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Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluie şte-mã pe mine, pãcãtosul.
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Pelerinaj la Optina - 1915

Sfat duhovnicesc
Pr. Vasile Tigrov
Eu nu am avut posibilitatea să vorbesc cu părintele Iosif (Litovkin)
de la Optina decât foarte puţin. În momentul vizitei mele la Optina era
bolnav şi nu avea putere nici cât să iasă să-şi primească oaspeţii. Printre
altele, i-am spus că din când în când mă luptă tot felul de gânduri.
Mi-a răspuns:
- Roagă-te lui Dumnezeu aşa <<Doamne, Iisuse Hristoase,
alungă de la mine toate gândurile necurate!>>. Dar nu lupta
împotriva lor tu însuţi – pune-ţi toată nădejdea în Domnul. Dacă ai
căzut, şi slăbeşti, şi-ţi pierzi curajul, strigă: <<Ai milă de mine,
Doamne, că sunt slab şi neputincios!>>.
Trebuie să recunosc acum că sfatul acesta m-a surprins la început.
Mă deruta ideea aceasta – cum să nu lupt împotriva gândurilor
nepotrivite?! Dar după ce am reflectat asupra răspunsului, am înţeles
profunzimea înţelepciunii din acest sfat atât de simplu.
A nu lupta împotriva gândurilor înseamnă să nu le dai atenţie – să
le laşi să se ducă aşa cum au venit. Dacă începi să te cerţi cu ele, să te
iei la harţă cu tot felul de cugete, în primul rând pierzi timp preţios şi
apoi cazi în cursă, te prind în lanţul lor, că îşi vor încolăci braţele în jurul
tău – legiune!; te înconjoară ca un roi de viespi şi te rănesc din toate
părţile. Dar dacă, având grijă de munca ta (de ascultarea ta), priveşti
ţintă spre Domnul când eşti confruntat cu orice ispită şi-L chemi pe El
în ajutor, scapi de capcanele vrăjmaşului.
Aşa am înţeles eu sfatul pe care mi l-a dat de Dumnezeu luminatul
Bătrân... (The Orthodox Word 211 / 2000)
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Credinþa ºi
dragostea dintâi

Taina
împãrtãºaniei
Vrednicia împãrtãºirii
Arhim. Teofil Pãrãian
Tainele harului şi Tainele credinţei
Ca să putem vorbi despre importanţa împărtăşirii pentru
credincioşi trebuie să ştim mai întâi de toate cu ce ne împărtăşim. Ne
împărtăşim cu „dumnezeieştile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele,
cereştile şi de viaţă făcătoarele Taine ale lui Hristos”. Ce sunt
Tainele cu care ne împărtăşim? Sunt Trupul şi Sângele Mântuitorului.
De ce numim Taină împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru
Iisus Hristos? Sfânta noastră Biserică are două feluri de Taine, este o
Biserică a Tainelor. Credinţa noastră este „uşa Tainelor”, iar Tainele
Bisericii noastre sunt de două feluri: Tainele harului şi Tainele credinţei.
Tainele credinţei sunt adevărurile de credinţă mai presus de
înţelegerea noastră, cum e Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, Taina
Jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Taina Învierii, Taina Înălţării
Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi Taina Sfintei Treimi. Acestea sunt
Tainele credinţei noastre.
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Tainele harului, sunt
mijloacele prin care harul lui Dumnezeu
se dă credincioşilor. Acestea sunt şapte la număr: Sfânta Taină a
Botezului, Sfânta Taină a Ungerii cu Sfântul Mir, Sfânta Taină a
Împărtăşirii cu dumnezeieştile, preacuratele, nemuritoarele, cereştile,
de viaţă făcătoarele Taine, adică cu Trupul şi Sângele Mântuitorului
Iisus Hristos, Taina Sfintei Spovedaniei, Taina Cununiei, Taina Preoţiei
şi Taina Sfântului Maslu. Sunt Taine pentru că prin ele se lucrează
mântuirea omului, se dă harul cel nevăzut, harul care este real, dar nu
poate fi văzut cu ochii omeneşti, harul Mântuitorului nostru Iisus Hristos
trebuitor pentru mântuire şi pentru împrejurări speciale din viaţa omului.
Taina Sfântului Botez corespunde cu naşterea după suflet, cu
naşterea din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu naşterea din Dumnezeu.
Sfântul Ioan Evanghelistul zice că: „Cei ce cred în Fiul lui Dumnezeu
s-au născut de la Dumnezeu”. Tot el, în Epistola sobornicească spune:
„Cel născut din Dumnezeu nu mai păcătuieşte”. Este un început de
viaţă nouă, un început al unei vieţi pe care nu o au cei care nu primesc
Taina Sfântului Botez, este începutul unei înnoiri sufleteşti fără de care
nimeni nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu.

Prefacerea darurilor
în Trupul şi Sângele Domnului
Este firesc să ne întrebăm de unde putem avea Trupul şi Sângele
Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca să ne împărtăşim, ca să ne
cuminecăm? Îl putem avea de la Sfânta noastră Biserică. Domnul
Hristos, la Cina cea de Taină - se spune în Sfânta Evanghelie de la
Matei, în Sfânta Evanghelie de la Marcu, în Sfânta Evanghelie de la
Luca şi în Epistola întâi a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni - a
luat în mâinile Sale pâine, a binecuvântat, a sfinţit, a frânt, a dat ucenicilor
şi le-a zis: „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu, care se frânge
pentru voi spre iertarea păcatelor”. Apoi, binecuvântând paharul
cu vin, l-a dat ucenicilor Săi, zicând: „Beţi dintru acesta toţi, acesta
este Sângele Meu al Legii
celei noi, care pentru voi şi
6
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pentru mulţi se varsă spre iertarea
păcatelor”. În Sfânta Evanghelie de
la Luca avem şi cuvântul: „Aceasta să faceţi întru pomenirea
Mea”. Acelaşi lucru îl spune şi Sfântul Apostol Pavel, că Domnul
Hristos a rânduit ca ceea ce a făcut El la Cina cea de Taină, la ultima
cină înainte de sfânta Sa răstignire, de ultimele Sale pătimiri, să facem
şi noi, să se facă în Biserică, să se facă de către slujitorii sfinţiţi împreună
cu credincioşii, să se facă de către drept măritorii creştini de-a lungul
veacurilor, ceea ce se şi face la slujba numită Sfânta Liturghie.
Sfânta Liturghie are rostul ca în cuprinsul ei să se sfinţească
cinstitele daruri ce sunt puse înainte şi care închipuiesc Trupul şi
Sângele Mântuitorului, să se prefacă în Trupul şi Sângele Mântuitorului.
Adică din închipuitoare să devină realitate. E Taina cea mai taină, Taina
cea mai adâncă. De ce? Pentru că în Sfânta Cuminecătură vedem
altceva decât ceea ce credem. Vedem pâine şi vin şi credem că este
Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceasta este
învăţătura Bisericii. Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos
îl avem din puterea lui Dumnezeu, nu din puterea omului. Omul nu
poate să facă Trup şi Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar
poate să mijlocească harul lui Dumnezeu, care să prefacă pâinea şi
vinul - prescura şi vinul - anume pregătite pentru a deveni Trupul şi
Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos în vederea împărtăşirii
credincioşilor. Când credincioşii cântă la Sfânta Liturghie: „Pe Tine
Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm, Ţie îţi mulţumim, Doamne,
şi ne rugăm Ţie, Dumnezeului nostru” atunci preotul se roagă lui
Dumnezeu să trimită pe Duhul Sfânt ca să prefacă darurile ce sunt
puse înainte în Trupul şi Sângele Mântuitorului. Mai întâi, preotul zice:
„Doamne, Cel ce ai trimis pe Prea Sfântul Tău Duh în ceasul al
treilea apostolilor Tăi, pe Acela Bunule, nu-L lua de la noi, ci Îl
înnoieşte întru noi, cei ce ne rugăm Ţie”. De trei ori spune cuvintele
acestea de rugăciune, şi apoi roagă pe Tatăl ceresc să trimită pe Duhul
Sfânt, să prefacă „pâinea aceasta în Trupul Hristosului Tău” vorbim noi cu Domnul Hristos – „iar ceea ce este în potirul acesta
cinstit Sângele Hristosului
Tău, prefăcându-le cu Duhul
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Tău cel Sfânt”. Este clipa în care,
din pâinea şi vinul puse înainte, avem
Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Oamenii - în vremea ce a trecut de când s-a statornicit lucrul
acesta şi s-a răspândit în Sfânta Biserică, în creştinătate - s-au
întrebat mereu, cum s-au întrebat şi oamenii din vremea
Mântuitorului: „Cum poate Acesta să ne dea Trupul Său să-L
mâncăm?”. Domnul Hristos n-a dat nici o explicaţie. De ce n-a
dat nici o explicaţie? Pentru că nu se poate explica aşa ceva. A
statornicit lucrarea aceasta fără să o lămurească, fără să o explice,
pentru că nu poate fi explicată, dar poate fi primită prin credinţă. Dacă
crezi că cinstitele daruri se prefac în Trupul şi Sângele Mântuitorului şi
că te împărtăşeşti cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos
– bine. Dar dacă nu crezi, n-ai cum să afli lucrul acesta!
Sfânta noastră Biserică cere de la Dumnezeu să trimită pe Duhul
Sfânt pentru că prin Duhul Sfânt se realizează Trupul şi Sângele
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să trimită pe Duhul Sfânt ca El să
prefacă pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Mântuitorului. Şi aceasta o
cere de la Dumnezeu Tatăl, aşa încât la Sfânta Liturghie ne întâlnim - în
clipa aceasta a slujirii, în clipa rugăciunii care se numeşte epicleză,
chemare - cu Prea Sfânta Treime: cu Dumnezeu Tatăl, căruia ne rugăm;
cu Duhul Sfânt, care vine să prefacă pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele
Mântuitorului, şi cu Dumnezeu Fiul – Domnul nostru Iisus Hristos, care
primeşte Trup şi Sânge prin ceea ce se realizează la Sfânta Liturghie. E
o Taină, o Taină a tainelor, o Taină care nu poate fi lămurită, o Taină
care nu poate fi înţeleasă. Este o Taină care rămâne taină şi poate şi în
veşnicie nu vom avea deplina înţelegere a acestei Taine.

Lucrarea Sfintei Împărtăşanii în om
Toate acestea se realizează în vederea împărtăşirii credincioşilor,
în vederea cuminecării credincioşilor. Se spune mai departe - tot în
rugăciune, dar vorbind cu
Dumnezeu - de ce anume cerem
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ca pâinea şi vinul să se prefacă în
Trupul şi Sângele Mântuitorului. Şi
zicem: „Ca să fie celor ce se vor împărtăşi spre trezirea
sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtăşirea cu Sfântul
Duh, spre plinirea Împărăţiei cerurilor, spre îndrăznirea cea
către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă”. Iată, cinci
lucrări pe care le are Sfânta Împărtăşanie, sfânta împărtăşire cu Trupul
şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos în credincios. Sunt cinci lucrări
pe care le pomenim în cuprinsul Sfintei Liturghii. Deci, spune Sfântul
Apostol Pavel, că cine nu se curăţeşte pe sine, cine nu se face vrednic
de împărtăşire, acela mănâncă şi bea sieşi osândă, primind în sine,
mâncând Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar cine se
împărtăşeşte cu vrednicie, acela trebuie să vadă împlinindu-se în el:
- trezirea sufletului: să nu fie ca un adormit faţă de lucrurile
sfinte, să nu fie ca un adormit faţă de lucrurile înalte, să fie simţitor faţă
de ceea ce îi oferă Dumnezeu,
- iertarea păcatelor: când se împărtăşeşte cineva, se
împărtăşeşte spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci,
- împărtăşirea cu Sfântul Duh: noi credem că pe Duhul Sfânt
Îl avem în noi de la Botez, dar dorim împărtăşirea cu Sfântul Duh în
înţelesul de a ajunge la simţirea prezenţei Duhului Sfânt în noi. Ştiţi că la
Sfânta Liturghie este o binecuvântare - care e luată din Epistola a doua
către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel: „Harul Domnului nostru
Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea cu
Sfântul Duh să fie cu voi, cu toţi”. Iar credincioşii răspund: „Şi cu
duhul tău”. Adică, cu noi toţi să fie harul Domnului nostru Iisus Hristos,
cu noi toţi să fie dragostea lui Dumnezeu Tatăl, cu noi toţi să fie
împărtăşirea Sfântului Duh.
- plinirea Împărăţiei cerurilor, Sfânta Liturghie fiind ea înseşi
Împărăţia cerurilor. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să vină Împărăţia lui
Dumnezeu când zicem rugăciunea Tatăl nostru, dacă ne rugăm cu
adevărat. Pentru că sunt unii care nici nu se roagă când zic rugăciunea
„Tatăl nostru”, ci spun cuvinte de rugăciune, fără să se roage. Una e să
spui rugăciuni, să spui rugăciunea
ca pe o poezie, şi alta este să te
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rogi lui Dumnezeu prin rugăciunile pe
care le spui. Te rogi când ceri cu
adevărat, când vrei să se împlinească. Să te rogi înseamnă să te
angajezi în faţa lui Dumnezeu, să ai conştiinţa că vorbeşti cu Dumnezeu.
- îndrăznirea cea către Tine: să avem încredinţarea că
Dumnezeu ne ajută, că Dumnezeu ne primeşte, că Dumnezeu ne
este favorabil. Şi lucrul acesta îl putem avea în vedere prin
împărtăşire şi în legătură cu împărtăşirea cu Sfintele Taine.
Există o rânduială de rugăciune înainte de Împărtăşanie, o
rânduială a împărtăşirii. Cineva care vrea să se apropie de Sfintele
Taine, să primească Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, să-L primească pe Domnul Hristos Însuşi întreg în sine, trebuie
să se pregătească cu rugăciune. Este în cartea de rugăciuni o rânduială
pentru cei ce se împărtăşesc, rugăciuni care trebuie citite de cei care
doresc să se împărtăşească. La fel în Ceaslov, la fel în Liturghier sunt
rugăciuni anume hotărâte pentru pregătirea împărtăşirii cu Sfintele Taine.
Sunt rugăciuni scrise de Sfântul Vasile cel Mare, din veacul al IV-lea;
rugăciuni scrise de Sfântul Ioan Gură de Aur, din veacul al IV-lea;
rugăciuni scrise de Sfântul Simion Noul Teolog, din veacul al XI-lea;
rugăciuni scrise de Sfântul Ioan Damaschin, din veacul al VIII-lea. Toate
acestea sunt adunate şi puse nouă ca îndatorire să ne rugăm şi în rugăciunile
acestea se spune iarăşi despre lucrările pe care le face în noi, unirea cu
Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
În cinci rugăciuni care se citesc după ce ne împărtăşim sunt
zece lucrări pe care le are Sfânta Împărtăşire în viaţa credinciosului. Eu
am să amintesc aici nişte cuvinte din rugăciunea întâi de mulţumire după
Sfânta Împărtăşire. Zicem către Domnul Hristos: „Dă să-mi fie şi mie
acestea spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre alungarea a
tot potrivnicului, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri, spre
luminarea ochilor inimii mele, spre credinţă neînfruntată, spre
dragoste nefăţarnică, spre împlinirea înţelepciunii, spre paza
poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău dar şi spre
plinirea Împărăţiei cerurilor”, deci zece lucrări. Care sunt lucrările?
10
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- tămăduirea sufletului şi a
trupului - aceasta e prima lucrare
pe care o avem noi în vedere în această înşirare.
- alungarea a tot potrivnicului - toată răutatea să fie alungată
prin primirea Sfintei Împărtăşiri, primirea Trupului şi Sângelui
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
- împăcarea sufleteştilor mele puteri - e foarte mare lucru
să ai o linişte sufletească, să nu ai împotriviri în propria ta fiinţă, în
propriul tău suflet.
- luminarea ochilor inimii mele - un credincios trebuie să fie
şi un om luminat.
- credinţa neînfruntată - adică să avem credinţa cea adevărată,
credinţă care nu poate fi contrazisă de ceva, să avem credinţă ortodoxă.
- dragoste nefăţarnică faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.
- plinirea înţelepciunii Tale - adică să avem mai multă înţelepciune,
noi cei care ne împărtăşim.
- paza poruncilor Tale, adică paza poruncilor lui Dumnezeu să
fie în grija noastră.
- adăugirea dumnezeiescului Tău har şi
- plinirea Împărăţiei Tale.
Iată de ce este importantă apropierea de Sfintele Taine, de ce
este important să ne împărtăşim cu dumnezeieştile, preacuratele,
nemuritoarele şi de viaţă făcătoarele taine ale lui Hristos. De ce? Pentru
că ele lucrează în noi ceva. Trebuie să fie o transformare a sufletului
nostru spre bine, să se simtă prezenţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos
în existenţa noastră cu aceste zece lucrări pe care le pomeneşte
rugăciunea întâi din rugăciunile de mulţumire pentru Sfintele Taine.
Mai amintesc ceva din rugăciunea a treia de mulţumire pentru
Împărtăşire, unde ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, zicând:
„Intră în alcătuirea mădularelor mele”. Deci, Domnul Hristos a
rânduit ca noi să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Lui, mâncând
Trupul şi Sângele Lui. De ce? Ca să între în alcătuirea noastră, ca să se
facă trup în noi. Ca trupul nostru să fie din Trupul Mântuitorului, ca
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sângele nostru să fie din Sângele
Mântuitorului. De aceea, noi
împărtăşindu-ne cu dumnezeieştile Taine ale Mântuitorului, ne
rugăm Mântuitorului zicând: „Intră în alcătuirea mădularelor
mele, în rărunchi şi în inimă – adică în cele mai adânci locuri ale
existenţei noastre - Arde spiritul tuturor păcatelor mele,
curăţeşte-mi sufletul, sfinţeşte-mi gândurile - băgaţi de seamă
- întăreşte-mi încheieturile împreună cu oasele - prin puterea
Ta, Doamne. Numărul celor cinci simţuri îl luminează, peste
tot mă pătrunde cu frica Ta. Pururea mă acoperă şi mă apără
şi mă păzeşte de tot lucrul pierzător de suflet. Îmbunătăţeştemă, înţelepţeşte-mă şi mă luminează. Arată-mă sălaş numai
Duhului Tău şi să nu mai fiu sălaş păcatului, ci Ţie casă prin
intrarea Împărtăşirii. Ca de foc să fugă de mine tot lucrul rău,
toată patima. Rugători aduc Ţie pe mai marii cetelor cereşti, pe
Înaintemergătorul, pe înţelepţii apostoli şi cu aceştia şi pe
Preacurata Maica a Ta, ale căror rugăciuni primindu-le, Hristoase
al meu, pe mine, slujitorul Tău, fiu luminii mă fă”. Sunt nişte
gânduri aduse din cer pe pământ. Nu se poate ca un om pământean să
aibă astfel de lumini din gândurile lui. Luminile acestea de gând sunt
lumini mai presus de lumea aceasta. Le-a adus Dumnezeu oamenilor
sfinţi şi oamenii sfinţi ni le-au dat nouă, păcătoşilor, ca să ne sfinţim şi
noi mintea şi inima. Să ne curăţim şi noi lăuntrul nostru prin aceste
daruri minunate şi prin aceste cuvinte minunate.
Ne rugăm şi Maicii Domnului în rugăciunea de mulţumire pentru
primirea împărtăşirii cu Sfintele Taine zicând: „Prea Sfântă Stăpâna
mea, de Dumnezeu Născătoare, care eşti lumina întunecatului meu
suflet, nădejdea, acoperământul, scăparea, mângâierea şi bucuria
mea, îţi mulţumesc că m-ai învrednicit a fi părtaş preacuratului
Trup şi scumpului Sânge al Fiului Tău. Ceea ce ai născut izvorul
nemuririi, înviază sufletul meu cel omorât de păcat, Maica
Dumnezeului celui milostiv, ceea ce eşti iubitoare de milostivire,
miluieşte-mă şi dă-mi umilinţă şi smerenie în gânduri”. Sunt nişte
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lucruri pe care le urmărim prin
împărtăşirea cu Sfintele Taine dacă
suntem conştienţi, dacă nu facem doar nişte lucruri formale.

