îi
văd pe creştini că se îmbulzesc să ia agheazmă călcându-se în picioare.
Aceea nu mai e agheazmă, ci devine foc dacă tu l-ai împins pe fratele
tău ca să apuci agheazma, ai luat foc şi nu apă sfinţită. Trebuie să o luăm
de la capăt ca să ne vindecăm.

Ne-a făcut Dumnezeu din ţărână, dar a suflat suflare de viaţă.
Aşa scrie în cartea Facerii, aşa ne arată Sfânta Revelaţie şi aşa este.
Dar să ştiţi că acelaşi lucru l-a făcut şi cu mine: Dumnezeu a luat ţărâna
din trupul mamei mele şi a suflat peste mine suflare de viaţă. Eu eram
acolo, sufletul meu vedea, şi iată că acum nu mai ştiu. Am uitat!? Zice
Sfântul Marcu Ascetul că uriaşii care ne îmbolnăvesc sunt: uitarea,
neştiinţa şi nepăsarea. Am uitat că a suflat Dumnezeu suflare de viaţă,
am uitat că am fost gingaşă! Dar mă pot uita la un copil şi să doresc să
fiu iarăşi ca el. Nimic nu este mai minunat pe lume decât zâmbetul unui
copil. Ce o fi văzând un copil în mine când îmi zâmbeşte? Pentru că aşa,
îmi mai zâmbesc şi alţi oameni, dar zic: Ia uite cum îi stă… - şi este un fel
de zâmbet şi acesta -, iar dacă au nevoie de ceva de la mine, măicuţă ce
mai zâmbet. Deci, există diferite zâmbete, dar copilul acela, când deodată
îmi zâmbeşte, parcă l-a văzut pe Dumnezeu. Ei, aceea este sănătate.
Aceea este bucuria de a vedea „chipul” - sunt convinsă că acel copil
curat vede chipul lui Dumnezeu din mine, aceasta este privirea sănătoasă.

Vă spuneam că aşa a făcut Dumnezeu pe om (după chipul Său),
dar omul a căzut şi ştiţi foarte bine povestea: a căzut şi s-a îmbolnăvit
sufleteşte, adică a ajuns - cum le spun eu copiilor care nu înţeleg cum e
cu ruperea aceasta a legăturii dintre om şi Dumnezeu - ca un frigider
care ar zice că nu mai are nevoie de curent electric, că el are gheaţa lui
şi poate să ţină temperatura scăzută şi iese din priză. Într-adevăr, gheaţa
lui mai ţine vreo oră, două. Şi pe urmă? Aţi văzut, se rugineşte, în orice
caz frigider nu mai e. Aşa se rupe omul de Dumnezeu şi aşa se
îmbolnăveşte. Noi, după aceea, trebuie să conştientizăm aceasta, să ne
aducem aminte, să începem lupta pentru însănătoşire de la capăt, să
luptăm cu amintirea împotriva uitării. Ce să ne amintim? În primul rând
că suntem oameni. În al doilea rând că vom muri. E adevărat că şi eu şi
dumneavoastră, nu ne gândim la aceasta: Ei lasă, să mă văd eu mort!
Vom muri când ne vom îmbolnăvi. Acum suntem foarte bine, uitaţi-vă la
mine ce bine sunt; dimineaţa nu sunt aşa bine, dar în timpul zilei, după ce
mai fac mişcare, sunt mai bună. Dar va veni o zi în care nu o să
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mai fiu aşa, o să miros de vie - nu se ştie ce rânduieşte Dumnezeu -, dar
eu nu vreau să mă gândesc la aceasta. Lasă că ne gândim mâine.

O paranteză - deosebim lucrarea diavolului de a lui Dumnezeu
după cum zice să începem: Dumnezeu zice să începem azi, diavolul zice
mâine (de luni, de la 1, de la anul începem viaţa nouă). Nu! Azi trebuie
să începem, pentru că s-ar putea ca azi să fie singura noastră şansă.

Deci, mă întorc la ce discutam înainte. Îmi aduc aminte că sunt
om, că am suflet nemuritor; îmi aduc aminte că am învăţat, că am auzit
că Dumnezeu m-a făcut, chiar dacă nu cred aceasta; îmi aduc aminte
că cred aceasta, dacă sunt credincios; îmi aduc aminte ce a făcut
Dumnezeu pentru mine. Nu trebuie decât un minut dimineaţa, la trezire,
ca să ne mirăm că încă mai suntem. Vorbeam astăzi despre copilul mic
care se miră când îşi vede mâinile şi se miră ce frumoase sunt. Noi să ne
mirăm că ne-am trezit din nou, să ne mirăm că suntem apţi să ne sculăm
din pat, chiar dacă ne dor toate oasele. După primele mătănii zbori -
chiar dacă nu poţi să le faci -, zbori cu dorinţa; stai acolo liniştit - că
Dumnezeu nu ne torturează - şi-ţi aduci aminte că Dumnezeu te-a făcut
şi fără să vrei Îi dai slavă. Apoi, îţi aduci aminte ce a făcut Dumnezeu
pentru noi: pentru mine s-a întrupat, şi dacă nu crezi, să strigi: Doamne,
ajută necredinţei mele, adică, dacă-i aşa, să mă ajute Dumnezeu să cred,
dar eu mărturisesc, pentru că toţi care suntem aici mărturisim.

Îmi aduc aminte ce a făcut, îmi aduc aminte de ce a făcut ceea
ce a făcut, căci nu a făcut-o aşa, ca să ne întâlnim când o să fim morţi.
Nu! A făcut-o ca să ne întâlnim acum, aici, aici în iadul meu, în iadul din
sufletul meu. Apoi, îmi aduc aminte că voi muri şi că voi învia, îmi aduc
aminte că voi fi judecată. Această aducere-aminte a toate, şi dinainte, şi
după, o trăim mai bine, mai adevărat, mai intens, la Sfânta Liturghie. Dar
noi trebuie să continuăm Sfânta Liturghie şi în viaţa noastră. E un act de
voinţă. Dacă omul are boală sufletească este pentru că vrea el.

Mă întorc la suflet. Dumnezeu ne-a făcut trup şi suflet. L-a
făcut pe om una; firea omului e una, dar din 2 substanţe: una, din ţărână
şi una… acea tainică suflare de la Dumnezeu. Dar acesta nu e o bucată
din Dumnezeu în mine - ferească Dumnezeu, să fie Dumnezeu ca mine,
cred că nimeni nu s-ar mai închina. Eu, în orice caz nu! Dar precis, acea
suflare e în sufletul meu şi nu va muri. Îmi aduc aminte şi mă întreb: Ce
e sufletul? Vine partea a doua, ignoranţa: Ei, o fi ceva şi sufletul acesta.
Nu! Odată ce Dumnezeu S-a făcut om ca să mă înveţe, odată
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ce Dumnezeu a lucrat prin sfinţii Lui, lucrează prin oameni, pentru ca
oamenii să cunoască ce e sufletul şi cum să se vindece, nu putem fi
nepăsători faţă de acesta. Eu voi răspunde în faţa lui Dumnezeu de ce
nu m-am informat, de ce nu am învăţat. Să nu credeţi că suntem
nevinovaţi dacă nu am ştiut ceva. Ne va întreba Dumnezeu de ce am
rămas neştiutori. El ne-a dat capacitatea să ştim; şi Sfinţii Părinţi ai
Bisericii noastre, şi asceţii, şi - cum am spus - necunoscuţii, toţi au văzut
boala sufletului, şi în ei şi în ceilalţi; au ajuns la cunoaşterea lui şi, asemenea
unor părinţi iubitori, ne învaţă şi pe noi toate cele despre suflet, fără să
ne mai lase să trecem prin toate greutăţile. Aşa cum o mamă iubitoare
îşi învaţă fata, ca ea să nu sufere, şi fata, dacă este înţeleaptă, nu mai
trece prin suferinţele mamei ei, ci învaţă de acolo şi porneşte mai departe,
aşa şi Părinţii noştri ne învaţă cum să ne vindecăm sufletul.