De viaţă (veşnică) făcătoare
Domnul nostru Iisus Hristos a lăsat această posibilitate de
a ne uni cu El şi a numit împărtăşirea hrană, hrănire, pentru că a
zis: „Trupul Meu este adevărată mâncare şi Sângele Meu e
adevărată băutură” şi: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea
Sângele Meu are viaţă veşnică şi cel ce nu mănâncă Trupul
Meu şi nu bea Sângele Meu nu are viaţă veşnică”. Mântuitorul
nostru Iisus Hristos a numit Trupul şi Sângele Său pâine, pâine din cer.
„Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea
aceasta va trăi în veci”. Când Domnul Hristos a asemănat Trupul şi
Sângele Său cu hrana care ne ajută să trăim o viaţă sfântă şi curată şi
mai presus de lumea aceasta, atunci Domnul Hristos a arătat prin
cuvintele acestea trebuinţa de a ne împărtăşi, de a primi în noi hrana
aceasta: Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că
aşa cum nu putem să trăim fără hrană trupească, tot aşa nu putem să
trăim nici fără hrană sufletească. Iar hrana sufletească este Trupul şi
Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfânta Cuminecătură sau
Sfânta Euharistie.
Ce înseamnă Euharistie? Euharistie înseamnă mulţumire. De
fapt, cuvântul acesta nu prea are circulaţie, este un cuvânt teologic.
Chiar dacă în limba greacă înseamnă mulţumire, prin cuvântul acesta
nici grecii nu înţeleg mulţumirea propriu-zisă, ci înţeleg Trupul şi Sângele
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru care noi mulţumim şi aducem
închinare Mântuitorului. La Sfânta Liturghie se spune de două ori „să
mulţumim”: „Să mulţumim Domnului” - e un îndemn pe care îl dă
preotul şi după care credincioşii spun: „Cu vrednicie şi cu dreptate
este a ne închina Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimii Celei
de o fiinţă şi nedespărţită”. Şi la urmă, după ce ne împărtăşim cu
dumnezeieştile Taine, se spune: „Drepţi primind dumnezeieştile,
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sf intele,
preacuratele,
nemuritoarele, cereştile, de viaţă
făcătoarele, înfricoşătoarele Taine, cu vrednicie să
mulţumim Domnului”. De ce să mulţumim? Mulţumim că neam împărtăşit. Cu ce ne-am împărtăşit? Cu dumnezeieştile Taine.
Ce înseamnă aceasta dumnezeieşti? Sunt lucruri mai presus de lume,
sunt lucruri de la Dumnezeu, sunt lucruri pe care ni le dă Dumnezeu,
sunt lucruri învăluite de Dumnezeu, sunt dumnezeieşti. Aşa cum fierul
încălzit în foc arde ca focul fără să fie foc, tot aşa şi sufletul învăluit în
Dumnezeu primeşte ceva din Dumnezeu, se aseamănă cu Dumnezeu.
Cum sunt Sfintele Taine? Sunt dumnezeieşti. Cum mai sunt?
Sfinte. Sigur că dacă sunt dumnezeieşti, nu pot să nu fie sfinte. Sunt
sfinte cum Sfânt este Dumnezeu care ni le-a dat. Cum mai sunt?
Preacurate. Nu pot să fie întinate, ci sunt preacurate pentru că numai
aşa pot fi sfinte, numai aşa pot fi dumnezeieşti. Cum mai sunt?
Nemuritoare. Adică nu se sfârşesc niciodată, rămân în veşnicie. Fiecare
împărtăşire cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos dă
posibilitatea de a se alcătui omul prin Trupul şi Sângele Mântuitorului,
şi Trupul şi Sângele Mântuitorului nu moare, ci rămâne veşnic şi se
păstrează în lumea aceasta şi mai presus de lume pentru că nu poate
muri cel ce este nemuritor: „În mormânt Viaţă, pus ai fost Hristoase”.
Cine a fost pus în mormânt? Viaţa. Cum moare Viaţa, se întreabă
Părinţii? Viaţa nu moare. Şi atunci nici dumnezeieştile Taine un mor,
sunt nemuritoare. Sunt cereşti – nu se pot realiza prin puterea
pământească, prin puterea omului, ci numai prin puterea lui Dumnezeu.
Sunt de viaţă făcătoare. Cuvântul acesta de viaţă făcător îl întâlnim,
după câte îmi dau eu seama acum, în trei ziceri. Şi anume: „Şi întru
Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul” sau „Cu mila şi cu
îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia născut Fiului Tău, cu
care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul, Bunul şi de viaţă
făcătorul Tău Duh”, deci în legătură cu Duhul Sfânt prin care se
realizează prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Şi mai vorbim despre puterea de viaţă făcătoarei
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Cruci – „cu puterea Sfintei şi de
viaţă făcătoarei Cruci”, auzim la
sfârşitul slujbelor noastre de miercurea şi de vinerea, în special.
Deci, sunt de viaţă făcătoare:
- Sfintele Taine,
- Crucea
- Duhul Sfânt.
Mai vorbim şi despre „mormântul cel purtător de viaţă” al
Mântuitorului. Cum adică? Trupul Domnului Hristos mort a fost aşezat
în mormântul Mântuitorului şi noi zicem că mormântul e purtător de
viaţă. Cum e purtător de viaţă dacă s-a pus un trup mort pe care l-au
îngropat Iosif şi Nicodim. Cum? Aşa că n-a fost un trup numai trup, ci
trup cu dumnezeire şi dumnezeirea e viaţă, şi atunci mormântul e purtător
de viaţă şi a izvorât viaţă, viaţă prin Învierea Mântuitorului nostru Iisus
Hristos.
Dumnezeieştile Taine, Sfintele Taine, preacuratele Taine,
cereştile Taine, nemuritoarele Taine, de viaţă făcătoarele Taine sunt şi
înfricoşătoare. Adică uimitoare, aceasta înseamnă înfricoşătoare, nu
că te ia groaza când stai în faţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Dimpotrivă, ai linişte, ai bucurie, ai blândeţe, ai înţelegere, ai ceva ce
nu poţi avea în afară de Mântuitorul. Şi atunci cum zicem noi că sunt
înfricoşătoare? Sunt înfricoşătoare în înţeles de uimitoare. Noi zicem,
vorbind cu Maica Domnului: „Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască
mărirea Ta”. De fapt, înţelesul e acesta: toate s-au uimit, stau cu uimire în
faţa Maicii Domnului. Aşa stăm noi şi în faţa Mântuitorului: cu uimire, ne
uimim de prezenţa Mântuitorului, ne uimim de Tainele Mântuitorului, ne
uimim de bunătatea Mântuitorului, ne uimim de îngăduinţa Mântuitorului,
ne uimim de iubirea Lui, ne uimim de jertfa Lui, ne uimim de toate măreţiile
Lui, de Învierea Lui. Tot aşa ne uimim de dragostea pe care şi-a arătat-o
Domnul Hristos pentru noi, lăsându-ne posibilitatea de a ne împărtăşi cu
Sfintele Taine. Toate acestea arată importanţa pe care o au pentru noi.
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Vrednicia împărtăşirii
În anul 1942, în 30 august era Părintele Arsenie la
mănăstire la Sâmbăta, unde eram şi eu, şi a vorbit atunci despre
haina de nuntă din pilda cu nunta fiului de împărat, aşa cum este
prezentată ea în Sfânta Evanghelie de la Matei, unde se spune că
un om care nu avea haină de nuntă a intrat împreună cu cei care
aveau haină de nuntă şi stăpânul venind şi văzându-l, l-a întrebat
de ce a intrat acolo, şi el n-a zis nimic. Atunci a poruncit să fie scos
cel care n-avea haină de nuntă şi să fie aruncat în focul cel veşnic,
în focul gheenei, unde este plângerea şi scrâşnirea dinţilor. De ce? Pentru
că a sfidat, pentru că a vrut să facă un lucru pe care nu trebuia să-l facă
şi atunci a fost pedepsit.
Părintele Arsenie a vorbit despre haina de nuntă (vrednicia
de a participa la nuntă) şi, după aceea, a trecut şi la un cuvânt despre
vrednicia cu care trebuie cineva să primească cel mai mare dar pe care
îl dă Dumnezeu omului, adică să primească Sfânta Euharisite, Sfânta
Cuminecătură, să primească Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus
Hristos. Şi a adus aminte cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola
întâi către Corinteni, unde spune: „Să se cerceteze omul pe sine şi
numai aşa să mănânce din această pâine şi să bea din acest pahar,
pentru că cine mănâncă şi bea cu nevrednicie, mănâncă şi bea
sieşi osândă. De aceea, între voi mulţi sunt slabi şi bolnavi şi bună
parte mor”. Şi a comentat Părintele Arsenie cuvântul acesta. Era
pentru prima dată în viaţa mea, la 13 ani şi jumătate, când m-am întâlnit
cu aceste gânduri pe care, după aceea, le-am purtat în minte, iată, o
viaţă întreagă.
Mântuitorul a numit Trupul şi Sângele lui Dumnezeu Pâinea vieţii,
S-a numit pe Sine Pâinea vieţii, că a avut în vedere Sfânta Împărtăşire
ca un fel de hrană sufletească. Lucrul acesta arată necesitatea: e necesar
să te hrăneşti, e necesar să ai Pâinea vieţii. E necesar, e de trebuinţă să te
împărtăşeşti cu dumnezeieştile Taine. Chiar numai aceasta dacă ai şti-o
şi n-ai mai şti ce lucrează Sfintele Taine în viaţa credincioşilor, deja avem
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motive să ne dorim să ne împărtăşim
şi să căutăm să ne împărtăşim. De
altfel, Sfânta Liturghie de aceea se face, ca să se împărtăşească
credincioşii, preotul şi credincioşii. Sfânta Liturghie nu este un
spectacol, nu este ceva ce se desfăşoară în faţa noastră, ci este o
lucrare la care iau parte credincioşii. Preotul şi credincioşii pregătesc
cinstitele daruri, sfintele daruri, ca să devină Trupul şi Sângele
Mântuitorului, ca să se împărtăşească preotul şi credincioşii.
Pentru că mulţi dintre credincioşii noştri duc o viaţă sub
nivelul cerut de rânduiala Bisericii noastre, de rânduiala credinţei
noastre, pentru că mulţi sunt nepăsători şi pentru ca să nu fie în
primejdie să se împărtăşească cu nevrednicie s-a rânduit cumva, printro tradiţie - care nu se mai potriveşte cu tradiţia de la început a Bisericii,
când se împărtăşeau toţi credincioşii care luau parte la Sfânta Liturghie
- s-a ajuns să se împărtăşească credincioşii mai rar, cât de rar. Pe unii
nici nu-i mai interesează, unii nici nu mai ştiu că ar putea şi să se
împărtăşească. Alţii s-ar împărtăşi oricum, cu toate păcatele lor, n-au
nici o sfială în faţa darului lui Dumnezeu, sunt nepăsători, sunt nesimţitori
şi ar vrea, totuşi, să se împărtăşească. Şi atunci s-a rânduit aşa, ca
înainte de a se împărtăşi, credincioşii să se spovedească, să-şi spună
păcatele şi să dorească îndreptarea. Nu-i de ajuns să spui păcatul, ci
să te mărturiseşti ca păcătos, să ştii că eşti păcătos, dar că vrei să te
ajute Dumnezeu şi să primeşti putere din puterea lui Dumnezeu. Cerem
învrednicirea aceasta de a-L numi pe Dumnezeu Tată al nostru. Fără
învrednicirea pe care ne-o dă Dumnezeu noi nu ne putem face vrednici
din puterea noastră. Noi putem duce o viaţă superioară, o viaţă îngrijită,
dar oricât de sfânt ar fi cineva nu se poate socoti vrednic de cele sfinte
şi aşteaptă o învrednicire de la Dumnezeu. Şi Dumnezeu ne dă
învrednicire! Nu ne luăm noi învrednicirea. Şi la rugăciunile noastre
zicem: „Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de
păcat”. „Învredniceşte-ne, Doamne, în noaptea aceasta fără de
păcat”. „Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat
să ne păzim noi”. Cerem de la Dumnezeu învrednicire specială pentru
a scăpa de păcate, pentru a fi
curaţi cu sufletul, pentru a duce
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o viaţă aşa cum Îi place lui Dumnezeu.
Şi Dumnezeu ne învredniceşte, nu noi
ne învrednicim! Dar noi trebuie să ducem o viaţă care să ne
recomande. Pentru că altfel ne împărtăşim cu nevrednicie. Sfântul
Apostol Pavel ne atrage atenţia asupra acestui fapt: să fim cu grijă,
să nu ne împărtăşim cu nevrednicie, să ne împărtăşim cu vrednicie.
Însă oricum, împărtăşirea nu este o recompensă, adică o răsplată
pentru viaţa curată pe care o ducem, ci împărtăşirea este un dar,
este un ajutor de la Dumnezeu. Şi atunci noi nu avem motive ca
gândindu-ne că suntem nevrednici, să înlăturăm posibilitatea de a
ne împărtăşi. Dacă primim dezlegare de la duhovnic să ne
împărtăşim, ne putem împărtăşi, încredinţaţi fiind de ajutorul lui
Dumnezeu, de învrednicirea pe care ne-o dă Dumnezeu.
La Cina cea de Taină Domnul Hristos a împărtăşit pe ucenicii
Săi care erau de faţă, cei 12 apostoli, 12 ucenici dintre care, după
socoteala noastră, doi au fost nevrednici şi, totuşi, Domnul Hristos i-a
împărtăşit, nu i-a respins. Pe cine n-ar fi trebuit să-l împărtăşească? Pe
Sfântul Apostol Petru. Şi n-a zis Domnul Hristos: „Ţie nu-ţi dau Trupul
şi Sângele Meu pentru că şi aşa o să te lepezi de Mine” şi s-a lepădat
de 3 ori; şi pe Iuda care L-a vândut. Domnul Hristos ştia că L-a vândut
şi n-a zis: „Pe tine nu te împărtăşesc, tu şi aşa M-ai vândut”, ci i-a
împărtăşit. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Domnul Hristos e bun
cu oamenii. Deci, împărtăşirea cu Sfintele Taine este o necesitate, este
o trebuinţă, numai că lucrul acesta nu-l facem noi din puterea noastră, ci
îl facem după rânduială. Îl facem după rânduiala Bisericii şi îl facem după
ce ne-am mărturisit păcatele, după ce ne-am arătat părerea de rău pentru
păcate, şi după ce am hotărât să fim mai cu grijă, ca să înlăturăm păcatele
care sunt piedică în faţa Sfintei Împărtăşiri.
Oamenii duc o viaţă de nepăsare, o viaţă în care nu mai
înseamnă mare lucru pentru ei nici prezenţa la biserică, nici participarea
la Sfânta Liturghie. Mulţi nu ştiu că trebuie să meargă la biserică şi să
slujească ei înşişi. Preotul zice: „Pentru cinstitele daruri ce sunt puse
înainte, Domnului să ne rugăm”. Nu zice „Pentru cinstitele
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daruri ce sunt puse înainte mă rog eu
şi voi auziţi numai cum mă rog”. Nu!
Ci el spune: „Domnului să ne rugăm”. Deci toţi credincioşii
participă la sfânta slujbă. Or, pentru că s-a pierdut această
conştiinţă, pentru că s-a pierdut legătura cu Dumnezeu, s-a pierdut
legătura cu Sfintele Taine, oamenii nu mai doresc să se
împărtăşească. Să ştiţi că eu nu trag de oameni să se
împărtăşească! Sunt unii care vor să creeze o opinie, vor să se
împărtăşească credincioşii des, şi aş vrea şi eu. Nu vor ei cât vreau
eu să se împărtăşească! Numai că eu trag de oameni să se
spovedească şi nu se spovedesc. Dacă nu se spovedesc,
bineînţeles că nu se pot nici împărtăşi. Dacă nu ţin să se spovedească,
sigur că nu ţin nici să se împărtăşească. Îi interesează nu schimbarea
vieţii lor, nu darul pe care îl primesc prin Sfânta Împărtăşire, ci se
împărtăşesc pentru că se mai împărtăşesc şi alţii, că s-au pomenit aşa,
că întotdeauna în Postul Paştilor s-au spovedit şi părinţii lor şi i-au
îndemnat şi pe ei şi să se pregătească şi prin împărtăşire ca să ia Sfintele
Paşti. Ca şi când Sfintele Paşti ar fi mai mari decât Sfânta Împărtăşire.
Să ştiţi că nu sunt mai mari Paştile! Ce primim noi la Paşti - pâine şi vin
– e pâine şi vin binecuvântate în biserică la Paşti, dar nu e o împărtăşire.
Nu se împărtăşesc credincioşii cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, ci
se împărtăşesc cu pâine şi vin binecuvântate de Biserică! E mai puţin
ceea ce primim la Sfintele Paşti decât Sfânta Împărtăşire cu Trupul şi
Sângele Mântuitorului. Aşa încât nu putem spune că ne pregătim prin
împărtăşire ca să primim Sfintele Paşti. Sfintele Paşti nu-s mai importante
decât Sfânta Împărtăşanie. Sfânta Împărtăşanie e mai înaltă, mai însemnată
decât Paştile. Am putea zice că ar fi bine să ne pregătim prin Sfintele
Paşti ca să ne împărtăşim, nu să ne pregătim prin Sfânta
Împărtăşanie pentru Sfintele Paşti.
Eu n-am nimic împotrivă. Eu doresc ca oamenii să se
împărtăşească şi să se împărtăşească cât de des posibil, dar să ducă o
viaţă şi care să-i recomande, să ştie ce fac, să ştie ce primesc, să ştie
ce doresc, să ştie cum să trăiască ca să poată să primească cel mai
mare dar din câte daruri i se pot
da omului în lumea aceasta!
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Orice dar din viaţa aceasta, orice
dar al lui Dumnezeu cât ar fie el,
nu e de înălţimea Sfintei Împărtăşiri! E cel mai mare dar
pe care îl putem primi. Şi atunci, dacă îl primim oricum, dacă îl
primim cu nepăsare, dacă îl primim cu neluare aminte, cu nesimţire
nu avem folos, ci avem osândă. Am spus că preotul zice după ce
se roagă să se prefacă pâinea aceasta în Trupul Domnului, ceea
ce este în potir (vinul) în Sângele Domnului, prin venirea Duhului
zice: e:„Ca să fie celor ce se vor împărtăşi spre trezirea
sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtăşirea cu Sfântul
Duh, spre plinirea Împărăţiei cerurilor, spre îndrăznirea cea
către Tine… - şi nu se opreşte aici, ci mai zice: - iar nu spre judecată
sau spre osândă” pentru că se poate să fie şi spre judecată şi spre
osândă. Când? Atunci când oamenii nu sunt doritori, când fac lucrul
acesta formal, când se împărtăşesc aşa, numai ca să fie numărat la
oamenii cumsecade. La mine vin unii şi le spun că nu se pot împărtăşi o
vreme pentru păcatele lor, ca să se pregătească mai bine, să se
preocupe mai mult de o viaţă curată şi sfântă. Zice: „Părinte, deci ziceţi
că nu mă pot împărtăşi 2 ani? Dar nici acum nu mă pot împărtăşi?” El
gândeşte că acum se poate şi, după aceea, 2 ani nu se mai poate
împărtăşi. Nu e adevărat! Nu se poate împărtăşi până când se împlineşte
vremea aceea şi dacă îşi umple viaţa cu rugăciune mai multă, cu prezenţa
la sfânta biserică, cu postul după rânduiala Bisericii. Dacă nu face asta,
nu se poate împărtăşi nici la vremea hotărâtă, adică până, ştiu eu, peste
2 ani.
Sfântul Ioan Gură de Aur are un cuvânt în comentariul de la
Epistola a doua către Corinteni în legătură cu incestuosul din Corint.
Adică un credincios, un creştin făcea nişte păcate pe care nici păgânii
nu le făcea. Şi anume: trăia cu a doua soţie a tatălui său, deci nu cu
mama lui, ci cu soţia tatălui. Sfântul Apostol Pavel având în vedere
aceasta l-a pedepsit, l-a îndepărtat de Biserică, de rânduială. Sfântul
Ioan Gură de Aur în legătură cu aceasta a zis că „pe mine nu mă
interesează să treacă anii, ci mă interesează vindecarea; că dacă
au trecut anii şi nu s-a
vindecat, degeaba au trecut
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anii, iar dacă s-a vindecat înainte
de a trece anii, de ce să mai
aşteptăm să treacă anii?”. Deci, preotul duhovnic trebuie
să ştie cum se prezintă cel care vrea să se împărtăşească, dacă
poate sau nu a se poate împărtăşi atunci, dacă poate sau nu poate
să se împărtăşească mai târziu. Aceasta e o chestiune pe care o
hotărăşte preotul care primeşte mărturisirea credinciosului. În ultimă
analiză, împărtăşirea credincioşilor depinde de duhovnicul care
hotărăşte dacă poate sau nu se poate cineva împărtăşi. Bineînţeles
că dacă oamenii duc o viaţă sfântă, o viaţă după voia lui Dumnezeu,
o viaţă îngrijită n-ai motive să-i respingi. De ce să nu se
împărtăşească?
La mine vin credincioşi – mai ales vara şi în Postul Paştilor şi în
Postul Sfintei Marii - care s-au împărtăşit de curând: ieri, alaltăieri. Vin
la mine la spovedit, de obicei nu pentru că au ceva deosebit de spus, ci
pentru că dacă au venit la mănăstire, vor se spovedească şi la mine. Eu
zic: „Vrei să te împărtăşeşti?” şi zice: „Dar se poate?”. Îl întreb: „Când
te-ai împărtăşit ultima dată?” şi zice „Ieri la catedrală la Sibiu” sau
„Alaltăieri”. Zic: „Vrei să te împărtăşeşti şi astăzi?” şi zice „Dar se
poate?”. Ca şi când după ce te-ai împărtăşit, gata, ai terminat cu treaba
asta, trebuie să treacă o vreme îndelungată. Nu este aşa! Te poţi
împărtăşi în fiecare zi dacă primeşti binecuvântarea să te
împărtăşeşti în fiecare zi şi dacă duci o viaţă care să te recomande să te
împărtăşeşti în fiecare zi! Numai că dacă faci aceasta dintr-o modă,
dacă faci aceasta să te mai vadă şi alţii că tu eşti sfântul acela care se
împărtăşeşte, atunci sigur că nu se poate şi nu e bine. Or, dacă o faci în
nădejdea binelui şi în nădejdea mântuirii şi în nădejdea mântuirii prin
Sfintele Taine, e un lucru bun!
La noi este un îndemn la Sfânta Liturghie, de fapt, două
îndemnuri. Unul nu-i îndemn propriu-zis, dar apare ca un îndemn, şi
anume: „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu, care se frânge
pentru voi spre iertarea păcatelor. Beţi dintru acesta toţi, acesta
este Sângele Meu, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre
iertarea păcatelor”. Apare ca
un îndemn pentru noi, deşi nu e
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un îndemn, pentru că privit în
contextul lui, este o aducere aminte.
Pentru că noi, preoţii, spunem cu rugăciune neauzită de
credincioşi: „Cu aceste fericite puteri şi noi, Iubitorule de
oameni, strigăm şi grăim: Sfânt eşti şi Preasfânt, Tu şi Unul
născut Fiul Tău şi Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt eşti şi Preasfânt
şi slava Ta este plină de măreţie. Că Tu ai iubit lumea aceasta
atât de mult încât ai trimis pe Fiul Tău, Cel Unul născut, ca
tot ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Şi Acesta
venind şi toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în
care a fost vândut, şi mai ales pe Sine Însuşi S-a dat pentru
viaţa lumii, luând pâine în sfintele şi preacuratele fără prihană
mâinile Sale, binecuvântând, sfinţind şi frângând, a dat sfinţilor Săi
ucenici şi apostoli, zicând”. Şi apoi zicem cuvintele cu glas tare: „Luaţi,
mâncaţi…”. Deci „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu” nu este
un îndemn în context, dar este un îndemn pentru credincioşi căci
credincioşii numai partea aceasta o aud.
Şi apoi, îndemnul cel adevărat pentru împărtăşire este: „Cu
frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”,
cuvinte pe care le spune preotul sau diaconul cu Sfântul Potir în mână
şi le atrage atenţia că sunt chemaţi de către el - de către preot, de către
diacon - să se împărtăşească credincioşii din biserică. Sunt atâtea şi
atâtea Liturghii la care nu se împărtăşeşte nimeni, ca şi când ar fi spus
preotul degeaba „apropiaţi-vă” că tot nu se apropie oamenii. De ce nu
se apropie? Pentru că le e frică de faptul că nu sunt vrednici. Ce v-am
spus? Vrednicia nu ne-o dăm noi, ci ne-o dă Dumnezeu. Dacă
Dumnezeu ne-a dat Sfintele Taine, ne dă şi vrednicia pentru
Sfintele Taine. Şi atunci trebuie să dorim, să căutăm, să ne silim, să
facem în aşa fel încât să ne putem împărtăşi. Pentru că doar de aceea
ne cheamă. Şi preotul nu zice: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi
cu dragoste să vă apropiaţi, dar fiţi atenţi, să nu cumva să vă apropiaţi
aceia la care nu au trecut şase săptămâni de când v-aţi împărtăşit ultima
dată”. Nu! Pot să se împărtăşească credincioşii la fiecare Sfântă
Lit urghie dacă primesc
binecuvântarea pentru aceasta.
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Şi e bine să o primească. Noi nu
suntem împotriva celor care vor să
se împărtăşească, ci suntem pentru împărtăşirea a cât mai mulţi
credincioşi, care duc o viaţă pe care o binecuvântează Dumnezeu,
pentru că sunt atâtea feluri de viaţă pe care Dumnezeu nu le
binecuvântează. Nu-i binecuvântează Dumnezeu pe beţivi, pe hoţi,
pe ucigaşi, pe mincinoşi, pe cei răi de gură; nu-i binecuvântează
Dumnezeu pe certăreţi, pe cei care vorbesc de rău. Nu-i
binecuvântează Dumnezeu pe păcătoşi, în general. Nu-i
binecuvântează atâta vreme cât sunt în păcate. Dar îi binecuvântează
pe toţi aceia care, chiar dacă au făcut astfel de păcate, le-au făcut
altădată, dar acum nu le mai fac. Pe aceia îi binecuvântează Dumnezeu.
Gândiţi-vă că au fost între sfinţi şi oameni care din tâlhari au ajuns
sfinţi. Sfântul Moise Arapul, de exemplu, a fost un tâlhar. Şi tâlharul
doar nu mângâie, tâlharul bate, tâlharul omoară. Şi, după aceea, a
ajuns sfânt, mai sfânt decât mulţi alţi sfinţi. Sau tâlharul de pe cruce
care s-a mântuit primul, care a ajuns în rai, a fost un tâlhar. Şi noi
zicem: „Ca tâlharul mărturisindu-mă, strig ţie: pomeneşte-mă,
Doamne, întru împărăţia Ta”, şi aceasta o spunem în faţa Sfântului
Potir. Ne gândim la tâlhar, noi, care, de fapt, nu suntem tâlhari; nici
unul dintre cei care suntem aici nu suntem tâlhari. Dar, ne rugăm ca
tâlharul să ne pomenească Domnul Hristos, şi sigur ne pomeneşte. Nu
se poate să nu ne pomenească!
Iată nişte gânduri pe care m-am gândit eu că sunt potrivite cu
subiectul pe care l-am avut despre necesitatea, despre trebuinţa de a ne
împărtăşi cu Sfintele Taine. Luaţi fiecare legătură la preoţii la care vă
spovediţi şi trăiţi o viaţă care să vă recomande, şi sigur o să vă puteţi să
vă împărtăşiţi mai des decât vă împărtăşiţi de fapt. Nu aşteptaţi să treacă
luni, nu aşteptaţi să treacă ani, nu aşteptaţi să treacă săptămâni, nu aşteptaţi
să treacă zile şi zile în nepăsare, ci folosiţi-vă de darul lui Dumnezeu, că
de aceea ne-a dat Domnul Hristos posibilitatea de a ne împărtăşi, ca să
ne împărtăşim.
Dumnezeu să ne ajute!
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Răspunsuri la întrebări
Se poate împărtăşi în afara bisericii?
Nu sunt de acord cu nici un fel de împărtăşire în afară de
Sfânta Liturghie, decât a celor bolnavi care nu pot lua parte la Sfânta
Liturghie şi care se împărtăşesc acasă. Nu cei care organizează o
împărtăşire acasă, ci cei care nu pot ajunge la Sfânta Liturghie. La
noi la mănăstire credincioşii ştiu că nu se pot împărtăşi decât în cadrul
Sfintei Liturghii. Măcar atât să facă pentru binele lor de mântuire.
Dacă vor să se împărtăşească numai aşa ca să împlinească o
formalitate, de fapt nu ei greşesc, ci greşesc preoţii care-i împărtăşesc.
În cazul în care un om moare în timpul oprit de la Sfânta
Împărtăşanie ce se întâmplă cu sufletul lui?
Dacă el este sub canon e primit de Dumnezeu oricum. Dacă nu
se împărtăşeşte pentru că nu vrea el să se împărtăşească, atunci e vinovat.
Canoanele care se dau pentru oprire de la Sfânta Împărtăşanie
sunt în aşa fel rânduite că dacă cineva ajunge în primejdie de moarte,
atunci nu se mai pune problema că e oprit. În faţa morţii nu e oprit
nimeni. Dar în viaţă e oprit. Şi, mai ales, sunt opriţi de la Sfânta
Împărtăşanie aceia care trăiesc într-un sistem de păcătuire. De exemplu,
aceia care au nişte duşmănii, care nu iartă. Cum să te împărtăşeşti cu
Cel care a zis: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri” sau „De nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tată
vostru Cel din ceruri nu va ierta vouă greşelile voastre”! Nu se poate
împărtăşi cineva care are ură, care are duşmănie, cineva care trăieşte
în nelegiuire, în concubinaj, cineva care nu ţine seamă de Dumnezeu,
care întoarce spatele lui Dumnezeu. Dar, în faţa morţii nu se mai pune
problema, atunci îi iertăm pe toţi şi Dumnezeu ştie ce va face cu ei!
Pentru un novice e cam greu de acceptat ca prin
împărtăşanie să mănânci bucăţi din trupul Domnului
Noi nu ştim mai mult de la Domnul Hristos decât ceea ce ne-a
descoperit El: că acolo unde se preface pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele
Mântuitorului nu mai avem pâine şi vin, ci avem Trup şi Sânge. Nu ne
împărtăşim cu părţi din Trupul
Domnului Hristos, ci cu Domnul
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Hristos întreg. Cum vine asta, nu ştiu!
Am putea să luăm o comparaţie: aşa
cum un munte intră într-o fotografie, el rămâne tot aşa de mare,
dar intră într-o fotografie mică, tot aşa şi Domnul Hristos cel mare şi
întreg şi întins şi necuprins şi adânc şi mai presus de ce poate omul
cugeta şi spune, intră în fiinţa omenească. Cum e asta? E o taină. Nu
ştim. Întrebarea este cum se întâmplă lucrul acesta că Trupul şi Sângele
Mântuitorului nostru Iisus Hristos primindu-L, Îl primim întreg pe
Mântuitorul cât putem noi să-L cuprindem. Cum se întâmplă asta?
Răspunsul cel mai adevărat, cel mai sigur şi cel mai neîndoios este: aşa
cum ştie Mântuitorul! Cum ştie Cel ce ne-a făgăduit lucrul acesta, aşa
se întâmplă! Nu se întâmplă cum ştim noi, pentru că noi nu ştim şi nici nu
putem să ştim!
Când luăm Sfintele Taine, pâinea şi vinul, ajung în
stomac pentru că trebuie să fie în trupul nostru un locşor unde
trebuie să ajungă…
Nu există un loc anume al Mântuitorului în noi. Locul
Mântuitorului credem că este inima în înţelesul că Sfântul Apostol Pavel
spune: „Hristos să se sălăşluiască prin credinţă în inimile voastre”. Dar, în
realitate noi nu ştim lucrul acesta cum se întâmplă şi unde se întâmplă.
Dacă zice: „Intră în alcătuirea mădularelor mele…”, deci în oase, în
plămâni „în rărunchi şi în inimă”, deci nu numai în inimă, ci şi în rărunchi
înseamnă că Domnul Hristos se răspândeşte în toată fiinţa noastră.
În ziua când ne împărtăşim nu avem voie să sărutăm
icoanele şi să îngenunchem?
Este rânduiala Bisericii ca după ce ne împărtăşim nu mai
îngenunchem pentru că am intrat într-o sferă în care nu mai trebuie să
ne prezentăm întru smerenie, că ne-a ridicat Domnul Hristos. Aşa cum
duminica nu se îngenunchează, aşa cum nu se îngenunchează de la
Paşti până la Rusalii, până la Duminica Tuturor Sfinţilor, aşa cum nu se
îngenunchează din 20 decembrie până în 14 ianuarie (aşa e rânduiala
Bisericii) tot aşa nu se îngenunchează în ziua în care te împărtăşeşti
decât de la Vecernie încolo. Nu mai săruţi icoana pentru că tu Îl porţi
pe Cel care este închipuit pe
icoană.
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Monahul Nicolae
de la Rohia
– texte alese În cele ce urmează doresc să fac o scurtă incursiune în gândirea
monahului - teolog Nicolae Steinhardt de la Manastirea Rohia (1912-1989) –
cel care a fost scriitorul evreu, convertit la creştinism în închisoarea de la
Jilava, unde a fost botezat de către Părintele Mina Dobzeu – şi care, după
eliberare s-a făcut călugar în această frumoasă Mănăstire a Ţării Lăpuşului, din
Ţinutul Maramureşului.
Aceste cugetări le-am adunat din mai multe cărţi ale sale cum ar fi:
“Jurnalul Fericirii”, “Dăruind vei dobândi” şi altele, cu nădejdea şi credinţa că
vor fi de folos celor care le vor citi, eu având intenţia ca prin aceste citate din
opera autorului să reuşesc să deschid apetitul cititorilor, în special al celor
tineri, pentru a parcurge ulterior întreaga sa operă, ce este de o profunzime şi de
o frumuseţe deosebită:

“Pentru cine este înzestrat cu darul înţelegerii, prostia - măcar
de la un anume punct încolo - e păcat: păcat de slăbiciune şi de lene,
de nefolosire a talentului…
Poţi să nu păcătuieşti de frică. Este o treaptă inferioară, bună
şi ea. Ori din dragoste: cum o fac sfinţii şi caracterele superioare. Dar
şi de ruşine. O teribilă ruşine, asemănătoare cu a fi făcut un lucru
necuviincios în faţa unei persoane delicate, a fi trântit o vorbă urâtă în
faţa unei femei bătrâne, a fi înşelat un om care se încrede în tine. După
ce l-ai cunoscut pe Hristos îţi vine greu să păcătuieşti, ţi-e teribil de
ruşine”. (1)
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„Pentru creştinism bănuiala
este un păcat grav şi oribil. Pentru
creştinism încrederea e calea morală a generării de persoane.
Numai omul îşi făureşte semenii proporţional cu încrederea pe
care le-o acordă şi le-o dovedeşte. Neîncrederea e ucigătoare ca
pruncuciderea; desfinţează ca om pe cel asupra căruia este
manifestată. Omul însuşi, făurit de Dumnezeu, îşi transformă pe
aproapele său în persoană - printr-un act creator secund - datorită
încrederii pe care i-o arată.
Dând nume animalelor, potrivit poruncii dumnezeieşti, omul
le rânduieşte în cuprinsul creaţiei; purtând aproapelui dragoste şi
acordându-i încredere, face din el o persoană, altceva decât un individ.
Iată pentru ce bănuiala este atât de nocivă. Din persoană
omenească ea îl transformă pe cel bănuit în - în ce? Nu în brută, ar fi
prea bine, ci în ceva nespus mai făcător de rău, în făptura cea mai
abjectă, mai pernicioasă, mai cancerigenă ce poate fi - în şmecher.
Corolar: când însă ne formăm convingerea că un individ ori un
grup de indivizi intră sub calificarea de ticălos ori ticăloşi, altul e
procedeul (tot creştin): neîntârziată, neşovăitoarea luare de măsuri stârpirea. (2)
„Cele şapte păcate capitale: 1) Prostia, 2) Recursul la scuze:
Nu ştiu, n-am ştiut, 3) Fanatismul, 4) Invidia, 5) Trufia neroadă, 6)
Turnătoria, 7) Răutatea gratuită. Mai adaug o a opta: dragostea cu
sila”. (3)
„În camerele din închisori - pentru că acolo e violent
amplificată, exacerbată - am înţeles cât de mizerabilă este situaţia noastră
în lume: prin simpla noastră existenţă deranjăm pe alţii. N-avem încotro.
Se cuvine să înţelegem că orice am face şi oricât ne-am strădui, tot
supărăm. Singura soluţie e resemnarea. Ce putem face? Să tăcem, să
tăcem. Să nu facem răul, nici binele cu sila. Dar şi tăcând, tăcând, tot
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nemulţumim. O dată pent ru
totdeauna se cade să ne băgăm în
minte: deranjăm doar pentru că suntem prezenţi. Şi să nu ne
oprim aici: mai trebuie să recunoaştem că şi ei ne deranjează pe
noi? Gând înfiorător: Căci nu suntem mai buni ca ceilalţi, tot în
aceeaşi oală ne aflăm şi fierbem înăbuşit”. (4)
Introducerea răului în lume, ca principiu activ, este un act
de creaţie, analog actului divin. Satana îl ispitea pe Adam şoptindui: “Veţi fi ca Dumnezeu”. Grăind astfel satana nu a minţit pe dea întregul: făptura timp de o clipă, a devenit divină; a creat paralel cu
divinitatea : răul care a contaminat lumea. Ceea ce şi explică de ce singurul
lucru pe care l-a dus Iisus de pe pământ la cer sunt stigmatele. (5)
Ciudată contradicţie între Vechiul şi Noul Testament. În cel
Vechi, Atotputernicul deşi se înfăţişează ca un Dumnezeu aspru,
răzbunător până la neamul al şaptelea şi legiuitor al talionului, după ce
îi îngăduie diavolului să-l încerce pe Iov în fel şi chip, intervine la sfârşit
spre a restabili dreptatea. Mult încercatul Iov îşi redobândeşte sănătatea
şi averile, şi moare îmbelşugat, sătul de zile. Când Avraam, dând
ascultare poruncii divine, înalţă cuţitul spre a-şi ucide fiul, apare îngerul
care opreşte braţul tatălui şi cruţă jertfa. Dumnezeul legii implacabile
se dovedeşte până la urmă îndurător.
Nu tot astfel în noul legământ. Aici Hristos nu este numai
încercat, se îngăduie să moară pe cruce şi îngerii nu coboară să-l salveze
ca pe Isaac. Martirii mor şi ei cu toţii, în chinuri ca şi Învăţătorul lor.
Dumnezeu a cărui milă a fost dezvăluită oamenilor şi care-i trece pe
aceştia de sub blestemul legii la har, în mod cu totul neaşteptat se poartă
nespus de dur. Explicaţia pare a fi una singură: înainte de întrupare
sufletele nu se puteau mântui, mergeau toate în iad, până şi ale drepţilor.
Datoare era prin urmare divinitatea să le răsplătească binele măcar aici
pe pământ. După ce Hristos coboară cu sufletul în iad, situaţia e alta:
oamenilor li se deschid cerurile şi pot cunoaşte fericirea veşnică. Nu
mai este necesar ca răsplata să
se producă pe plan material iar
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groaznica realitate a pământului unde totul e durere, nedreptate,
suferinţă - poate fi dezvăluită în toată plinătatea ei şi lăsată să
se desfăşoare până la capăt, până la capătul nopţii. Şi mai e un
motiv: odată cu venirea Domnului am trecut de la copilărie la
maturitate. Ni se poate spune adevărul. Ni se poate vorbi pe şleau.
Ni se poate da ca hrană carnea, nu laptele. (6)
Lumea crede că Vechiul Testament este nemilos şi straşnic,
iar Noul Testament blând. E o eroare: Noul Tstament se încheie cu
un act de ferocitate şi barbarie, săvârşitor de deznădejde şi absurd.
De ce? Pentru că numai aşa este suferinţa adevărată şi autentică dacă
e deznădăjduită şi inexplicabilă, absolut de neînţeles. Era nevoie să fie
aşa pentru ca să se dovedească sinceritatea, seriozitatea şi deplinătatea
întrupãrii. Pe cruce n-a murit o “aparenţă”, cum cred monofiziţii, ci
un om care a cunoscut suferinţa până la capăt şi a băut paharul
amărăciunii până la fund. (7)
Hristos pe cruce, gol, ţintuit, bătut, scuipat, batjocorit, în
aşteptarea doar a unei lungi şi teribile agonii, n-a răsplătit el vorba
bună a bunului tâlhar cu făgăduinţa extraordinară: Astăzi, cu Mine, în
rai? În vreme ce patriarhii, proorocii, drepţii Vechiului Legământ mai
zăceau încă în iad! Oare ce făcuse tâlharul cel bun? Îl deferecase pe
Hristos? Îl dăduse jos de pe cruce? Nu! Îi adresase doar o vorbuliţă
bună. I-a îndulcit şi rourat sufletul - în acel pustiu al cruzimii, răutăţii,
pizmei şi batjocorii de pe infectul maidan al Golgotei - cu o vorbă
bună, de care Hristos avut-a cu adevărat nevoie, de vreme ce a răsplătito cu “Astăzi vei fi cu Mine în rai!”.
Se apropie Crăciunul. Aur şi argint să dăm celor din jur nu
avem. Doar câte o vorbă bună să le rostim. E şi acesta un dar de preţ,
ce-şi poate avea locul în traista bunului Moş Crăciun. (8)
Gherla, mai 1963, după ce stătusem o noapte pe o bancă,
într-o celulă arhiplină ... adorm
frânt. Şi atunci, în noaptea aceea
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chiar, sunt dăruit cu un vis miraculos,
o vedenie. Nu-L văd pe Domnul
Hristos întrupat, ci numai o lumină uriaşă - albă şi strălucitoare şi mă simt nespus de fericit. Lumina mă înconjoară din toate părţile,
e o fericire totală şi înlătură totul; sunt scăldat în lumina orbitoare,
plutesc în lumină, sunt în lumină şi exult. Ştiu că va dura veşnic, e un
perpetuum immobile. “Eu sunt” îmi vorbeşte lumina, dar nu prin
cuvinte, prin transmisiunea gândului. Eu sunt şi înţeleg prin intelect şi
pe calea simţirii, înţeleg că e Domnul şi că sunt înlăuntrul luminii
Taborului, că nu numai o văd ci şi vieţuiesc în mijlocul ei.
Mai presus de orice sunt fericit, fericit, fericit. Sunt şi pricep că
sunt şi mi-o spun. Şi lumina parcă e mai luminoasă decât lumina şi
parcă ea vorbeşte şi-mi spune cine e. Visul mi se pare a dura mult, mult
de tot. Fericirea nu numai că durează încontinuu, dar şi creşte mereu;
dacă răul n-are fund, apoi nici binele nu are plafon, cercul de lumină se
lăţeşte din ce în ce, iar fericirea după ce m-a învăluit mătăsos, deodată
schimbă tactica, devine dură, se aruncă, se prăvăleşte asupră-mi ca
nişte avalanşe care, - antigravitaţional - mă înalţă; apoi iar, procedează
în alt fel: duios, mă leagănă - şi-n cele din urmă, fără menajamente, mă
înlocuieşte. Nu mai sunt. Ba sunt, dar atât de puternic încât nu mă
recunosc. De atunci îmi este nespus de ruşine. De prostii, de răutăţi,
de scârnăvii. De toane. De viclenii. Ruşine. (9)
Asupra apropierii de Hristos, proba care nu înşeală, criteriul
definitiv este buna dispoziţie. Numai starea de fericire dovedeşte că
eşti al Domnului. Virtuosul îmbufnat nu e prietenul Mântuitorului, ci
jinduitorul după diavol. Ascetul arţăgos nu e autentic.
Există mijloace obiective, în artă, de a recunoaşte autenticul şi
a da la o parte copia. Pentru a deosebi creştinul de caricatura ori
imitaţia sa nu există procedeu mai sigur decât a cerceta dacă postulantul
este sau nu un om vesel şi mulţumit. Dacă ipochimenul e intolerant, ori
morocănos, ori agitat ori mahmur, ori necăjit, nu e creştin oricât de
perfect, de fidel ar fi virtuţii. E
virt uos, dar nu e creşt in.
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Creştinul e liber, aşadar e fericit.
Acesta şi este sensul genialei şi
inspiratei fraze a lui Kirkegaard: “contrariul păcatului nu e
virtutea, contrariul păcatului e libertatea”.
Vămile văzduhului sunt numeroase. Aici pe pământ, la vama
care nu poate fi înşelată, proba constă în starea de fericire.
Virtuosul neîmblânzit nu ştie şi nu poate rosti “dulce Iisuse”,
toată sfera “dulcelui” îi este străină, inaccesibilă şi uită că jugul
Domnului e blând şi povara lui uşoară. Poate că din Evanghelia
după Matei, la Predica de pe munte, s-au pierdut unele rânduri ca
acestea: “Aţi auzit că s-a spus celor de demult: să nu săvârşiţi
păcate. Eu însă vă spun vouă că oricine se întristează nesăvârşind
păcate, a şi păcătuit în inima lui”. (10)
Condiţia căzută a omului este nefericită. Ceea ce nu înseamnă că
nu avem dreptul la fericire. Ba şi datoria de a fi fericiţi. Creştinismul este o
şcoală a fericirii. Cea dintâi datorie a unui creştin este să fie fericit. (11)
Cum vom cunoaşte, noi creştinii, noi ciracii şi urmaşii celor
care din prima clipă au crezut în El (Hristos), cum vom cunoaşte că o
faptă, o acţiune, o purtare, un gând al nostru, este sau nu creştinesc?
După gradul de scandal al faptei ori gândului aceluia. Cu cât va fi mai
scandalos faptul ori gândul, cu atât va fi mai sigur, mai indubitabil că e
creştin. Iar de nu va fi decât foarte puţin , sau deloc scandalos faptul
ori gândul, cu atât va fi mai sigur, mai indubitabil că nu e creştin. Dacă
bunăoară, răspund fratelui meu: “Acum nu pot să te ajut, e vremea
rugăciunii”, zicerea mea nu-i câtuşi de puţin scandaloasă, e cuminte
şi dovedeşte evlavie. Dar numai creştinească nu-i. Dacă judec: Mai
degrabă renunţ la dulceaţa slujbei decât să nu-mi ajut fratele, să-l las
singur şi de izbelişte în necazul lui, să nu-mi fie milă de el, poate provoc
scandal şi smintesc pe vreun fariseu, dar mă port creştineşte. Dacă mă
aflu în extaz şi nesocotesc nevoia unui bolnav, dau poate dovadă de
mare pietate, dar nu-s creştin.(12)
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Pe acest pământ, cel mai sigur
mijloc de a intra în comunicare
(comuniune) cu Atotputernicul, mijlocul fără greş şi instantaneu
este săvârşirea binelui, ajutorarea aproapelui aflat în necaz. (13)
Marile acte de eroism şi mucenicie sunt, pentru cei mai
mulţi, cu totul improbabile. Dar gentileţea, răbdarea, politeţea,
bunăvoirea, stăpânirea de sine, stau la îndemâna oricui şi oricând.
De nefolos ne este a ne visa făptuitori de vitejii şi jertfe fără pereche;
util şi izbăvitor ne este a da atenţie mărunţişurilor şi a ne purta
constant în mod nobil, liniştit şi răbduriu.(14)
Orb, neghiob şi strâmt la minte ce am fost. Şi ferecat în chingile
bunului simţ celui mai lamentabil. Cum de nu mi-am putut închipui că
Hristos - Dumnezeu care a primit să Se întrupeze şi să moară pe cruce
aidoma celui mai nefericit şi mai ticălos dintre muritori, ne va cere să
dăm din prinosul ori din puţinul avutului nostru, ori chiar avutul acesta
întreg? Cum de ne-ar fi chemat la acţiuni atât de simple, de aparţinătoare
lumii acesteia, de posibile adică!
Paul Claudel nu mi-l definise oare pe Dumnezeu atribuindu-I grăirea:
De ce vă temeţi? Sunt imposibilul care vă priveşte. Hristos, aşadar,
aceasta chiar ne cere: Imposibilul. Să dăm ceea ce nu avem “iar
dăruind vom dobândi”. (15)
Conform “teoriei jertfei” propusă de filosoful francez Georges
Bataille: Omul se cunoaşte după capacitatea lui de jertfă, după cât e în
stare să “risipească”, să “irosească” din avutul şi bunurile sale în mod
neutilitar, numai pentru plăcerea înălţătoare şi euforizantă de a dărui altuia
ori de a sărbători cu fast un eveniment, ori a-şi acorda sloboda bucurie
de a ieşi când şi când din monotonia şi sordidul vieţii cotidiene.
Interpretând ungerea cu mir ca o jertfă cu bun miros, ca o
manifestare de iubire şi ca un simbol al îmbălsămării Sale apropiate,
certându-şi ucenicii pentru a fi dat în vileag o minte obtuză, o concepţie
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meschină a vieţii şi un ataşament avar
pentru arginţi, Isus iarăşi ni se
înfăţişează ca un adevărat gentelman. Şi totodată ca un model
pentru toţi creştinii care se cade să fie cât mai puţin înrobiţi de
bunurile trecătoare ale acestei vieţi şi cât mai convinşi că Hristos e
vrednic de orice sacrificiu, că nimic nu-i bun ori prea mult, ori prea
costisitor pentru EL. (16)
Se cuvine a cunoaşte că iertarea este de patru feluri: 1)
iertarea greşiţilor noştri, 2)iertarea celor cărora noi le-am
greşit, 3)iertarea de sine, 4) iertarea păcatelor şi a greşelilor
de către Dumnezeu. (17)
Greşiţilor noştri le iertăm greu. Sau dacă iertăm nu uităm. (Şi
iertarea fără uitare e ca şi cum nu ar fi, bătătură fără câine, gură
fără dinţi). Ne iertăm şi mai greu pe noi înşine. Şi această ţinere de
minte otrăveşte. Spre a dobândi pacea lăuntrică trebuie să ajungem
prin căinţă, dincolo de căinţă: la a ne ierta.
Cel mai greu ne vine a ierta pe cei cărora le-am greşit. Cine ajunge
să poată ierta pe cel faţă de care a greşit cu adevărat, izbuteşte un
lucru greu cu adevărat, bate un record.
Neiertarea de sine are un caracter mai grav decât s-ar zice: înseamnă
neîncredere în bunătatea lui Dumnezeu, dovada încăpăţânatei şi
contabilei noastre răutăţi. E şi cazul lui Iuda, care n-a crezut nici în
puterea lui Hristos (că-l poate ierta) şi nici în bunătatea lui Hristos (că
vrea să-l ierte). (18)
La diavolul - contabil nu încape nici ştersătura cea mai mică,
Hristos dintr-o dată, şterge un întreg registru de păcate. Hristos, boier,
iartă totul. A şti să ierţi, a şti să dăruieşti, a şti să uiţi. Hristos nu numai
că iartă, dar şi uită. Odată iertat nu mai eşti sluga păcatului şi fiu de
roabă, eşti liber şi prieten al Domnului. Şi cum i se adresează Acesta lui
Iuda, pe care îl ştie doar cine e şi de ce a venit? Prietene, îi spune.
Porunca