Ce e sufletul? E o taină mare, dar nici o taină nu este secret. Să
nu confundăm! Taina creştină nu e secret. Doar ni se dă, şi pe măsură
ce se dă, se şi face cunoscută. Dar în acelaşi timp, e şi mai tainică
pentru că e inepuizabilă. Din câte ştim noi despre suflet de la Părinţii
noştri, din tradiţia noastră, el are trei părţi, fără să fie trei suflete. O parte
numită, cumva, vegetativă este aceea care conduce trupul fără ca partea
conştientă a sufletului să participe; este legată de respiraţie, de hrană, de
instinctele noastre - aici noi nu putem intra. Apoi este partea sufletească,
partea afectivă, partea psihică, psihicul, psihismul. Acesta este o realitate
în sine; el poate să fie controlat de partea superioară a sufletului, dar
poate să ne şi scape de sub control. În sfârşit, a treia parte se numeşte în
Sfânta Scriptură (la noi, în traducerea noastră, nu în greceşte) «duhul
omului» şi este partea raţională; nu este vorba aici de raţiune goală, ci
de partea raţională care se uneşte cu Dumnezeu. Această parte e
asemenea unui vas deschis spre harul lui Dumnezeu, care le uneşte pe
toate celelalte ale omului. Acesta este principiul care unifică fiinţa umană,
pentru că ea se uneşte cu Dumnezeu, baza ontologică a existenţei şi a
unicităţii noastre, care uneşte şi lăuntrul omului. De aceea omul luptă să
se unească: ca să se vindece. Unindu-se, devine unu înăuntrul său, devine
unic - pentru că nimeni nu-i ca mine, nimeni nu-i ca dumneavoastră, dar
în acelaşi timp noi toţi suntem o fire.

Toate aceste trei părţi se îmbolnăvesc pentru că, prin căderea în
păcat, firea umană este bolnavă. Dumnezeu Fiul s-a făcut om, a luat fire
umană ,  a îndumnezeit-o, a vindecat-o şi firea noastră este
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acum de-a dreapta Tatălui. Dar eu de ce sunt tot bolnavă dacă El a
făcut aceasta? Pentru că eu nu sunt doar fire, nu sunt «ceva» pusă într-
un sac, ci sunt «un cineva» căruia i s-a dat în grijă această fire. Acest
cineva, acest fel de a fi după chipul lui Dumnezeu este modul de a fi al
lui Dumnezeu. Căci, mă întreba cineva: Şi are Dumnezeu mustaţă, aşa
ca mine, după chipul meu? Nu! În limba română există expresia “în ce
chip a făcut-o”, “în ce chip este”, înţelegându-se în ce mod, modul lui
de a fi ca persoană.

Fiecare parte din mine se poate îmbolnăvi. Partea vegetativă -  de
la fire, care e căzută în urma păcatului strămoşesc. Apoi păcatele mele,
păcatele strămoşilor, păcatul lumii, păcatul aproapelui meu pot să-mi
îmbolnăvească trupul. Dar noi nu ştim - şi cei care lucraţi cu bolnavi să fiţi
foarte atenţi că semnele exterioare nu sunt o mărturie adevărată. Am stat
lângă o bolnavă care a avut scleroza creierului mic şi care, înainte de a
muri, nu mai vorbea normal. Când vroia să zică ceva nu mai putea zice,
căci îşi pierduse mişcarea corzilor vocale. Scotea doar nişte răcnete. Când
vroia să transmită ceva prin mimica feţei, acele gesturi erau nişte strâmbături
îngrozitoare. Femeia care vindea lapte la noi a zis: „Săraca, nu-i în toate
minţile”. Cât a suferit aceea fiinţă care nu era în toate minţile! Dar ea
avea de acum o minte plină de har, căci, concomitent cu durerea de a se
despărţi de copilul ei şi de familia ei, care o iubea mult, se rugase, ea
intrase în pace cu Dumnezeu şi trăia bucuria de a se întâlni cu Dumnezeu.
Atunci am văzut cu ochii mei cum poate să fie trupul bolnav şi cum
comportamentul trupului, care este organul prin care se manifestă sufletul,
poate să creeze iluzia că sufletul ar fi bolnav.