Iubirii

4 / 2007

33

33

Acest “prietene” mi se pare mai
cutremurător chiar decât interzicerea
folosirii sabiei şi decât vindecarea urechii lui Malhus. Exprimă
ceea ce la noi, oamenii, se numeşte înaltul rafinament al stăpânirii
de sine în prezenţa primejdiei, virtute supremă cerută samuraiului.
Poate că vorbe paşnice (nu scoateţi sabia) şi fapte milostivnice
(tămăduirea rănii) să le fi putut grăi şi face şi un sfânt. Dar
“prietene” implică o măreţie şi o linişte care, numai venind din
partea divinităţii, nu dau impresia de irealitate. (19)
Atâta timp cât nu ieşim din posibil, din contabilitate, nu
putem nici concepe, nici pretinde paradisul. (20)
Contabilitatea, celălalt nume al demonismului, arma preferată
şi statornica metodă de lucru. (21)
Iorga: “Ai dreptate să ierţi numai ce s-a făcut în paguba
ta”. Omul, dacă raţionează în calitate de creştin şi vrea să se poarte
conform cu doctrina creştină, poate - şi trebuie - să nu ţină seama de
nedreptăţile săvârşite împotrivă-i, de insultele ce i se aduc lui, ca individ.
dar dacă ocupă o funcţie de răspundere, ori se află în fruntea treburilor
publice, nu are dreptul să invoce principiul iertării spre a rămâne distant
şi rece în faţa răului şi a lăsa pe nevinovaţi pradă ticăloşilor. (22)
Dragostea implică iertarea, blândeţea, dar nu orbirea şi nu
prostia. Identificându-se de cele mai multe ori cu marea răutate,
slăbiciunea faţă de prostie e tot una cu a da mână liberă canaliilor. (23)
Nu aruncaţi mărgăritarele noastre înaintea porcilor. Dar Hristos
nu a grăit numai atât ci a completat: Ca nu cumva să le calce în picioare
şi, întorcându-se, să vă sfâşie şi pe voi. Aşa întocmai fac şi ne-oamenii.
Căci lumea se împarte în oameni şi ne-oameni. Aceştia din urmă
răsplătesc binele ce li s-a făcut, atacându-şi şi sfidându-şi binefăcătorii.
Ni se cere, de aceea, multă atenţie. Bune şi frumoase sunt bunătatea şi
mărinimia, dar nu faţă de oricine. Nu-i drept şi cuminte să ne lăsăm
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înşelaţi, batjocoriţi şi exploataţi de neoameni. Bunătatea şi mărinimia nu se
confundă cu orbirea, prostia şi naivitatea. Niciodată bunătatea
şi mărinimia nu trebuie să se prefacă în acea jalnică şi absurdă
slăbiciune care să îngăduie ne-oamenilor să calce în picioare cele
sfinte şi mărgăritarele. (24)
Îl slăvim pe Domnul poftind la cină pe cei desconsideraţi,
nu numai pe cei sărmani ci în general pe cei care nu se bucură de
atenţia semenilor, cei uitaţi sau părăsiţi. Acestora să le dovedim
gentileţe, cuviinţă, solicitudine. (25)
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Ibidem, pag. 106.
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Zaharia Sângeorzan, Monahul de la Rohia, N. Steihardt răspunde la 365 de
întrebări, Editura Humanitas, Bucureşti 1998, pag. 43.
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21 . N. Steihardt, Dăruind…, pag. 30.
22 . N. Steihardt, Jurnalul…, pag. 63.
23 . Ibidem, pag. 126.
24 . N. Steihardt, Dăruind…, pag. 264.
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Despre cãdere ºi afecte
Monahia – prof. Lucia Ioniţă
Căzuţi, prin păcatul strămoşesc, încercăm să ne ridicăm, să urcăm…
Vedem că am decăzut din starea mai bună pe care am avut-o,
abia după ce ne copleşeşte durerea erorii – uneori rămânem orbi,
ne complăcem în eroare, o considerăm „urcuş”.
„Căzuţi, prin păcatul strămoşesc, de la Logosul divin până
la iraţionalitatea simţirii, care nu sesizează decât suprafaţa
materială a lumii, ne ridicăm prin Logosul venit aproape de noi
ca Om, pornind de la credinţa ce ne-o dă la Botez, ca manifestare
a prezenţei Lui acoperite prin iraţionalitatea virtuţilor şi
contemplarea sensurilor spirituale ale lumii, ca început de licărire
a prezenţei Lui, până la vederea Lui descoperită şi până la unitatea
cu El” – ne spune acestea marele teolog, până nu demult aflat printre
noi, părintele Dumitru Stăniloae.
„Problema” noastră, a celor de astăzi – mai puţin a celor vechi –
constă în faptul că ne cam oprim la „primul stadiu”, la virtuţi - de
contemplare nu prea suntem conştienţi, poate nici n-o înţelegem sau,
oricum, nu punem preţ pe ea. Şi atunci, cum să ne mai putem bucura
sufletul atât de învăluit în „valurile cele lumeşti”, de prezenţa Lui, de vederea
Lui descoperită? Cât despre unitatea cu El nu mai poate fi vorba…
„Urcuşul l-au făcut în contrast cu lumea creată”, conchide
acelaşi mare teolog, voind să ne lumineze mintea. Vor fi iubit jertfa
mucenicilor de care e plin calendarul…
Reducem lumea din jurul nostru la latura ei materială, neglijăm – nu
ne mai interesează – adâncul ei spiritual. „Patimile”, mari şi mici, ne
acaparează, ne simţim bine lăsându-ne în voia lor; o vorbă doar, dacă nu
ne convine şi punem în Marea Balanţă adevărul nostru, întoarcem spatele
semenului nostru considerându-ne „jigniţi”. De ce am încerca să ne vedem
aşa cum suntem, când noi suntem
zei?! Şi ne întrebăm, în continuare,
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de ce suferim de atâtea boli… şi
necazurile ne năvălesc fiinţa? Privim
doar la gradul nostru de spiritualizare, îl urcăm pe piedestal,
dincolo de marginile acestuia – „piatra pe care o aşezăm în faţa
noastră pentru a nu vedea prăpastia”, stimate Blaise Pascal!
Ataşamentul exagerat faţă de tot ce-i lumesc duce la
„îmbolnăviri”, dar pe noi nu ne afectează în nici un fel, rămânem
„zei” – primim bolile ca pe ceva „firesc” – „toată lumea e bolnavă!”
Trupul şi sufletul. „Trupul primeşte, prin faptele cele
morale, frumuseţea sufletului”, ne învaţă marele înţelept al
Domnului – Sfântul Maxim Mărturisitorul… „Să avem viaţa Ta ca
o icoană a virtuţii pusă în văzul tuturor spre imitare”, continuă marele
teolog. Şi tot el, conducând dezbaterea asupra căderii, limpezeşte, simplu,
controversata problemă asupra răului: „Răul stă… în necunoaşterea
cauzei celei bune a lucrurilor”, iar această necunoaştere „…deschide
larg simţirea… umplându-l pe om de cunoştinţa pătimaşă a
lucrurilor… asemenea dobitoacelor”. Astfel încât, ajunge omul „a socoti
zidirea văzută drept Dumnezeu” şi, „prin grija exclusivă de trup,
slujeşte cu toată sârguinţa zidirii în loc de Ziditor” – preţuind astfel
plăcerea şi durerea, respectiv binele şi răul – pentru trup.
„Afectele nu au fost create la început împreună cu firea
oamenilor”, ci ele odrăslesc în fire, după ce au pătruns în partea cea
mai puţin raţională a ei, din pricina căderii din starea de desăvârşire ne învaţă Marele înţelept al Domnului, nu al lumii! Astfel, „s-a făcut în
om străvezie şi vădită asemănarea cu dobitoacele cele
necuvântătoare”. „Dar – continuă Marele Maxim Mărturisitorul – şi
afectele devin bune în cei ce se străduiesc”, când omul „se desface”
de cele trupeşti, nu mai jinduieşte după ele şi năzuieşte spre „câştigarea
bunurilor cereşti”. Sfântul Mare teolog analizează în continuare (Filocalia,
vol. 3) transformarea acestor afecte, a răului cuprins în substanţa lor, în
„dor spiritual după cele dumnezeieşti…”.
Iar pr. prof. Dumitru Stăniloae, voind să se înlesnească înţelegerea de
dincolo de veacuri a spuselor Sfântului Maxim Mărturisitorul, consideră
afectele „trăsături iraţionale,
pătrunse în firea omului după
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căderea în păcat” – „în starea
primordială omul îşi călăuzea viaţa
cu totul raţional” – „acum, chiar în starea de renaştere, nu
mai pot fi scoase din fire”. Însă, nu trebuie să cădem în păcatul (alt
păcat!) deznădejdii: „afectele pot fi folosite spre un scop bun”.
Aici, credinţa vine în ajutor omului - cea puternică, solidă - „ea
converteşte afectele spre alte ţinte, spre Dumnezeu”.
„Dumnezeu e lipsit de afecte” – considerăm că ar putea fi un slogan,
alături de pretextul psalmic: „nu vă încredeţi în fiii oamenilor”. De aceea
– conchide iarăşi pr. prof. Dumitru Stăniloae – „afectele care conservă
firea în viaţa de aici nu se pot muta împreună cu noi la viaţa
nemuritoare şi veşnică”. „Dincolo”, omul se curăţeşte de ele – depinde şi
de ceea ce a făcut aici şi de ceea ce a lucrat – şi cât a lucrat cu sine însuşi.

„De-lapidare” cu inima
prof. Vasile Solcanu
Arunci cu pietre
în fratele tău?
Oferă-i inima…
Slujeşte-i cu mintea
în inima ta…
Lasă bobul de grâu
să încolţească în pământ neumblat…
Lângă lanul de grâu
Fratele tău cultivă viţa devie…
Acelaşi soare
coace şi lanul şi via…
Să udăm împreună
cu apa limpede
din fântâna inimii,
Scară cu cumpăna… minţii.
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Scopul vieþii
Gabriela Dăscălete
Scopul vieţii este mântuirea sufletului, „căci ce-i foloseşte
omului să câştige lumea întreagă dacă-şi va pierde sufletul
său?”. Tot timpul trebuie să ne punem întrebarea cine suntem noi
cu adevărat şi ce trebuie să facem ca să ne mântuim. Pentru aceasta
trebuie să-L căutăm mereu pe Dumnezeu şi să păstrăm permanent
legătura strânsă cu El.
Dumnezeu a dăruit lumii tot ceea ce este mai bun şi mai frumos
pentru suflet şi trup, dar, în acelaşi timp, i-a dat omului şi posibilitatea
de a-şi alege calea. Binele se poate câştiga doar ducând o luptă cinstită
şi curată, chiar dacă uneori împrejurările vieţii sunt cumplit de grele.
Nu de puţine ori binele pe care îl faci îţi este răsplătit cu multă răutate
de către cei din jur, dar trebuie să nu uităm că Dumnezeu ne încearcă
prin intermediul semenilor noştri, arătându-ne astfel iubirea pe care o
purtăm în suflet. Să nu uităm că Mântuitorul s-a sacrificat din nemărginita
Sa iubire pentru oameni. Să ne gândim ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă
Dumnezeu şi-ar fi întors spatele definitiv la lumea atât de scufundată în
păcate… Însă, alegerea Bunului Dumnezeu a fost una singură şi
categorică, şi anume: L-a trimis în lume pe Însuţi Fiul Său să ne scoată
dintru întuneric la lumină, mai precis să ne mântuim. Dumnezeu ne-a
dăruit viaţa. Datoria noastră este să-L căutăm permanent şi să-I simţim
prezenţa. Viaţa fără Dumnezeu nu are nici un sens. Şi dacă ar fi, întradevăr, fără sens, viaţa, de fapt, nu ar mai exista.
În decursul veacurilor s-au petrecut atâtea minuni, atâţia Sfinţi
Părinţi ne-au dovedit, prin credinţa lor şi jertfirea de sine, că nu trebuie
nicidecum să ignorăm prezenţa lui Dumnezeu pentru că este vie şi
lucrătoare. Viaţa pe pământ este doar o călătorie spre veşnicie. Este
ca şi cum am pregăti lucrarea pentru examenul final. Iar atunci când va
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veni momentul, fiecare dintre noi ne
vom prezenta cu ea în faţa Dreptului
Judecător care este unicul Dumnezeu.
De aceea, este bine ca în viaţă să-L căutăm permanent şi să
formăm o punte de legătură între cer şi pământ. Pentru aceasta,
Dumnezeu ne cere doar să săvârşim binele, iubindu-ne unii pe alţii
sincer şi curat. Dându-i voie Mântuitorului nostru Iisus Hristos să
ne fie călăuză pe parcursul vieţii noastre, permiţându-i să intre în
cămara sufletelor noastre, nu se poate să nu ne mântuim. Spre
tărâmurile veşniciei ne vor conduce numai şi numai faptele.
Mă întreb: este oare chiar atât de greu să ne iubim unii pe alţii,
în timpul acesta scurt cât suntem împreună aici, pe pământ? La ce bun
atâta ură, atâta dispreţ, atâta invidie, atâta lăcomie, atâta mândrie, atâta
nepăsare şi multe alte răutăţi?
Să încercăm din răsputeri să depărtăm tot ceea ce este rău de la
noi şi să ne gândim cu blândeţe şi dragoste la Fericirile pe care le-a
rostit Domnul nostru Iisus Hristos în Predica de pe Munte, şi anume:
„Fericiţi cei săraci cu duhul, că a voastră este Împărăţia lui
Dumnezeu. Fericiţi voi, care flămânziţi acum, că vă veţi sătura.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei milostivi,
că aceia se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor
vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui
Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei însetaţi după dreptate, că
aceia se vor sătura. Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi
vă vor izgoni dintre ei şi vor lepăda numele voastre că rău din pricina
Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că, iată, plata voastră multă este în
cer”. Citind cu atenţie această predică vei putea simţi cu adevărat cât de
minunate sunt lucrurile Domnului pregătite pentru noi, oamenii.
Fără Dumnezeu nimic bun nu se poate face, fără Dumnezeu ne
facem oricând o pradă uşoară spiritului rău care este diavolul. Dacă
vrei să simţi fericirea pe care o doreşti, dacă vrei să înţelegi cu adevărat
scopul vieţii tale pe pământ, rămâi în permanenţă cu Dumnezeu, rămâi
cu Adevărul. Astfel, teama, îndoiala şi deznădejdea vor dispare din
sufletul tău, oricât de grea ţi sar părea viaţa. Într-adevăr,
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suntem cu toţii ispitiţi şi, uneori, foarte
greu încercaţi, dar nu trebuie să
abandonăm lupta, trebuie să ne păstrăm credinţa şi să avem
deplina certitudine că Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi Măicuţa
Sa, Fecioara Maria, sunt permanent cu noi şi ne întăresc.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit în lume, a trăit printre
oameni şi i-a învăţat cum să se iubească cu adevărat unii pe alţii,
iertându-se, de este cu putinţă, de 70 de ori câte 7. S-a dăruit prin
jertfirea de sine şi, apoi, a treia zi a înviat, tocmai pentru a ne dovedi
tuturor că vorbele şi venirea Sa în lume nu au fost în zadar.
Dacă oamenii ar fi mai buni şi s-ar iubi curat şi sincer unii pe
alţii drama suferinţei nu ar mai exista. Fiecare dintre noi avem o icoană
a sufletului care arată credinţa noastră interioară. Datoria noastră este
aceea de a ne putea sfinţi după puterea noastră prin curăţia inimii şi
prin iubire. Tinereţea, împrejurările vieţii, slăbiciunea firii, banii, poftele
lumeşti trecătoare şi multe altele ne fac să uităm scopul vieţii noastre
pe pământ. Nu este bine să ne lăsăm pradă răului şi să ajungem în
ceasul morţii nepregătiţi. Ar trebuie să încercăm să reparăm tot răul
până nu este prea târziu. Să încercăm să-i redăm vieţii noastre adevărata
frumuseţe, trăind în pace, curăţie sufletească şi trupească, în mare iubire,
adică împăcaţi cu Bunul Dumnezeu. Permanent este bine să avem în
imagine ziua în care, cu siguranţă, vom sta în faţa Dreptului Judecător.
Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne conducă paşii pe cărările
drepte şi curate în această viaţă şi chiar dacă mulţi ne fac să suferim, să
ne rugăm cu dragoste în suflet şi pentru dânşii. Să urmăm pildele sfinţilor
care mult au pătimit, însău:, prin credinţă, nădejde şi dragoste şi cu
multă răbdare, au reuşit să ajungă acolo unde şi-au dorit, rugându-se
acum şi pentru noi.
„Nu eşti înfrânt cât ai nădejdea
Şi ţelul ei îţi este sfânt.
Nădejdea iarăşi te-ntăreşte
Poţi fi trântit, dar nu înfrânt!”
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Cuvânt Tatălui Ceresc
Doar tu eşti, Doamne, fără de păcat,
Eşti bun şi blând, înţelept şi binecuvântat,
Tu eşti, Doamne, „Calea, Adevărul şi Viaţa”,
Eşti pentru mine unica speranţă.
O, Doamne, doar Tu eşti nădejdea mea
Exist prin unică puterea Ta,
Ştiu că exişti şi cred cu-adevărat
Că pe Iisus Hristos din morţi ai înviat.
O, Doamne, dacă m-ai creat
Din calea Ta nu vreau să mă abat
Oricum ar fi şi orice s-ar întâmpla
Te voi chema prin rugăciunea mea.
Eu simt căldura razelor ce vin
Din cerul Tău de dincolo de astre
Cu mângâierea Ta mă întăreşti
Şi-mi dăruieşti răbdare şi speranţă.
Chiar dacă de atâtea ori greşesc
Cu gândul, fapta şi cuvântul
Căindu-mă, la Tine, Doamne, alerg
Că Tu eşti singurul care-mi cunoşti lăuntrul.
Gabriela Dăscălete
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Predica de pe Munte
– cale spre Împărăţia Cerurilor (II)
Prof. Pătru Veronica
Alcătuirea, împrejurările şi locul Predicii de
pe Munte
La „plinirea vremii”1 Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său cel
născut din femeie, sub puterea Legii lui Moise, ca să răscumpere pe cei ce
erau sub lege (evreii) de robia acesteia. Legea mozaică îşi împlinise rolul ei
de conducător spre Hristos2, iar ceea ce i-a fost cu neputinţă Legii, fiind
slabă după trup, Dumnezeu a făcut-o trimiţând pe Fiul Său în lume.3
În atenţia exegeţilor, Predica de pe Munte ocupă un loc de
frunte nu numai fiindcă ea conţine expunerea programatică a principiilor
după care trebuie să se orienteze şi să se conducă cetăţenii noii Împărăţii
întemeiată de Mântuitorul, ci şi din cauza diferenţelor pe care le prezintă
Evangheliile care cuprind această Predică: după Matei şi după Luca la
capitolele respective. Nu sunt cu toţii de acord că ea constituie o
singură predică sau dacă evangheliştii au dat în ea rezumatul mai multor
cuvântări ale Mântuitorului, dacă Mântuitorul a rostit-o aşa cum e redată
în Evanghelii, ori dacă evangheliştii (şi îndeosebi Matei) n-au sistematizat
ideile potrivit nevoilor şi intereselor cititorilor lor.4 La început, în vechime,
se credea că Predica de pe Munte ar fi constituit un singur discurs
rostit de Iisus cu o anumită ocazie. Teologii mai noi sunt de părere că
Predica de pe Munte e o compilare a mai multor cuvântări pe care lea ţinut Domnul Hristos. Dintre argumente menţionăm faptul că este
prea mult material conţinut aici pentru o singură predică. Apoi, numărul
mare de teme prezentate n-ar fi compatibil cu unitatea tematică a unui
discurs, trecerea bruscă la anumite teme, faptul că la Luca predica
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cuprinde doar 34 de versete, iar restul
pasajelor sunt răspândit e pe
parcursul întregii Evanghelii. Marea asemănare dintre cele două
variante (de la Matei şi Luca) e evidentă, iar „exegeza modernă
susţine că varianta din Evanghelia lui Matei este o redare fidelă a
cuvântării Mântuitorului, aşa cum aceasta a fost rostită, în timp ce
varianta din Evanghelia de la Luca redă numai un rezultat al Predicii”.5
Pe de altă parte, ar fi mai plauzibilă ideea că Matei ar fi împrumutat
aceste cuvântări de la Luca şi le-ar fi compilat într-o predică într-un
mod diferit de Luca, care le dispersează în toată Evanghelia. Aceste
consideraţii nu ne obligă să vedem în Predică o compoziţie arbitrară.
Trebuie ţinut cont şi de faptul că varianta de la Matei este mai
lungă, mai unitară şi mai completă, în timp ce cea de la Luca este mai
scurtă şi mai fragmentară. Exegeţii explică aceasta şi prin scopul urmărit
de cei doi evanghelişti. În timp ce Matei vroia să-şi convingă cititorii
săi iudeo-creştini de mesianitatea lui Iisus Hristos, în sensul că El este
Mesia cel promis de prooroci, e uşor de înţeles că el trebuia să redea
mai pe larg atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament, pe când
Luca scriind pentru păgâno-creştini a socotit fără rost pentru cititorii
săi să redea raportul dintre noua învăţătură a Mântuitorului şi legea
Vechiului Testament. Dar Predica de pe Munte nu este o compilaţie
făcută din aceste idei răzleţe, ci este o cuvântare unitară ţinută de Domnul
şi redată de Matei, după ideile principale pe care le cuprindea. Toate
câte ni se comunică în Predică corespund pe deplin cu situaţia în care se
afla Domnul pe vremea aceea. Astfel, ne aflăm în faţa unui raport destul
de fidel al Predicii de pe Munte pe care a ţinut-o în timpul activităţii Sale
în Galileea înaintea învăţăceilor şi a poporului adunat în jurul Său. Luca
face numai un extras din Predica de pe Munte comunicată nouă de Matei
pe care l-a alcătuit anume “pentru trebuinţele şi mentalitatea păgânocreştinului – «preaputernicului Teofil», căruia îi dedică Evanghelia”.6
În Predica de pe Munte întâlnim mai multe fragmente care par
a fi predici mai scurte ale lui Iisus, iar nu colecţii tematice ale unor
cuvântări separate. Între Predicile de la Matei şi Luca există mai multe
puncte similare (ambele încep cu
Fericirile, se încheie cu pilda
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casei zidită pe stâncă, iubirea faţă de
vrăjmaşi apare la ambii), ceea ce ne
spune că la baza ambelor cuvântări există o sursă comună.
Este posibil ca înainte ca unul din cei doi evanghelişti să scrie să fi
existat un conţinut mai schematizat al unei predici rostită cu o anumită
ocazie. Putem concluziona spunând că Matei a folosit o sursă mai
veche căreia I-a amplificat conţinutul potrivit scopului pe care l-a
urmărit, prin introducerea unui material suplimentar relevant.
Contextul istoric din Matei 4, 25-31 ne pregăteşte pentru
un discurs important, rostit într-o anumită împrejurare. Predica de
pe Munte este o cuvântare rostită de Mântuitorul după alegerea
apostolilor, după unii în primul an al activităţii publice a Mântuitorului,
iar după alţii cam pe la începutul anului al doilea al activităţii Sale. De
aceea, Predica ar putea fi înţeleasă ca fiind într-un fel „predica rostită
la ordinarea acestora (a apostolilor)”.7 Predica a fost rostită în perioada
în care învăţătorii religioşi nu şi-au formulat opoziţia şi, suficient de
târziu ca faima lui Iisus să se fi răspândit în toată ţara.
La începutul lucrării Sale în Galileea, Mântuitorul predica în sinagogi,
dar nu după multă vreme, datorită entuziasmului ascultătorilor , a făcut
să fie necesară propovăduirea în aer liber. La început se exprima
spunând: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia Cerurilor este aproape”8,
apoi aceste cuvinte fac loc unor expuneri cu privire la natura Împărăţiei
pentru cei ce doreau într-adevăr să înveţe. Numirea de Predica de pe
Munte o are de la locul unde a fost rostită, numit după tradiţie Muntele
Fericirilor, identic, după părerea majorităţii exegeţilor, cu colina KurunHattin (Coarnele Hatinului), la o distanţă cam de 7 km în direcţia nordvestică de la oraşul Tiberias, nu departe de ţărmul vestic al Lacului
Ghenizaret. Muntele are două culmi, una mai înaltă şi alta puţin mai
joasă, despărţite printr-o curmătură care formează un frumos platou.
Aici Domnul ocupă loc, iar vreo piatră sau colţ de stâncă Îi va fi servit
ca scaun. Potrivit obiceiului celor vechi, Domnul învaţă nu stând în
picioare, ci după ce a ocupat loc. Luca ne spune că Domnul s-a suit pe
munte şi a petrecut o noapte întreagă în rugăciune Dimineaţa a ales din
mijlocul învăţăceilor pe cei 12
apostoli, iar apoi „pogorânduPorunca

Iubirii

4 / 2007

45

45

se cu dânşii într-un loc şes (adică pe
platouldintre celedouă culmiale muntelui)
a vindecat pe mulţi bolnavi şiocupând loc a vorbit către mulţime”.9
Faptul că Predica este adresată în primul rând ucenicilor
se poate dedice atât din Matei 5, 1-2 cât şi din Luca 6, 20.
Deoarece Luca se exprimă la persoana a doua în Fericiri, iar Matei
în cuvântări, cum ar fi: „Voi sunteţi sarea pământului…” şi caracterul
profund etic al Predicii ca întreg, nu poate însemna decât că a fost
ţinută pentru cei care au renunţat la păgânism pentru viaţa din
Împărăţie. Din încheierea fiecărei naraţiuni putem observa, însă,
că şi alţii erau prezenţi. În comentariul său la Predica de pe Munte,
Fericitul Augustin afirmă: „Dacă cineva este întrebat ce înseamnă
muntele, acesta poate fi înţeles foarte bine ca însemnând marile
învăţături ale mântuirii pentru că Muntele Fericirilor nu a fost cu nimic
mai puţin important decât Muntele Sinai, pe care s-a dat legea evreilor.
Este un singur Dumnezeu Care prin Sfinţii Săi Prooroci şi Slujitori …
nu a dat poporului învăţături mai mici … ci, prin Fiul Său, a dat pe cea
mai mare, dar unui popor ce a devenit acum potrivit să fie liber prin
dragoste. (…) De aceea, nu este surprinzător că marile învăţături sunt
date pentru Împărăţia Cerurilor, şi cele mai mici pentru o împărăţie
pământească…”.10 Iar Sfântul Ioan Gură de Aur precizează: „După ce
Iisus S-a urcat pe Munte şi a şezut, ucenicii au venit lângă El. (…)
Mulţimile priveau numai la minunile lui Hristos; ucenicii, dimpotrivă,
doreau să audă lucruri mari şi înalte. Lucrul acesta L-a îndemnat pe
Iisus să înveţe şi să înceapă predica Sa de pe munte”.11
Care este locul Predicii de pe Munte în planul de bază al lui Matei?
Predica domină întreaga sa Evanghelie, căci evanghelistul Matei a
fost un rabin convertit, un legalist creştin, ceea ce se poate observa
din alcătuirea sistematică a poruncilor lui Iisus.

Structura şi tema Predicii de pe Munte
Legea morală a Noului Testament este cuprinsă în Evanghelia
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Legea Noului Testament este
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legea desăvârşită, destinată tuturor
oamenilor. Ea a fost dată cu scopul
de a aduce o transformare interioară a omului, iar împlinirea ei
îl conduce pe acesta spre mântuire. Este o lege a iubirii deoarece
în această poruncă se cuprinde toată legea şi proorocii.12
Predica de pe Munte prezintă explicit Legea morală a
Noului Testament. Ea e un mănunchi al celor mau de seamă principii
ale moralei creştine, ale cărei învăţături şi adevăruri „Mântuitorul
le-a expus şi dezvoltat în faţa poporului, mai târziu, în cuvântările
Sale. Exegeţii împart Predica de pe Munte în diferite feluri”.13
Predica de pe Munte se poate împărţi astfel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fericirile (Matei 5, 3-12)
Chemarea apostolilor (Matei 5, 13-16)
Raportul faţă de Legea mozaică (Matei 5, 17-19)
Dreptatea fariseilor şi cărturarilor (Matei 5, 20-48)
Viaţa religioasă şi formalismul fariseic (Matei 6, 1-18)
Atitudinea faţă de bunurile pământeşti (Matei 6, 19-34)
Purtarea faţă de aproapele nostru (Matei 7, 1-5)
Încheiere (Matei 7, 6-27).14

O structurare mai amănunţită a Predicii de pe Munte ar fi:
Introducere: Fericirile (Matei 5, 1-12)
Sarea pământului şi lumina lumii (Matei 5, 13-16)
Partea I: dreptatea desăvârşită (Matei 5, 17-48)
a) împlinirea Legii (Matei 5, 17-20)
b) exemple concrete sub forma a şase antiteze despre: mânie
(21-26), adulter (27-30), divorţ (31-32), jurământ (33-37),
legea talionului (38-42), iubirea faţă de vrăjmaşi (43-48).
Partea a II-a: faptele bune (Matei cap. 6)
a) principiu general (Matei 6, 1)
b) exemple concrete: milostenia săvârşită în taină (2-4),
rugăciunea săvârşită în taină (5-6), Rugăciunea Domnească
(7-15), postul săvârşit în taină (16-18), luminătorul trupului
(19-21), comoara în cer (22-23), Dumnezeu şi mamona
(24), încrederea în Providenţă (25-34).
Partea a III-a: avertismente (Matei cap. 7)
Nu
judecaţi
(Matei 7, 1-2)
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Parabola paiului şi a bârnei (Matei 7, 3-5)
Nu profanaţi cele sfinte (Matei 7, 6)
Cereţi, căutaţi, bateţi (Matei 7, 11)
Regula de aur (Matei 7, 12)
Poarta cea strâmtă (Matei 7, 13-14)
Feriţi-vă de proorocii mincinoşi (Matei 7, 15)
Parabola pomului şi a roadelor sale (Matei 7, 16-20)
Niciodată nu v-am cunoscut! (Matei 7, 21-23)
Parabola celor două case (Matei 7, 24-27)
Încheiere (Matei 7, 28-29).

Construcţia narativă a Predicii descrie pe Iisus ca urcând muntele să
înveţe15 şi după terminare coborând încă o dată.16 Tema Predicii de pe
Munte este „dreptatea cea mare”, expresia cea mai clară a acesteia fiind
la Matei 5, 20: „Căci zic vouă: că de nu va prisosi dreptatea voastră mai
mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor”,
dar şi iubirea care este cununa tuturor virtuţilor, prin care ne asemănăm
cel mai mult cu Dumnezeu, aceasta culminând cu iubirea vrăjmaşilor, ca
să fiţi „desăvârşiţi precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este”.17
(Note)
1
Galateni 4, 4-5.
2
Galateni 3, 24.
3
Romani 8, 3.
4
Arhid. Dr. Ioan Zăgrean, Principii de morală creştină în Predica de pe Munte, în
MA, nr. 1-3, 1963, Bucureşti, pag. 163.
5
Arhid. Dr. Ioan Zăgrean, op. cit., pag. 164.
6
Dr. Vasile Gheorghiu, Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei, Cernăuţi, 1925, pag. 193.
7
Dicţionar Biblic, Societatea Misionară Română, Cartea Creştină, Oradea, 1995, pag. 1053.
8
Matei 4, 17.
9
Dr. Vasile Gheorghiu, op. cit., pag. 194-195.
10
Fericitul Augustin,Predica de pe Munte a Domnului nostru Iisus Hristos, trad. din
lb. engl., introd. şi note de Pr. Drd. Dorin-Octavian Picioruş, Editura Agnes, Sibiu,
2006, pag. 18-19.
11
Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri, Partea a treia, Omilii la Matei, Omilia XV,
EIBMBOR, Bucureşti, 1994, pag. 173.
12
Matei 22, 37-40.
13
Arhid. Dr. Ioan Zăgrean, op. cit., pag. 165.
14
Dr. Vasile Gheorghiu, op. cit., pag. 195.
15
Matei 5, 12.
16
Matei 7, 28 – 8, 1.
17
Matei 5, 48.
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De la Facere la
Apocalipsã.
Rãtãciri ºi regãsiri