Sfinţii Părinţi merg mai departe şi spun că nici nebunii - pentru
că nebunia este boala sufletului în partea sa afectivă - n-ar fi bolnavi în
sufletul de dinăuntru. Nu ştim! Pentru că ei pot fi posedaţi, pot avea o
leziune, undeva, care le tulbură comportamentul, adică sufletul nu se mai
poate manifesta. De aceea, mulţi dintre Sfinţii Părinţi se purtau cu nebunii
ca şi cu nişte sfinţi, pentru că ei (nebunii), prin felul prin care pătimeau,
puteau să ajungă astfel la Dumnezeu, că nimeni nu ştie ce este acolo în
adânc. Această nesimţire a noastră - iertaţi-mă, a mea - de a judeca
omul după comportare, poate să fie mare păcat. Această nesimţire ne
duce la omorârea pruncului, considerând că el nu există dacă nu se
manifestă; dar sufletul e întreg acolo, nu are organul de manifestare
exterioară, dar el este întreg, cu trup cu tot este întreg, dar mic.
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Până acolo merge nesimţirea noastră. Totdeauna să umblăm cu
grijă (dacă vreţi, în vârful picioarelor) printre trupuri, pentru că atâta
timp cât un trup este viu, acolo, înăuntru, este un suflet despre care eu
nu ştiu nimic. Să nu ne luăm după ce vedem, chiar dacă ne sminteşte.
Apoi vine boala sufletească, boala spirituală, boala părţii celei mai înalte,
aşa-zisele boli ale spiritului, ale sufletului. Acestea sunt doar opera noastră,
ele sunt făcute doar cu voia noastră liberă. Acestea sunt păcate devenite
patimi, acestea sunt bolile sufletului: păcatul, patima. Acestea sunt numai
cu voia noastră, sunt opera noastră; contribuie şi diavolul, dar să nu dăm
totul pe vina lui. Era un călugăr care a furat un ou în postul mare. A furat
oul, dar unde să-l fiarbă. La bucătărie nici vorbă că-l spuneau fraţii şi s-
a dus în chilie, a aprins o lumânare şi a început să-l coacă, şi l-a prins
stareţul: Ce faci frate? Părinte blagosloveşte, iartă-mă, dar – zice - dracul
m-a învăţat. La care dracul apare şi zice: Nu părinte, nici eu nu ştiam că
se poate coace oul aşa. Deci, iată că avem şi noi creativitatea noastră şi
inteligenţa noastră.

Ei, aici este problema: cum văd Sfinţii Părinţi vindecarea aceasta
sufletească!? Ei spun că vindecarea depinde de mine pentru că dacă
sufletul meu va fi sănătos în partea lui înaltă, atunci va fi sănătos în
întregime. Ce înseamnă sănătate? Înseamnă bucuria de a te folosi de
darurile lui Dumnezeu, şi dacă Dumnezeu îţi „dăruieşte” o boală, dar
sufletul tău este sănătos, te vei bucura. Eu am văzut asta cu ochii mei,
însă nu ştiu dacă eu aş fi în stare să fac aşa - dacă mă doare puţin capul
zic: ”Slavă Ţie, Doamne”, dar dacă aş suferi mai mult nu ştiu. Nu am
citit în cărţi, am văzut asta la oamenii pe care i-am avut în mâinile mele
ca bolnavi; am văzut asta la oamenii care au murit; am văzut asta la
oameni sănătoşi care sufereau şi care bombăneau tot timpul, şi care
erau disperaţi pentru nimic, absolut pentru nimic. Totul era o închipuire,
totul era o imaginaţie şi m-aş opri aici.