Ortodoxia neamului romanesc
Adin Roman, masterand teolog
Com. Simand, jud. Arad

Ortodoxia este sufletul neamului romanesc. In numele
ortodoxiei, neamul romanesc a biruit pe toţi potrivnicii săi. Noi am fost
ortodocşi de la Sfântul Apostol Andrei. Noi, românii, am aparat
civilizaţia europeana de invazia otomano-islamica. Voievozii noştri au
fost străluciţi războinici şi pioşi ortodocşi. Asemenea împăraţilor bizantini
am aparat neamul şi fiinţa ortodoxiei.
Cronicarul turcilor, Leunclavius, îl numeşte pe Mircea cel
Bătrân: “Principe între creştini, cel mai viteaz şi cel mai ager”.
Mircea cel Bătrân a fost un ortodox convins. Este pildă pentru toţi
conducătorii de state. In hrisovul, cu data adăugată mai tirziu, 1387,
dar în realitate din anii 1402-1408, referitor la mănăstirea Cozia, domnul
poartă următorul titlu, de factura imperiala: “Eu, cel intru Hristos
Dumnezeu binecredinciosul şi de bine cinstitorul şi de Hristos
iubitorul şi singur stăpânitorul, Io Mircea,
mare voievod şi domn, cu mila lui Dumnezeu şi cu darul lui
Dumnezeu stăpânind şi domnind toata Ţara Ungrovlahiei şi părţile
de peste munţi, încă şi spre părţile tătăreşti, şi Amlaşului şi
Făgăraşului herţeg, şi Banatului de Severinului, şi pe amândoua
părţile pe toată Podunavia pâna la Marea cea mare şi cetăţii
Dirstorului stăpânitor”.
Un alt domn evlavios a fost Alexandru cel Bun. El este
organizatorul ierarhiei bisericeşti moldovene. Alexandru cel Bun a fost
un domn pios, creştin şi înţelept.
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In 1457 a urcat pe tronul
Moldovei Sfântul Voievod Ştefan
cel Mare (“Bărbat glorios şi victorios, care a biruit pe toţi
regii vecini. . . “ - cronicarul polon Miechowski), apărătorul
Moldovei şi al Bisericii. Marele Ştefan al Moldovei a fost un
postitor, rugător, evlavios şi înţelept. A ţinut piept turcilor pentru a
nu înainta în Europa. Ştefan cel Mare şi Sfânt a luptat cu însuşi
cuceritorul Bizanţului, Mahomed al II-lea Cuceritorul. Marele
Ştefan a ridicat multe locaşuri de cult. Medicul Matei Muriano
scrie despre Sfântul Ştefan cel Mare: “este un om foarte înţelept
şi demn de mare laudă, foarte iubit de supuşi, căci e blând şi
drept, foarte vigilent şi darnic”. Îmbrăcat cu ortodoxia, marele Ştefan
a biruit pe toţi duşmanii ţării şi ai credinţei strămoşeşti.
Un alt mare voievod ortodox a fost Mihai Viteazul, unificator
de ţară. A fost un ortodox convins. “In ţara mea aş fi putut să rămân
liniştit şi sigur, fără nici o teamă, dacă nu m-ar fi chemat credinţa
mea faţă de creştinătate” (memoriul lui Mihai Viteazul către împărat, din
anul 1601). Alături de regii biblici şi de împăraţii ortodocşi, Mihai Viteazul
stă cu cinste în apărarea dreptei credinţe. Mihai Viteazul a fost un viteaz al
credinţei, un creştin înfocat. Asemenea binecredinciosului împărat Justinian
I cel Mare, Mihai Viteazul veghea la păstrarea credinţei pravoslavnice.
Apoi, mai avem pe domnitorul Constantin Brâncoveanu,
care, decât să-şi lepede credinţa ortodoxă, mai bine a suferit moarte
de martir, el şi copiii săi.
Neamul nostru românesc a păstrat ortodoxia cu sângele său. Am
fost asaltaţi din toate părţile de duşmani, dar Dumnezeu era cu noi.
Fără credinţa puternică în Dumnezeul nostru eram de mult pierduţi.
Conducătorii noştri actuali să ia seama la faptele voievozilor noştri
drept credincioşi. Alianţa noastră e Dumnezeu, nu Uniunea Europeană.
Dumnezeul nostru l-a învins pe Baiazid I Fulgerul la Rovine prin braţul
marelui Mircea. Un stat care nu ascultă de Biserică e un stat ne(bun).
Uniunea Europeană nu are ce să ne înveţe. “Imperiul European”, pretins
civilizat, s-a clădit pe un fond barbar. Noi avem cultură şi civilizatie
creştin-bizantină. Noi ne tragem
seva de la Bizanţ, nu de la U.E.
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sau S.U.A. Civilizaţia europeană sa născut în Peninsula Balcanică nu în
Apusul Europei. Am avut oameni de talie europeană şi mondială
din adâncurile istoriei. Ce poate să ne înveţe pe noi “Europa” care
nu-l are cap pe Hristos? Este cumva “Europa” ortodoxă ca să-mi
asum preceptele ei “morale”?
Ce e Europa? Zeificarea omului. Homo europeanus este
propriul său zeu. Românii ar trebui să-şi vadă de credinţa ortodoxă
şi de valorile ortodoxe. Numai prin păstrarea acestor valori nealterate
şi a dogmelor Sfinţilor Părinţi ne vom putea păstra fiinţa naţională
autentică şi vom rezista în faţa atâtor oferte şi propuneri venite din
partea corifeilor societăţii de consum şi ale promotorilor noilor religii.
Să ne ajute Dumnezeu să ne înfăţişăm la Judecata Lui ortodocşi.

Despre globalizare ºi atomizare
PS Irimej Bulović
Dragii mei,
Trăim azi în epoca a două extreme periculoase. Prima dintre ele îl
reprezintă procesul globalizării, ceea ce înseamnă distrugerea oricărei
identităţi, inclusiv cea spirituală. Iar la celălalt capăt se situează
procesul atomizării. Globalizarea, sub orice formă anulează identitatea
spirituală a oricărei persoane. Când vorbim de globalizare, ne gândim
la mai multe aspecte, dar în primul rând la cel material. Din păcate
relaţiile intre-umane se bazează pe acest aspect. Globaliazarea distruge
identitatea umană, în acelaşi timp însă adâncind şi mai mult prăpastia
dintre bogaţi şi săraci.
Cealalţă extremă, atomizarea, e cu totul diferită de globalizare.
În procesul de atomizare se evidenţiază în mod extrem autoizolarea,
dorinţa omului de a se construi pe sine însuşi fără ajutorul nimănui.
La cele două extreme, spiritualitatea ortodoxă e chemată să dea
răspunsuri, să ofere soluţii. Spiritualitatea ortodoxă nu e
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ideologie, nu e doctrină. Spiritualitatea se regăseşte în Sf. Liturghie
unde avem contactul personal între om şi Dumnezeu, dar şi între om şi
om. Toată creaţia e văzută ca un templu al lui Dumnezeu. Trebuie să
afirmăm, pornind de la realităţile primare, că atât omul cât şi Dumnezeu
sunt persoane.
În misterul Sf. Liturghii depăşim cele două extreme: globalizarea şi
atomizarea.
Omul este o fiinţă chemată la unirea personală şi nu-şi poate
dezvolta darurile primite decât în relaţiile interpersonale atât cu
Dumnezeu, cât şi cu oamenii. În relaţiile cu ceilalţi însă nu se pierde, nu
se dizolvă, nu dispare. Atunci când ne respectăm identitatea noastră
interioară vom învăţa să o respectăm şi pe a celorlalţi.
Căci nu există organizaţie în Biserică să nu aibă alt scop decât cel
al Bisericii. Chiar dacă avem identităţi naţionale diferite, avem o singură
identitate pravoslavnică. Această identitate aparţine Bisericii Sfinţilor,
a trupului lui Hristos cu mădularele Sale.
Dacă ne uităm la Biserica Ortodoxă de peste tot, vom observa
lucruri asemănătoare, indiferent de fondul naţional. Da într-adevăr,
există tradiţii diferite dar există o singură Biserică. Vorbind însă despre
tradiţiile locale ale bisericilor ortodoxe naţionale putem să observăm
tradiţii culturale cu totul diferite, dar cele spirituale se apropie de o
singură tradiţie: cea ortodoxă. Aici intervine diferenţa cult-cultură. Iar
cultul e modalitatea de a ne trăi şi mărturisi credinţa…
Revenind la cele 2 ispite (globalizarea şi atomizarea) putem
concluziona, în opoziţie cu acestea, că Sfântul Duh e cel mai de dorit
pentru omul contemporan. Totuşi, să nu ne mândrim cu aceasta. Trebuie
să fim conştienţi de cele 2 extreme la care trăiesc oamenii: globalizarea
şi atomizarea. Omul trebuie să fie conştient de el însuşi, dar să respecte
şi libertatea celorlalţi. (a consemnat Ovidiu Bucşe)
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Tinerii-Familia-Lumea

Despre fericirea cotidianã
(II)
„Ajunge zilei răutatea ei”

Monahia Siluana Vlad
Răspunsuri la întrebări
Vorbiţi-ne, vă rugăm, despre stările de stres şi nervozitate
din viaţa de zi cu zi.
Ce este stresul? La Centrul nostru de formare şi consiliere de la
Craiova facem şi un seminar de inteligenţă emoţională. Omul este fiinţă
creativă, este o fiinţă care caută soluţii, care caută starea de bine,
pentru că aşa l-a făcut Dumnezeu, neliniştit până nu ajunge la El. Omul
găseşte metode şi fără Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu ne-a făcut
capabili să trecem Dunărea. Ştiţi că Sfântul Nicodim şi-a scos rasa, a
pus-o pe Dunăre şi a trecut Dunărea. Dar eu nu fac asta; dar ce fac?
Când mă urc pe vapor, zic rugăciunea de călătorie şi îmi fac semnul
Crucii, deci nu mă bazez doar pe partea tehnică. Dacă noi am fi mers
să biruim firea prin prezenţa lui Dumnezeu în noi, prin harul nostru, am
fi zburat acolo unde aveam nevoie şi n-am mai fi avut nevoie de avioane,
de submarine, de bărci. Dar pentru că noi suntem ca un singur om şi
pentru că omul a ales tehnica, a ales realizarea minţii materializată în
afară, noi putem să mergem aşa, dând slavă lui Dumnezeu; Dumnezeu
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ne cheamă acum să ieşim din rând,
prin sfinţenie şi în mod văzut sau
nevăzut să mergem pe apă.
Stresul este refuzul suferinţei şi căutarea plăcerii. Omul
se stresează pentru că se împotriveşte. În sângele nostru, când ne
împotrivim, se creează substanţe chimice cu care să ne distrugem
inamicul. Sunt oameni care, atunci când îi muşcă ţânţarul, se umflă.
De ce? Pentru că se creează o pornire împotriva ţânţarului, că se
urcă şi pe pereţi după el. Acest om produce în sângele lui o
substanţă ca să otrăvească ţânţarul. Numai că viteza cu care ajunge
otrava acolo este mai mică şi noi ne otrăvim pe noi. Stresul este
otrava pe care noi o primim pentru că nu primim suferinţa ca pe o
cruce. Dacă tata mă bate şi eu zic: „Doamne, iartă-l, că-i tata” şi mă
duc mai deoparte, că doar n-o să stau acolo să mă bată, atunci această
iertare, această rugăciune pentru el nu mă stresează; ce voi simţi va fi
umflătura de la pumn, atât, nu şi stresul.
Astăzi oamenii nu mai obosesc, se stresează. Îmi spune cineva:
„Vai, sunt atât de obosită”. Eu, Maica Siluana, nu cunosc altă stare
decât oboseala. M-am născut într-un sat din Bărăgan în care copilul,
când scotea degetul din gură, se apuca să măture, trebuia să facă treabă
şi viaţa era o osteneală de dimineaţa până seara. Tata o bătea pe mama
– Doamne, iartă-l şi-l odihneşte - şi mi-era frică, nu mă stresam.
Muream de frică, muream de ură, muream de dragoste, muream de
oboseală şi dimineaţa o luam de la capăt şi rezistam. O măicuţă de la
mănăstirea unde suntem cazaţi ne spunea că ce ciudat că noi, maicile
tinere, nu mai rezistăm ca maicile bătrâne. De ce? Pentru că
dumneavoastră, tinerii, aţi crescut cu lapte praf, aţi crescut cu cheia de
gât; mama zice: „Lasă, să nu suferi, că fac eu pentru tine”. Aceşti oameni
trebuie înrădăcinaţi în viaţă, trebuie să-şi asume suferinţa vieţii; viaţa
doare, este durere aici în „valea plângerii”, e cruce. Dar bucuria vine
prin cruce, numai aşa, nu există altă bucurie. Bucuria venită prin
euforizante trece odată cu euforizantele.
Deci, în clipa în care simţi un stres, să spui: „Doamne, mi-am
otrăvit sângele cu reacţii de
împotrivire, ajută-mă să accept
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răutatea zilei!”. „Ajunge zilei
răutatea ei”, spune Mântuitorul.
Nimeni nu poate să mai scoată răutatea zilei. „În lume necazuri
veţi avea”, zice Dumnezeu. Or, acest efort caraghios de a scăpa
de necazuri ne stresează. Dar dacă ştiu că nu pot să scap de
necazuri, zic „Astăzi ce necazuri vin? Doamne, acum să te întâlnesc
în necazul pe care-l am”. Dacă noi credem în Dumnezeu, orice sar întâmpla, este un exerciţiu de întâlnire cu Dumnezeu. Altă soluţie
eu nu ştiu. Facem psihologie şi spunem: „Uite, am soluţionat
stresul!”. Şi? „Am reuşit, am o viaţă senină, pozitivă” (ştiţi că se
cultivă acum stările pozitive). Şi mori într-o stare sufletească
pozitivă. Şi te duci în iad într-o stare pozitivă.
Noi de ce ne-am născut? Să fim cu Dumnezeu. Cum ajung la
Dumnezeu? Iată, aşa cum mă învaţă mama – Sfânta Biserică. Altă
soluţie nu există. Şi dacă sfinţii noştri au biruit stresurile, atunci şi noi.
Nervozitatea e firească. Noi suntem, mai ales astăzi, când starea globală
a lumii e nervozitatea, toţi suntem nervoşi. Şi zicem: „Asta e, sunt agitat,
dar seara am să mă liniştesc. Doamne, ajută-mă să mă mai liniştesc”.
Important e: am contact cu duhul meu, am contact cu Dumnezeu? Şi
dacă eu sunt o fire mai agitată, gândul meu e să devin mai blândă, mai
smerită. M-am născut din nişte părinţi agitaţi. Şi unul era furios într-un
fel, altul într-un fel şi acum trebuie să dansez după muzica asta. Dar ce
minune! Ce minune, că eu pot să duc la Dumnezeu aceste rămăşite,
această drojdie. Cineva poate s-a născut dintr-un părinte bolnav de
TBC. Ce minune! Să vadă lumea că un om care a moştenit TBC-ul
poate să fie fericit. Iată că unul care are un handicap i:se bucură de
viaţă şi dă slavă lui Dumnezeu, şi unul sănătos nu e bucuros. Mulţi
oameni spun: „Dă, Doamne, sănătate că-i mai bună decât toate”. Nu
cred! Am văzut oameni sănătoşi care s-au spânzurat. Care-i bunătatea?
Dumnezeu să fie cu noi, aceasta este bunătatea.
Acceptă nervozitatea, acceptă stresul, zi „Doamne, fii cu mine”
şi vei vedea că bucuria prezenţei lui Dumnezeu este permanentă.
Câteodată e la foc mic, câteodată e la foc mare, dar nu este exuberanţa
aceea dată de bucuria lucrurilor
exterioare.
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Să fim cumpătaţi. Am luat
examenul – minunat! – bem o bere –
minunat! Dar nu aceasta este bucuria, că după aceea s-a
supărat drăguţa pe tine – necaz mare! Nu te întrista prea tare. Ne
întristăm, plângem cu cei ce plâng, ne bucurăm cu cei care se
bucură, şi viaţa noastră nu este în valurile acestei vieţi psihice, ci la
Dumnezeu, care atunci când va voi El, va coborî Duhul Sfânt în
duhul nostru şi în psihismul nostru şi în trupul nostru şi vom răspândi
această bucurie. Câteodată devine vizibilă. Sunt oameni care îmi
zic: „Ce fericită trebuie să fii, maică”. Şi eu zic în gândul meu: „Ia să
stai matale aici numai o lună şi să vedem dacă mai zici asta”. Acesta
este adevărul. Dar în mine, în noi, este o bucurie care nu este de la
noi şi care dă sens vieţii noastre şi pentru care merită să suferi
orice şi care poate fi contagioasă. Un deţinut a vrut să vină la credinţă
ca să aibă şi el bucuria de pe faţa noastră, care nu era o bucurie cauzată
de ceva exterior, care dispare. Deci, curaj! Trăieşte-ţi nervozitatea, nu
înghiţi calmante şi fă-ţi o oază pe zi de împăcare cu tine, spune-I lui
Dumnezeu ce-ai făcut, respiră liniştit, intră puţin înăuntru. Noi nu ştim
să intrăm înăuntrul nostru. Tot timpul ne uităm la televizor, ascultăm
muzică, vorbim… Haideţi să intrăm în pielea noastră!
Maică, vorbiţi-ne despre teologia lucrului mărunt din
sânul familiei. Cum să ne bucurăm mai mult de cei din jurul
nostru şi cum să trecem mai uşor peste momentele grele? Cum
să păstrăm harul în familie?
Sfatul meu întotdeauna este: „Nu treceţi peste”. Dacă trecem
peste nimerim din nou; trebuie să trecem prin. Cel mai greu e acasă, în
familie, într-adevăr, pentru că acolo se văd toate cele ascunse ale omului.
Doi tineri când se căsătoresc, majoritatea se căsătoresc din dragoste.
Şi după luna de miere încep anii de fiere, când fiecare îl descoperă pe
celălalt şi zice: „N-am văzut aşa ceva, nu erai aşa”. Şi n-a minţit, nu era
aşa. Nouă ni se pare că băiat mai bun ca Ionel nu există. Şi nu există,
dar ştiţi Ionel ce face? Bea apa din sticlă; nu l-a învăţat maică-sa să
pună în pahar. Şi pune sticla
goală în frigider. Şi-i spune: „Măi,
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la noi nu se făcea aşa. Ia pune-ţi în
pahar, ce, mama ta nu te-a învăţat?
Ştiam eu că nu-i o soacră bună, dar… Şi pune apă la loc în
sticlă. Şi Ionel, zi de zi, săptămână de săptămână, face mereu
acelaşi lucru, până când Măriuca nu mai suportă şi zice: „Eu plec
la mama, aşa ceva nu mai suport”. „Ce nu suporţi?” „Îţi baţi joc de
mine”. „Cu ce?” „Că nu pui apă în pahar”. Şi aşa e. Dacă ţi-a spus
o dată şi zici: „Măi, pe ea a apucat-o să fac aşa, hai să fac de
dragul ei acest lucru”. Aceasta este teologia lucrului mărunt. Ce
anume îl supără pe cel de lângă mine? Hai să ţin cont de ce-l supără.
E o prostie, dar asta pe el îl mângâie. Aceasta este!
Dar în momentele grele să facem aşa: un soţ se ruga la Dumnezeu:
„Doamne, cum s-o iubesc eu pe asta? Uită-Te la ea cum e. N-am
ştiut”. Şi Dumnezeu zice: „Aşa cum o iubesc Eu”. Am păţit odată întrun troleibuz în Bucureşti: un ţigan beat, cam la 30 de ani, scotea limba
la mine. Şi lumea râdea; era cam pe la 4-5 după-masa într-o iarnă. Eu
ziceam în gând: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi”. Şi la un moment dat mă trezesc cu el, cu capul în
poala mea şi cu limba scoasă la mine. Când l-am văzut am uitat de:
„Doamne, Iisuse…” şi am zis: „Doamne, Tu-l iubeşti pe acesta, fă
ceva cu el”. În mod spontan mi-a ieşit strigătul şi atunci el s-a ridicat
de acolo, s-a închinat şi a zis: „Măicuţă, am aşa probleme cu nevastămea, face vrăji”, şi mi-a zis toate necazurile. Am ajuns la staţia la care
trebuia să coboare, şi zice: „Mă dau jos, dar poate vreţi să vă duc
până acasă, să vă apăr”. „Nu, că mă apără Dumnezeu”. Zice: „Am
văzut”. Eu nu ştiu ce a văzut el, dar atâta ştiu, că aceea a fost rugăciunea.
Când am zis: „Doamne, îl iubeşti, fă ceva cu el”, eu nu aveam ce să fac.
Dacă noi am fi conştienţi că nu putem face nimic şi am striga:
„Doamne, ce să fac eu acum, că nu pot să fac nimic?”, atunci Dumnezeu
te ajută cu ceva. Altfel nu se bagă. Un domn cu două valize foarte
grele, în gară la Braşov, trebuia să-şi ia tichet de loc în altă direcţie. Şi
zice: „Nu le car pe astea până acolo, le las aici. „Doamne, uite, le las
aici, ai grijă de ele, mă duc să-mi iau tichet”. S-a întors, valizele la loc:
„Doamne mulţumesc, acum am
eu grijă”. În 5 minute le-a
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pierdut. Este o mişcare lăuntrică de
încredinţare în mâna lui Dumnezeu şi
ne încredinţăm în mâna Lui. Nu-I zicem: „Te învăţ eu cum să
faci, uite aşa să faci!”. Dacă nu… „Ce fel de Dumnezeu e Acesta,
Care nu face cum L-am învăţat eu!?”. Zice: „Eu vreau să mă
mărit cu Ionel!”. „De ce?”. „Ca să fiu fericită”. Atunci zi: „Doamne,
vreau să fiu fericită”. De ce crezi tu că vei fi fericită cu Ionel? Ca
pe urmă să zici: „Vreau să divorţez de Ionel ca să fiu fericită”.
Apoi, harul Sfintei Cununii a transformat relaţia noastră în
ceva dumnezeiesc; să ne aducem aminte de asta. Eu am putere să
iubesc acest om, această femeie, aşa cum este. Am putere să-l
iert. Iubirea în familie după un an de căsnicie nu mai este palpitantă,
este mai mult iertare. Şi când nu mai aveţi şi nu mai aveţi încotro,
folosiţi o metodă pe care am folosit-o şi eu – am momente de consiliere
câteodată… A venit o tânără şi a zis: „Maică, eu divorţez, dar naşii
spun că-i păcat… Eu nu mai pot să-l suport, că nu mă mai iubeşte.
Cum să trăiesc cu cineva care nu mă iubeşte?”. „Păi, uite, nu mai
divorţa, că în câteva luni moare”. „Cine?” „Soţul tău”. „Maică, glumiţi”.
„Nu glumesc”. „Vai de mine, mă duc acasă”. S-a dus acasă: „Maică,
dar vă rog frumos, nu-i aşa că aţi glumit?”. „N-am glumit”. „Şi ce să
fac?” „Roagă-te pentru el, du-te la maslu…”. S-a dus la maslu, s-a
spovedit, s-a rugat, au trecut cele trei luni şi n-a murit. „Maică, am
plâns, dar am descoperit un bărbat…”.
Altă tânără a venit să divorţeze tot pentru că n-o mai iubeşte.
„De unde ştii?”. „Când venea acasă mă pupa. Acum două luni când a
venit m-a împins şi a trecut glonţ pe lângă mine”. „Şi ce-ai făcut?”. „Mam dus la mama.” „Şi el a venit?”. „A venit, dar nu l-am mai primit”.
„Hai să vorbim şi cu el”. „Puteţi să vorbiţi, dar eu nu mai vreau să-l
văd”. Îl întreb pe el ce s-a întâmplat. Şi zice: „Maică, mă scăpam pe
mine”. Şi nici ei n-a putut să-i spună. Deci, uneori dintr-o prostie ne
distrugem viaţa, nu ştim ce-i în capul celuilalt. Să întrebăm. De multe
ori problemele din viaţa noastră sunt absolut fantastice, nu sunt
adevărate. Semănăm cu acela beat – acesta e un banc spus de un
călugăr: unul beat a căzut pe
trotuar; când s-a ridicat s-a lovit
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cu capul de stâlp şi a căzut la loc.
Zice: „Încolo n-o mai iau, o iau
încolo”. Se ridică, se învârte, buf! cu capul în stâlp. „Nici încolo
nu-i bine, o iau în partea cealaltă”. Se întoarce, buf! tot în stâlp.
Disperat, după vreo zece încercări zice: „Săriţi, m-au înconjurat!”
E doar în capul nostru, o neputinţă în capul nostru.
Trebuie strigat, trebuie chemat Dumnezeu, trebuie spovedanie
la duhovnic. Uneori duhovnicul nu are timp. Pentru ca părintele meu
duhovnic să-mi răspundă la toate întrebările, trebuia să-l ţin în buzunar
şi să-l scot: „Părinte, acum cum fac?”, că voiam să fac ascultare. Şi
părintele mi-a zis: „Te învaţă rugăciunea”. Şi ziceam: „Doamne,
cum să mă înveţe rugăciunea «Doamne, Iisuse Hristoase», când
tanti asta se uită urât la mine? Ce să fac? Cum s-o iubesc?”. Şi
când nu mai puteam şi nu mai puteam îi scriam părintelui scrisori şi după
ce puneam scrisoarea la poştă, primeam răspuns, nu de la părintele, ci
ori venea în gând, ori citeam într-o carte, ori îmi spunea o vecină, ori îmi
spunea cineva. Deci, să ne dăm lui Dumnezeu şi totul se schimbă!
Cu copiii e mai problematic. Să stăm de vorbă cu ei şi să
renunţăm la pretenţiile pe care le avem de la ei. Copiii de astăzi sunt
foarte chinuiţi pentru că părinţii vor note mari. Vor nota 10, şi vor fi
aduşi la deznădejde. Nu sunt buni copiii decât dacă iau 10. Nu-i
adevărat! Eu cunosc un om fericit care s-a dus la tatăl lui şi i-a zis:
„Tată, nu mă mai duc la şcoală, mi-a zis învăţătoarea că nu-s bun de
nimic, că nu ştiu cât face 7x4”. Şi tatăl lui era şofer de cursă lungă, l-a
luat, l-a urcat în maşină, l-a luat de braţ, i-a pus mâna pe volan şi zice:
„Nu e şofer mai bun ca mine în Craiova. Tu o să fii al doilea după mine,
sau mai bun decât mine”. Copilul a ţinut minte lucrul acesta, şi este un
foarte bun şofer şi acum e şi student, cred că la teologie, dar a avut un
tată care n-a vrut să-l facă cu orice preţ inginer, un tată înţelept. Noi
trebuie să fim ceea ce face ca viaţa noastră să-I dea slavă lui Dumnezeu,
să ne bucurăm de viaţă. Duhovnicul ne ajută, ne dă sfaturi; naşii ne
ajută, ne dau sfaturi, dar numai strigarea la Dumnezeu în momentul
dificil ne ajută efectiv să ieşim din necaz!
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Ce poate să facă un părinte
dacă copilul a luat-o pe un drum
greşit, dacă s-a depărtat de Dumnezeu? În afară de post
şi rugăciune? Cum ar putea să-l apropie de Dumnezeu?
Rugăciunea este apropierea, este singurul lucru pe care-l
putem face. Rugăciunea, răbdarea, încredinţarea copilului lui
Dumnezeu: „Doamne, Ţi-l încredinţez, păzeşte-l astăzi”. Poate că
Dumnezeu a îngăduit această lecţie pentru că noi nu înţelegem:
copiii nu sunt copiii noştri, sunt copiii lui Dumnezeu şi noi nu i-am
încredinţat destul lui Dumnezeu. Şi acum, poate, în această suferinţă
putem să învăţăm să-i încredinţăm lui Dumnezeu. Sunt situaţii din
care copiii se întorc la Dumnezeu şi la viaţă, din locuri absolut incredibile.
Să credem, aşa cum episcopul i-a spus mamei Fericitului Augustin, că
nu poate să piară fiul unei asemenea rugăciuni. Să avem încredere!
Dar, nu ştim când şi cum lucrează Dumnezeu. La dependenţi, la alcoolici,
ca să se întoarcă, să se vindece, să iasă de sub robia acestei dependenţe
- spun cei care se ocupă cu consilierea lor, că trebuie să ajungă la
fundul sacului. Uneori oamenii nu se întorc decât de la fundul sacului.
Uneori, experienţa căderii este mai de folos mântuirii şi vieţii celei
adevărate decât o menţinere pe linia de plutire prin fel de fel de
compromisuri: o mamă care plăteşte datoriile copilului, care intervine
ca să treacă clasa, care intervine ca să nu ajungă la puşcărie… Unul
dintre tinerii pe care-i consiliem noi la penitenciar a ajuns să facă două
crime îngrozitoare. Dacă mama l-ar fi lăsat în închisoare după prima
abatere, acolo poate că s-ar fi trezit la timp, probabil. Dar, iată, că nici
acum n-a fost prea târziu, şi acum se poate ca omul să se întoarcă la
Dumnezeu. Şi dacă aceasta este calea, dacă pe acolo a rânduit
Dumnezeu în îngăduinţa Lui să ne lase să ne rătăcim, să avem încredere!
Pilda fiului risipitor este valabilă şi pentru noi, dar noi am vrea să nu ni
se întâmple. Pentru aceasta ar trebui să ne încredinţăm tot timpul lui
Dumnezeu, să-i încredinţăm pe copiii noştri tot timpul lui Dumnezeu,
de mici. De obicei, păţim asta când am cerut mai mult de la copii decât
de la noi. Dar nu e o regulă. Trebuie să aveţi nădejde, că Dumnezeu
face minuni, dar în felul Lui şi nu
în felul nostru.
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Cum să se poarte părinţii
cu fiul / fiica lor care se află la
vârsta adolescenţei şi trece prin stări sufleteşti agitate,
cu reacţii violente?
La noi vin foarte mulţi, şi adolescenţi, şi părinţii
adolescenţilor, care ne cer un sfat. Aici este ca şi în duhovnicie, nu
există un sfat valabil pentru toată lumea. Ce este valabil pentru
toată lumea este rugăciunea, spovedania părinţilor şi Împărtăşania.
Adolescentul e sfâşiat în toate părţile: de impulsurile dinăuntru, de
cerinţele acestei lumi, de neruşinarea acestei lumi, care este
provocatoare. Atunci părinţii n-au cum, n-au ce să mai facă, decât
ce-au făcut până atunci, ce-au putut. I l-au dat pe Dumnezeu, i-au dat
dragostea, l-au asigurat că dragostea e necondiţionată, i-au arătat că
cele rele sunt pieritoare, i-au arătat că omul are putere să-şi înfrângă
impulsurile, să le domine. Dar dacă mama îi va spune: „Nu e frumos ce
faci”, când îl prinde pe copil, acesta se va ascunde de mamă şi va
crede că este un copil rău. Noi toţi suntem răi, toţi alunecăm spre
asemenea gesturi. Şi atunci, mama să îi spună: „Tu poţi să nu faci asta”,
iar tatăl să îi spună: „Uite, asta se întâmplă unui adolescent, dar Dumnezeu
ne dă putere, tu poţi să zici nu”. Nu că nu e bine. Cum să-i spui unui
adolescent că nu-i bine să se emoţioneze când vede o fată şi că nu-i
bine să-i transpire palmele? O să zică: „Sunt un dobitoc, nu sunt bun
de nimic, îmi transpiră palmele”. Dimpotrivă, tatăl lui să-i zică: „Eu
transpiram din cap până în picioare, că fetele astea sunt foarte frumoase,
şi aşa e făcut omul, să se înfioreze în faţa fetelor, şi fata în faţa băiatului”.
Dar omul are puterea să-şi stăpânească fiorii, are puterea să îi
mărturisească şi să nu-şi asculte impulsurile. De aceea este om. Iar
Dumnezeu poate să transforme acest impuls în vitalitate, în altceva
care e creator pentru om. Or, copilul află acest lucru târziu, de la un
părinte duhovnic, când au fericirea să aibă, de la un prieten duhovnicesc,
dar până atunci, noi, părinţii, am fost depărtaţi de Dumnezeu, iar apoi
ne-a fost ruşine să vorbim cu copiii noştri despre problemele reale. Ne
e ruşine să vorbim în termeni ruşinoşi, când zic părinţii de asemenea
fapte de ţi-e ruşine să le
pomeneşti. Dar pornirea
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tânărului nu e ruşinoasă, ci împlinirea
ei poate să fie ruşinoasă. Dar
întâmpinarea ei şi tratarea ei în modul în care a pus Dumnezeu
rânduiala firii, şi puterea pe care a dat-o Dumnezeu, copilul trebuie
s-o afle de la părinţi. Şi atunci, dacă lumea asta toată e nebună, e
în nervozitate, cum să fie adolescentul meu? Mai multă răbdare,
mai multă rugăciune, mai multă ascultare. Sfaturile nu sunt bun de
nimic! Sfatul nu e bun decât când este primit de la un duhovnic din
pustie, un om care a făcut deja paşi duhovniceşti. Altfel nu e bun,
sună ca ceva foarte străin. Copiii trebuie ascultaţi în necazurile lor.
A venit un preot la noi, la consiliere, cu o fetiţă, şi a zis: „A
înnebunit, şi am dus-o la psihiatru, care a zis că nu-i nebună. Am duso la psiholog şi a zis că-i normală. Dar nu-i normală, maică! Ia chiloţii
murdari şi-i pune în sertarul cu furculiţe, ia pantofii şi-i pune sub pernă
şi cărţile le pune în coşul de gunoi. Şi face aşa şi se uită să vadă ce
zicem”. Şi i-am ascultat pe ei, pe urmă am ascultat-o şi pe ea. Şi i-am
zis: „Uite, părinţii aşteaptă asta de la tine, tu ce aştepţi de la ei, ce vrei
să facă ei?”. „Şedinţă”. „De ce?”. „Să tacă şi ei, să vorbesc şi eu, să
mă asculte şi pe mine”. Ei n-o ascultau niciodată. Tatăl ei spunea:
„Vorbeşte numai prostii. Eu o întreb ce-a făcut la ştiinţele naturii şi ea
îmi povesteşte ce zice Bogdan”. Pe ea o interesează Bogdan, cum s-o
intereseze ştiinţele naturii, că Bogdan e mult mai frumos şi mai interesant
decât ştiinţele naturii. Şi atunci, dacă o asculţi ce-ţi spune, în primul
rând ne împrietenim, în al doilea rând afli ce o preocupă. Când mă joc
de-a tractoraşul cu copilul meu, ce părinte îi spune copilului că scaunul
e tractor? Copilul începe să plângă. Şi de ce, când se face mai mare nu
putem să ne jucăm de-a ce se joacă copilul nostru? Trebuie să avem
răbdare să intrăm în lumea lor, ca să aflăm ce e în sufletul lor. Şi i-am
dat ca terapie să se plimbe o oră pe săptămână cu fetiţa şi s-o asculte.
Şi venea disperat şi zicea: „Maică, dar mă plictisesc de groază, nu
pot”. Şi copilul simţea că se plictiseşte, şi-l tortura, şi îi spunea. Până la
urmă, cu rugăciunea, a biruit, că acum se înţeleg, la mine n-a mai venit.
Aceasta trebuie: răbdare şi ascultare. Când ascultăm, există un
simţ al comunicării, o ascultare
numită ascultare activă. Pur şi
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simplu îl asculţi pe celălalt, nu
interpretezi nimic, nu-l judeci, nu tragi
concluzii, ci asculţi, te laşi ca un burete să intre celălalt în tine.
Când nu mai poţi zici: „Doamne miluieşte”. Această ascultare este
ascultarea adâncului celui din faţa noastră, care se transmite prin
ceea ce se aude. Nu ceea ce spune este ceea ce-ţi transmite, ci ce
se ascunde dincolo de cuvintele spuse. Or, această ascultare îi dă
omului sentimentul de comuniune, de înţelegere. Aţi văzut că spune:
„Cu nimeni nu m-am înţeles, cum m-am înţeles cu dumneavoastră”,
dar tu n-ai zis nimic. Şi o mamă îmi spune: „Maică, dar aceleaşi
lucruri îi spun şi eu, cuvinte puţine pe care le spui”. „Da, dar tu nasculţi ce-ţi spune ea, ce-ţi spune el”. Puneţi-l să vă povestească. O
adolescentă, o elevă pe care a avut-o o profesoară de religie voia să
se sinucidă pentru că n-o iubesc părinţii. Părinţii foarte iubitori. De
unde a tras concluzia? Că n-o întrebau niciodată nimic. Când veneau
acasă întrebau ce a mâncat, s-a plimbat, a făcut ce trebuie şi după
aceea nu întrebau nimic. Şi dacă ea începea să spună ceva ziceau: „Iar
începi cu ale tale?”. Părinţii sunt foarte ocupaţi, trebuie să câştige bani
mulţi; pe urmă, sunt obosiţi, trebuie să se uite puţin la televizor, să
citească presa; mama trebuie să vadă telenovela, se mai ceartă cu tata
să se dea mai încolo să vadă şi ea, şi copilul cu ale lui, cu prostii. Am
fost şi eu tânără şi ştiu. Noi când am fost tineri am fost altfel. Oboseala
noastră, responsabilitatea în care eram crescuţi, fiind împinşi de
problemele celor maturi să devenim responsabili. Pe de-o parte i-am
deresponsabilizat pe copii, i-am învăţat să le dăm de toate (ca să înveţe),
pe de altă parte, noi nu-i ascultăm. Dar ca să fim părinţi buni, aceasta
este o înţelepciune pe care o dobândim cu ajutorul rugăciunii.
Care este teologia lucrului mărunt în viaţa a doi tineri
care se iubesc?
Lucrul mărunt începe de când încep sentimentele. Când tresărim
numai faţă de o fată, atunci să zicem aşa: „Doamne, punem începutul
teologiei. Va să zică, fata aceasta e darul tău”. Că aşa a făcut
Dumnezeu, a făcut-o pe Eva şi a
dus-o la Adam şi a zis „Adame,
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iată femeia”. O privesc ca pe darul
lui Dumnezeu: „Doamne, Tu mi-ai
oferit mie acest dar, ajută-mă să nu cumva s-o văd pe ea
mai mult decât pe Tine”. Apoi. să mă uit la ea. Aceasta este
teologia lucrului mărunt! Priviţi lucrul! Că dacă nu privesc lucrul
respectiv, mă apropii prea mult de el, nu văd nimic. Uitaţi-vă, că
dacă eu iau fata în braţe, vă spun că nu se vede nimic. Deci, n-o
văd. N-am să ştiu ce fel de ochi are, n-am să ştiu ce fel de gene
are, n-am să ştiu cum clipeşte (nimeni nu clipeşte ca fata de care
eşti îndrăgostit), n-am să ştiu ce degete are. Şi nu pot să o ţin de
mână nu ştiu cât, că nu mă lasă”. Deocamdată nu mă lasă să o ţin
de mână, deocamdată ne îmblânzim. Să citiţi „Micul prinţ” şi să învăţaţi
cum se pot îmblânzi oamenii. Astăzi stai la distanţă şi te uiţi cu coada
ochiului la mine, mâne întorci capul… Mi-a povestit un student la
teologie, care acum e preot, ce i-a făcut lui nevasta când erau prieteni.
El era student la teologie, ea era la fizică. Dar ea era foarte credincioasă,
el era… făcuse şi seminarul, acum era expert în ale harului şi voia şi el
să iubească o fată, scăpase de la seminar şi voia şi el să iubească o
fată. Fata îl plăcea, el o plăcea, s-au dus în parc, s-au aşezat şi el se dă
mai lângă ea, mai lângă, mai lângă; ea stătea. Dar dacă fata nu se uita,
nu îndrăznea nici el, şi zice: „Vezi ce fac ceilalţi?”. Şi ea zice: „Da”. „Şi
noi ce facem?”. „Hai să citim un paraclis”. „În parc?”. „Dar unde?”.
Acum nu pot zice că mă plictisesc, că ea ştie că sunt la teologie…
„Bine. Dar de unde luăm un paraclis?”. „Am eu în geantă”. Şi începe
să citească. Şi-mi zice el: „De când îmi doream să ajung în parc şi
acum trebuie să mă închin. Şi uitându-mă aşa la ea, cum citea, mi-am
dat seama cât e de frumoasă, ce delicată e, cum îi bate vena aici când
citeşte, şi m-am îndrăgostit de ea… Când stăteam de vorbă cu ea nu
era aşa frumoasă ca atunci”. Şi aşa … încet-încet, ajungem să ne ţinem
de mână şi să trăim asta ca o sărbătoare.
Ca să putem să trăim sărbătoarea sărutului la nuntă… să păstrăm
mintea curată, imaginarul curat. Acum, cu imaginile astea pornografice,
e foarte greu, şi cu ispita de a ne uita la ele… chiar dacă nu ne uităm.
Sunt unii care se uită cu plăcere:
„Hm, ce interesant, da…” şi
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după aceea sigur că se zvârcolesc
toată noaptea. Bietul om trăieşte în
virtual. Dar asta se traduce şi în chinurile trupului. Sunt alţii
care se uită cu indignare, dar tot până la capăt se uită. „Ce porcărie,
nu se poate, ia să văd”. Şi pe urmă zice: „Nu ştiu ce am de am
gânduri de hulă la rugăciune”. „Ei, ca să vezi!”. Omul sănătos când
vede o imagine din aceasta neruşinată zice: „Doamne, fie-Ţi milă de
făptura Ta, nu se poate să nu-Ţi fie milă”. Pentru că e o situaţie atât
de grea, atât de degradantă. Dar dacă nu, suntem slabi şi ne tulburăm:
„Doamne, mă tulbur, că sunt om, dar ajută-mă să nu mai văd”.
De aceea Părinţii spun, şi mi se pare că Părintele Ghelasie
de la Frăsinei zicea că e bine să ne uităm mult la icoane, să ne înconjurăm
de icoane şi să le privim, să ne închinăm lor, pentru că chipul sfântului,
chipul Mântuitorului, chipul Maicii Domnului intră în mintea noastră şi
ne curăţă imaginarul. Când sunteţi hărţuiţi de imaginea iubitei sau o
imagine neruşinată, aduceţi-L pe Mântuitorul în minte pe Cruce. În faţa
Sfintei Crucii nimic nu rezistă! Dar să aveţi puterea să vă lipsiţi de
îndulcirea cu păcatul, ca să putem să trăim acea stare de disconfort în
faţa Crucii; şi apoi vine bucuria că am biruit ispita.
Credeţi că se poate porni o legătură de prietenie între doi
tineri care se simpatizează, dar este o distanţă de câteva judeţe
între ei? Pare că distanţa nu permite să se cunoască aşa de bine
şi ar fi mai înţelept să nu se angajeze într-o astfel de legătură.
Ce părere aveţi?
Sunt de părere să ne angajăm în orice fel de legătură până când
ajungem la hotărârea să ne căsătorim. Când ne împrietenim cu cineva
nu ne facem făgăduinţele, nu facem cununia; ne împrietenim, ne
recunoaştem atracţia şi, încet-încet, în relaţia aceea de prietenie, care
sper să fie cât mai duhovnicească, se decantează ceva, astfel ca noi să
vedem ce anume ne leagă. Pot fi atracţii doar pe bază de impulsuri
trupeşti. Trupul nostru este viu şi funcţionează. Noi suntem rupţi: trupul
trage într-o parte, sufletul într-o parte, duhul în altă parte. Dacă pornim
pe cele ale impulsurile trupului,
experienţa demonstrează - şi
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nu-i nevoie să experimentaţi
dumneavoastră, puteţi învăţa de la
alţii – că atracţia trece repede; impulsul odată satisfăcut sau
respins a dispărut şi suntem liberi. Apoi, poate să fie o relaţie pe
bază de sentimente. Astea sunt mai statornice, dar aţi văzut… şi
astea trec. Am sentimente foarte puternice, când îl văd îmi bate
inima, mi-e drag, mi-e drag să-l ascult vorbind. Foarte bine! Mă
bucur! Dar las timpul să treacă – e proba timpului - şi vedem dacă
îmi mai bate inima tot la fel de tare şi când scuipă, sau când vorbeşte
urât cu maică-sa la telefon. Şi nu-mi închipui că o să se poarte cu
mine mai frumos decât cu mama lui. Şi dacă, totuşi, în continuare
am sentimente puternice, înseamnă că e o dragoste puternică, dar să
nu pornim de la gândul că-l fac eu om sau că o fac eu om! Aici e
capcana cea mai mare! Nimeni nu face om pe nimeni, fiecare ne facem
noi înşine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Ne putem ajuta însă unul pe altul
să devenim. Să aşteptăm să vedem dacă ne leagă ceva şi duhovniceşte.
Nici valorile culturale, spirituale, deşi sunt foarte statornice, nu-s decisive.
Ascultăm amândoi Bach, dar, când vin grijile căsniciei, el o să poată să
asculte Bach, eu nu pot, că copilul are febră. Şi atunci, ne mai leagă
ceva împreună când asta nu mai e? De aceea, proba timpului este
necesară. Şi înainte de căsătorie să zicem atât: „Doamne, cred eu
destul în Tine încât să fiu convins sau convinsă că harul Tău mă
va ajuta să îndur orice neputinţă a acestui om pe care-l iubesc?”.
Trebuie să cred că Dumnezeu poate să-mi dea har să îndur orice…
Mamei nu-i dădea prin cap să-l lase pe tata. Zic: „Mamă, cum ai putut
să-l ţii?”. „Păi, cum era să-l las? Era bărbatul meu şi era tatăl vostru”.
A zis: „Doamne, iartă-l”, l-a îngropat, l-a plâns, fără să zică: „Am avut
un bărbat minunat”. A avut un bărbat rău în felul lui, dar a fost bărbatul
ei. A primit asta ca de la Dumnezeu. Altfel nu putem. Să căutăm şi
dimensiunea duhovnicească: dacă noi credem în Dumnezeu şi dacă
omul acela este trimis de Dumnezeu sau este o ispită.
Distanţa fizică nu este o piedică; puteţi să vă scrieţi mult, puteţi
să comunicaţi mult, şi după aceea o să vă acorde Dumnezeu timp să vă
şi vedeţi… Distanţa spirituală dacă suntem de confesiuni
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diferite - e mai periculoasă, pentru
că, oricât de mare ar fi dragostea,
sunt multe diferenţe. Sunt multe femei care s-au căsătorit cu
musulmani, dar sunt extrem de nefericite, deşi îşi iubesc soţii. E
mai greu, dar şi aici se poate, dacă omul e viteaz.
Iubirea nu e şi ea un sentiment? Cum se cultivă
iubirea? Cum să facem să nu treacă de la o săptămână la
alta, de la o lună la alta?
Iubirea nu este un sentiment. Iubirea se trăieşte şi în
sentimente, se trăieşte şi în simţirile trupului, dar este o putere dată
nouă de Dumnezeu, este puterea de a renunţa la noi, de a ne dărui
celuilalt. Sunt mai multe forme de iubire, noi ştim că există iubirea
prieteniei, iubirea eros şi iubirea agape – aceasta din urmă este iubirea
pe care ne-o cere Dumnezeu când zice: „Să vă iubiţi unul pe altul
aşa cum v-am iubit Eu”. Noi învăţăm în Biserică să iubim ca
Dumnezeu, să iubim cu iubirea lui Dumnezeu. Ca şi în relaţia cu
Dumnezeu, în relaţia cu cel pe care-l iubim - că-i copilul nostru, că-i
soacra noastră, că-i mama noastră sau că-i soţul nostru - noi nu ne
bazăm pe sentimente. Îi mulţumim lui Dumnezeu când sentimentele
sunt pozitive, le răbdăm pe cele negative, dar noi ne bazăm pe puterea
pe care ne-o dă Dumnezeu, ca să ne iubim unul pe altul. Iubirea are
formă de iertare, are formă de plâns - când ne moare cineva drag
iubirea noastră este doliu, e jale, e plâns, şi nu zicem „nu mai plânge,
lasă...”. De ce să nu plângem? Plângem de dor, plângem de mila noastră
că am rămas singuri. Avem însă nădejde că el e bine. Aceasta e iubirea
mea şi acest plâns nu se opreşte niciodată dacă e moartea unui copil,
dar asta nu înseamnă că nu zâmbim, că nu ne mai bucurăm de viaţă,
dar plângem iubirea care acum se trăieşte sub forma aceasta.
Am un băiat de 21 de ani, student, care a fost grav bolnav,
dar cu ajutorul rugăciunilor s-a tămăduit. Dar are în prezent o
ură faţă de părinţi, şi în special faţă de mama sa, pe care o
jigneşte, râde de Biserică şi de
preoţi. Ce este de făcut?
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Răbdare şi iar răbdare! Dacă
Dumnezeu ne-a dăruit această minune
că s-a tămăduit, atunci să primim aceasta ca pe un canon. Sar putea ca copilul să aibă undeva, în adâncul lui, nişte lucruri pe
care nu ni le-a iertat, nişte lucruri pe care noi le-am făcut fără voia
noastră. Psihologii scormonesc în adâncurile omului şi spun că
copiii au amintiri, traume emoţionale de când erau mici şi părinţii îi
lăsau la bunici şi, ca să nu-i facă să plângă, fugeau de ei şi se
trezeau singuri. Şi atunci ei se credeau abandonaţi. Sunt foarte
multe lucruri. Unii au fost traumatizaţi la naştere, o naştere mai
chinuită. Dar încet-încet, prin rugăciune şi prin iertare noi vom învăţa
să-l răbdăm pe celălalt şi Dumnezeu va lucra cu sufletul lui şi, mai
devreme sau mai târziu, el va fi conştient de iubirea noastră.
Să ne bucure acum că este bine, că s-a tămăduit şi să ne bucure
că ne face asta nouă şi nu sieşi. „Doamne, dă-mi puterea să port
asta!”. Bine că nu-şi face sieşi rău sau altora. Dumnezeu va da darul
Lui, văzând răbdarea noastră. Şi Sfântul Maslu, dezlegări şi spovedania
sinceră. De obicei, părinţii care au avut multe avorturi au probleme
mari cu copiii care sunt în viaţă. Împăcarea cu Dumnezeu, împăcarea
cu copiii care-s plecaţi la Domnul, numărarea copiilor ucişi prin avort
printre copiii pe care-i avem, şi să nu mai zicem că avem 2 copii, ci să
avem 7 (5 pe care i-am omorât şi 2 pe care nu i-am omorât sau pe
care-i omorâm aşa, cicălindu-i). Acest lucru ne va ajuta în relaţia noastră
cu Dumnezeu, ne vom ierta şi vom avea curajul să înfruntăm şi necazurile
pe care le aduc copiii pe care-i avem.
Maică, ce putem face când sufletul nostru oscilează, când
ne uităm la ceas să vedem dacă mai e mult până se termină slujba?
Cum să facem să ne păstrăm pe o linie de plutire, să nu renunţăm?
În primul rând, să ne aducem aminte că „eu nu sunt doar cel ce
are emoţii, cel ce are sentimente”. Eu pot să nu mai pot să stau la
slujbă din două motive: 1. psihic, sufletesc, mă plictisesc; 2. mă dor
picioarele. Deci, fie trupul, fie psihicul nostru se împotrivesc. Şi diavolul
lucrează prin punctele mele
slabe. Dacă am dureri de
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picioare o să facă să mă doară mai
tare picioarele, dacă sunt o fire care
se plictiseşte repede şi am nevoie de divertisment, mă atacă
pe acolo. Şi eu zic: „Piei, drace! Doamne, ţine-mă aici!”. Stau aici
şi dacă mi-ar zbura gândurile în altă parte. Mă dor picioarele, mă
aşez şi stau puţin. Mai sunt unii care zic că leşină. Nu-i nimic, leşin
şi-am să mă trezesc. Şi atunci diavolul renunţă. Deci, să nu ne
lăsăm. Dar, dacă simţim că ne umplem de sentimente rele, putem
să ieşim puţin afară şi să zicem: „Acum ai ieşit, cum te simţi? Hai
înapoi”. Îl duci până afară, îl duci înapoi.
Dumnezeu nu ne forţează şi noi trebuie să beneficiem de
tandreţea lui Dumnezeu. Nu se închid uşile nici când am intrat, nici
când am ieşit, tocmai pentru că Dumnezeu ne ştie neputinţa şi spune:
„Vino când poţi, stai cât poţi, pleci când nu mai poţi, dar nu mă obliga pe
Mine să scurtez slujba. Cel care poate mai mult, poate şi pentru tine”. Să
contăm pe cei care au rămas la slujbă că se roagă şi pentru noi.
La rugăciunile de seară, mai ales, de dimineaţă, când vine ispita
aceasta că nu pot că-s obosit, un Părinte sfătuia să zici: „Da, sunt
obosit. Mă duc şi zic numai Tatăl nostru”. Şi atunci, dacă e de la diavol,
ai să uiţi că erai obosit şi ai să te rogi cu drag până când îţi termini
rugăciunile. Dacă e de la Dumnezeu şi eşti obosit de-adevăratelea,
după ce-ai zis „Tatăl nostru”, te vei simţi ca atunci când ţi-ai făcut toate
rugăciunile, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci primeşte
darul care tu l-ai dat şi prin care te-ai deschis darului Lui. Aşa că, fă din
acest efort un dar: „Doamne, Îţi dăruiesc neputinţa mea”. La slujbă,
după ce te-ai făcut măicuţă sau călugăr, oricât te-ar durea nu te mai
aşezi; stai acolo ca o lumânare. Nimic nu-i mai urât decât să vezi o
babă ca mine, pe jos, pe acolo, şi nu ştii dacă e o maică acolo sau nişte
haine căzute pe jos. Trebuie să stăm în picioare, ne tremură picioarele,
dar asta e jertfa noastră. Şi atunci Dumnezeu ne dă ce n-avem noi.
Dăm ce avem şi primim ce n-avem. Când nu se mai poate, atunci zici:
„Doamne, iartă-mă”, te aşezi sau te duci şi te culci. Să nu ne forţăm,
dar să fim oneşti cu noi, să nu-l lăsăm pe vrăjmaşul să profite.
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Maică, nu e, totuşi,
periculos să psihologizăm prea
mult toate aspectele vieţii, chiar şi pe cele duhovniceşti?
Tocmai de-aia facem psihologie, ca să nu le încurcăm pe
cele psihologice cu cele duhovniceşti. Pentru că dacă zicem: „Am,
aşa, o trăire intensă la rugăciune”, atunci eu am psihologizat viaţa
duhovnicească. Psihologia ne ajută să deosebim bine componentele
sufletului. Sfinţii Părinţi ai noştri, duhovnicii noştri deosebesc foarte
bine psihosomaticul de duhovnicesc şi ne spun unde să dăm
importanţă, unde să nu dăm importanţă. Cele ale lumii ne învaţă şi
ele care sunt sentimente şi care nu sunt. Şi atunci, eu ştiu că cele
care nu sunt emoţii şi sentimente, sunt duhovniceşti. Este o luminare.
Dacă Sfinţii Părinţi din secolul IV au pus Revelaţia în cuvintele
mentalităţii de atunci, ale filozofiei de atunci, în felul acesta au ajuns la
mintea omului de atunci, care filosofa tot timpul. Astăzi omul
psihologizează, mentalitatea de astăzi psihologizează, ne pregăteşte cu
tehnici şi metode care se bazează pe psihismul nostru şi lucrează, or
noi trebuie să ştim să le deosebim. Altfel, vom confunda gândirea pozitivă
cu viaţa duhovnicească. În felul acesta ne ajută. Dar, sigur că nu e
nevoie. Matale să nu psihologizezi nimic, să te rogi. Am mers la un
seminar cu preoţi şi mi-au zis nişte părinţi: „Nu vrem metodele astea,
vrem metodele Sfinţilor Părinţi”. E simplu: „Fă-te Sfânt Părinte şi
poţi să mergi şi pe apă. Dar, până atunci, te urci în barcă, că n-ai
ce face”. Deci, să îndrăznim, cu Dumnezeu, să folosim toată ştiinţa
omenească, că toată e de folos dacă e cu Dumnezeu.
Spuneţi-ne, care este viziunea lui Dumnezeu asupra femeii
/ fetei care poartă haine bărbăteşti, pantaloni şi capul descoperit.
Dumnezeu o iubeşte. O iubeşte aşa cum iubeşte pe toţi oamenii,
oricât ne-am schimba. Viziunea lui Dumnezeu este dumnezeiască, este
iubire, este răbdare, îndelungă răbdare, este vedere dincolo de ceea
ce se vede. Dumnezeu nu se uită la pantalonii făpturii Sale, şi slavă
Domnului că nu se uită! De ce? Pentru că te vede cum vei fi mai târziu, şi
lucrează prin pantalonii tăi, prin
tunsoarea ta, prin creasta ta verde.
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Gândiţi-vă, dacă un tânăr îşi
taie şi el, săracul, că-i complexat, şişi face o dungă albă, una albastră, o creastă verde, ce să-i
zici? Dacă i-ai zice: „Ptiu, drace”, nu-i drac, el e Ionel sau
Bogdănel. Acesta este un copil care are nişte probleme şi care îşi
manifestă suferinţele. Mai rău e dacă ajunge bătrân şi-şi ia şuviţele
din partea asta şi le lipeşte în partea cealaltă. Aici ne aşteptăm săi cam treacă. Sau îşi dă cu fond de ten să nu se vadă zbârciturile.
Aici e mai trist, dar dacă o tânără îşi dă cu 1 cm de fond de ten să
nu se vadă coşurile ca să fie frumoasă, e mai uşor de înţeles. Or,
Dumnezeu ne vede pe toţi ca pe nişte copii prostănaci şi aşteaptă
să ne deşteptăm. Şi-ţi scoate în cale câte unul care te deşteaptă: unul te
ceartă, unul te mângâie, unul te învaţă, unul te rabdă, unul te mai jumuleşte,
şi din toate învăţăm. Am învăţat să pun orice gunoi la coş cu ajutorul unui
domn care, când eram în liceu şi mâncam seminţe şi scuipam seminţele
pe jos, dar eram foarte mândră, eram deşteaptă-foc, eram cea mai bună
din clasă, dar nu ştiam că trebuie să pun seminţele alea într-un coş. Şi el
zice: „Vacă, ce-ai făcut aici?”. M-am indignat, dar când am văzut ce-am
făcut am zis: „Vaca nu făcea aşa mult ca mine”, şi m-am luminat.
Deci, să nu deznădăjduim! Altfel, păţim ca Ion, care a ajuns în
rai pentru că a făcut fapte bune: s-a căit, s-a spovedit şi a ajuns în rai.
Şi era bucuros, era bine acolo, dar la un moment dat s-a întristat. Şi la văzut Dumnezeu şi a zis: „Ce-i, Ioane, de ce eşti trist?”. „Doamne, mi
s-a făcut dor de casă”. „De ce nu zici? Uite, de câte ori ţi-i dor, te urci
pe norişorul acesta şi de acolo te uiţi şi vezi ce-i acasă”. Se urcă Ion pe
nor, se uită, şi vede soţia care plânge şi zice Ion: „Dragă, ştiam eu că
mă iubeşti”; vede că băiatul s-a dus cu boii la apă: „Bravo, uite ce băiat
harnic am”; dar ia uite ce face vecinul, o bate pe vecina. Atunci a luat
Ion o bucăţică de gheaţă şi i-a dat în cap: vecinul a murit. Mai încolo,
în sat, unul fura o butelie. „Nu se poate”, şi i-a dat Ion şi lui cu gheaţa
în cap. Mai încolo cineva se îmbătase şi băuse toţi banii lui. „Săracul, şi
copiii acasă fără bani”. Pac! cu gheaţa în cap. Vine Dumnezeu: „Ce
faci, măi Ioane, mi-ai trimis 3 inşi nepregătiţi aici. Ce faci acolo?”
Porunca