Iar dumneavoastră, de acum încolo, să-mi spuneţi sau să mă
întrebaţi şi să vorbim, şi să ne gândim: cum ne vindecăm de patimă? Am
aflat câteva lucruri: că numai Mântuitorul e Domn al sufletului şi al
trupului. Ştim unde Îl găsim noi toţi care suntem aici, ştim unde Îl găsim
- este pretutindeni.

Mi-a spus cineva: de ce trebuie să mă duc la Biserică? Dumnezeu
nu e peste tot? Aşa e, dar una este să te gândeşti la El şi alta este să-L săruţi,
să-L „mănânci”, să fii cu El, să te îmbrăţişeze şi să-L îmbrăţişezi.
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Dacă îţi iubeşti soţia, ce faci? Îi scrii scrisori, o laşi la Timişoara
şi vorbeşti la telefon? Trebuie să fii cu ea, să o atingi. Noi suntem întrupaţi.
Omul este suflet întrupat şi trup însufleţit. Eu vreau să ating. Mi-e drag
să-l ating pe părintele, mi-e drag să-i sărut mâna, pentru că-i părintele
meu şi pentru că l-a atins pe Domnul.

Ne e drag să ne ţinem de mână. De ce? Pentru că aşa ne-a
făcut Dumnezeu ca sufletul să se manifeste prin trupul nostru. Atunci,
dacă voi fi sănătos, bucuria mea va fi sănătoasă. Asta este!

Şi numai acolo ne putem vindeca. Ştim unde, ştim cum şi mai
ştim un lucru: că există spitale în Biserică şi că sunt mai multe feluri de
a ne vindeca. Trebuie să ne nevoim de voie, pentru că oamenii se împart
în două mari categorii: oamenii lui Hristos şi oamenii care sunt în afară
de Hristos. Cei care sunt ai lui Hristos sunt cei care se leapădă de ei, îşi
iau crucea şi Îl urmează pe El.

Se întreabă unii: Păi de ce să mă duc la Biserică? Aşa, că El
lucrează cu tine acolo, ca să te facă fiul lui Dumnezeu.

 „Să ne iubim unii pe alţii!”. Păi, zice: eu nu pot să mă concentrez.
Dar unde, cine te-a învăţat în Sfânta Revelaţie sau cine ţi-a spus că la
biserică ne ducem să ne concentrăm? Ce, suntem la Bivolaru să ne
concentrăm? Noi ne ducem ca într-un glas să mărturisim, ne ducem ca să
ne iubim unii pe alţii. Şi suntem unele băbuţe - Dumnezeu să mă ierte, că
şi eu sunt băbuţă - care sunt aşa greu de iubit! Mi-a spus odată un securist:
“Da, dumneata eşti aşa deşteaptă, de ce te duci la Biserică? Trebuie
că urmăreşti ceva!” ; “Sunteţi într-adevăr isteţ. Chiar că urmăresc
ceva.”; ”Ce?” - el începe să-şi noteze şi zic: “Să vă iubesc.” Zice: “Pe
cine, pe mine?”; ”Da, pe dumneavoastră” . Zice: “Ca ce?” Zic: “Ca
ce vreţi dumneavoastră: ca prieten sau ca vrăjmaş. Vă daţi seama că
eu numai la biserică pot să obţin această putere, pentru că cu puterea
mea nu pot nici să vă supăr, d-apoi să vă iubesc: sunteţi securist,
sunteţi grăsuţ, vorbiţi urât cu mine, mă tutuiţi, am atâtea motive să nu
vă iubesc, dar dacă mă duc la biserică, Dumnezeu îmi dă putere, şi
acolo zic: Doamne, când o fi să moară, că uite îi bolnav de ficat -  se
vedea după pete, după burta mare, nu trebuia să fii în duh să vezi că era
bolnav de ficat - adu-i aminte că-l iubeşti şi poate se întoarce”. Ei, să
vedeţi că nu m-a mai tutuit, mi-a zis «dumneavoastră» după aceea. I-o fi
trecut repede, dar, oricum, Dumnezeu să-l ajute, când o trece dincolo să
descopere că Dumnezeu îl iubeşte.
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Aceasta este lupta noastră: mă duc la biserică ca să iubesc. Păi
să stau acasă, să mă uit la film şi să plâng la serial - iertaţi-mă, că şi eu
mă mai uit la ele când nimeresc într-o casă. Stau şi mă minunez că
seamănă unele cu altele, că cele de anul trecut parcă sunt la fel cu cele
de anul acesta - tot două surori care nu ştiu că-s surori - şi lumea plânge
şi iubeşte, dar când  întâlnesc câte un copil al străzii zic: “Pleacă de aici
păduchiosule, nenorocitule”. S-a epuizat mila la „Copilul Esmeraldei”!
Am zis bine? Am zis. Iertaţi-mă, au şi ele partea lor bună, trebuie să o
folosim bine, dar există acel pericol: să trăim iubirea în imaginar. Să te
văd eu în biserică că iubeşti şi nu numai atât. Acolo unde vine Duhul
Sfânt, vine de-adevăratelea, iar dacă nu-i adevărat, atunci chiar că nu
mai are rost să ne ducem. Dar dacă ne ducem, înseamnă că noi credem
cu adevărat, şi atunci, Doamne ajută-mă să particip. Căci atunci când
coboară Duhul Sfânt, bucăţica aceea, pătrăţica aceea de pâine se
transformă în Trupul Lui. De concentrare avem nevoie noi acolo? Sau
să profităm de această întâlnire ca să facem ce zice El: „să ne iubim
unii pe alţii, ca într-un gând să mărturisim”? Şi să ştiţi că dacă suntem
neputincioşi măcar minutul acela, dacă zicem că „ne iubim”, păi, se adună
un minut duminica aceasta, un minut duminica cealaltă. Ne-om duce şi
noi cu 5 minuţele pe lumea cealaltă, în veşnicie, şi poate că acolo minutul
va fi mai lung. Pe urmă, dacă tot trecem prin foc, nu? E şansa noastră.
Focul lui Dumnezeu e şansa noastră. Poate că vor fi arse toate orele
pierdute şi rămâne minutul - ştim şi noi că mila lui Dumnezeu e mare -,
dar eu zic să nu ne culcăm pe o ureche şi să ne iubim… şi în autobuz…

La început, când am intrat în biserică, ştiţi cât ţinea împărăţia lui
Dumnezeu? Cât patrafirul părintelui. Cât îmi punea patrafirul pe cap şi
citea ceva, era bine, când mă ridicam, îl vedeam pe ăla, o vedeam pe aia,
mă vedeau ei pe mine şi tot aşa. Încet, s-a lărgit cât biserica Silvestru,
apoi am mai descoperit o biserică la Galaţi şi s-a făcut cât două biserici,
apoi am văzut că pot să intru în orice biserică şi ţinea împărăţia într-o
clădire, într-o biserică, şi într-o bună zi m-am trezit cu împărăţia lui
Dumnezeu în tramvai. Ei, am zis: “Uite că se lărgeşte”. Şi acum sunt în
împărăţia lui Dumnezeu doar că sunt foarte nesimţită. Nu simt mereu,
dumneavoastră mă ajutaţi să devin mai simţitoare. Vă mulţumesc! (ex-
tras din conferinþa „Boala ºi vindecarea sufletului în tradiþia Bisericii
Rãsãritene”,þinutã la Sibiu, 13 decembrie 1998)
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