Iubirii

4 / 2007

71

71

„Doamne,…”. „Măi, dacă-ţi dădeam
Eu cu gheaţă în cap de câte ori ai făcut
tu prostiile pe care le-ai spovedit mai erai acum aici?”.
S-avem răbdare! Nu ştim ce se întâmplă cu cel din faţa
noastră, nu ştim! El este pe cale. Să fiu om în calea lui, dacă sunt
omul lui Dumnezeu; s-o îmbrobodim dacă intră în biserică
neîmbrobodită. Am văzut biserici care au băsmăluţe la uşă. La
mănăstirea Secu erau la poartă nişte pânze negre pe care le dădeau
părinţii la vizitatori ca să nu intre despuiaţi în Sfânta Mănăstire.
Găsim soluţii ale dragostei în orice împrejurare dacă ne gândim la
chipul lui Dumnezeu de acolo şi la faptul că o repezeală de-a mea
poate să-l alunge din biserică şi să nu mai vină. Să-i facem loc.
Cum să te laşi, nu să te delaşi, în voia lui Dumnezeu?
Uite aşa, te arunci! „Doamne, facă-se voia Ta!”. Şi când îţi vine
să faci într-un fel, să zici: „O fi voia lui Dumnezeu?”. Şi numai gândul
acesta ţi-ajunge. Dacă vreau să fac un lucru zic: „Doamne, vreau să
fac asta, dar facă-se voia Ta, şi nu a mea”. Şi accept varianta care numi iese, că atunci înseamnă că aşa a vrut Dumnezeu. Eu Îi spun ce
vreau, pentru că eu ştiu ce vreau, am lucrat în sensul acesta, dar Îi las
loc şi lui Dumnezeu. Când nu ştiu ce vreau, atunci nu e de la Dumnezeu.
Eu trebuie să aleg, Dumnezeu nu alege în locul meu. Am pus hotărârea,
aşa aş vrea să fac, dar Tu, Doamne, să hotărăşti. Sau, în anumite situaţii,
mă sfătuiesc cu părinţii, care au mai multă experienţă, mă sfătuiesc cu
părintele duhovnic.
Cum poate un tânăr să se păstreze curat trupeşte până la
căsătorie? Cum sunt priviţi tinerii care trăiesc în desfrâu?
Ca să te păstrezi curat, noi ştim un singur lucru: ne spălăm. Nu
există altă posibilitate de a fi curat. Ai avut un gând urât? Spală-l prin
spovedanie, arată-l lui Dumnezeu. Ai făcut un lucru pe care conştiinţa
ta îl numeşte păcat? Spune-l lui Dumnezeu şi spală-te de el. De câte
ori ai căzut, de atâtea ori ridică-te. Dacă ne îndurăm să ne spălăm vom
fi curaţi.
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Apoi, trebuie să vedem de ce
să fim curaţi? Pentru că abstinenţa în
sine nu este o virtute, nu ne aduce fericire. De ce vreau să fiu
curat? Ca să mă bucur. Eu vreau să iubesc, să fiu iubit, vreau să
fiu fericit. Şi cred că Dumnezeu, când ne-a făgăduit fericirea pe
calea aceasta, mi-o va da. Altfel, n-avem de ce. Ai căzut – ridicăte; te-ai murdărit – spală-te; ai căzut în desfrâu – opreşte-te,
spovedeşte-te şi spală-te. Dumnezeu le face pe toate noi. Sigur că
este de preferat să urmăm modelul Măicuţei Domnului şi al sfintelor
fecioare. Dar, dacă am greşit, iată, Maria Egipteanca de curând
ne-a arătat ce poate să se întâmple. Nu există situaţie fără ieşire
cât timp suntem în viaţă. Dar, să ne punem întrebarea: „Ce vreau?”
Satisfacţia aceasta de moment? Plăcerea aceasta de moment? Sau
vreau fericirea adevărată? Doamne, vreau fericirea adevărată! Şi atunci
Dumnezeu zice: „Fericiţi cei ce plâng, fericiţi…”, că te apucă
deznădejdea când vezi ce-i fericirea! Dar pe acolo vine fericirea
adevărată! Şi aţi văzut că toţi cei care au căutat-o pe calea cea largă
au ajuns la înfruntare. Tinerii care sunt într-o celulă în puşcărie au pornit
de la „toate sunt permise, fac ce vreau!” şi au făcut ce-au vrut, până
când au ajuns la puşcărie.
Dacă pornim de la poarta cea strâmtă devenim icoane. Porneşti
de la puţin şi te lărgeşti până când intri în Împărăţie, dar crezi. Dacă nu
crezi, mergi pe calea cea largă. Îţi dai seama că ai greşit şi pui început
bun. Unde? La penitenciarul de maximă siguranţă. Ai pus începutul
bun. Gata. Să dea Dumnezeu să punem de pe băncile facultăţii şi din
libertate, nu de la puşcărie. Dar să nu deznădăjduim!
E bine să fii pretenţios atunci când îţi alegi soţul?
Sigur că da, foarte pretenţioasă. Noi trebuie să fim alese, noi
trebuie să ne lăsăm alese. Să alegem din cei care vor să ne aleagă.
Trebuie să fim pretenţioase, în sensul că să ştim ce vrem de la viaţă şi
să ne cunoaştem neputinţele. Dacă eu sunt emotivă, dacă sunt nervoasă
din fire, atunci voi avea grijă ca mama băiatului meu să fie o femeie
cumsecade, că altfel degeaba este
el băiat bun, dacă mama soacră
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este rea. Trebuie să fiu extrem de
puternică ca să fiu fericită într-o
căsnicie în care mie mi se pare că mama soacră nu e cum
trebuie. Trebuie să avem pretenţii: soţul meu pretind să fie creştin,
pretind să accepte să năştem toţi pruncii pe care ni-i dăruieşte
Dumnezeu, pretind să nu se consoleze cu băutura când l-oi scoate
eu din minţi - să nu se consoleze cu ţuică, ci să se consoleze cu
Maica Domnului, cu spovedanie; acestea să-mi fie pretenţiile. Şi,
dacă doi tineri se spovedesc şi se împărtăşesc, nu se poate să nu
se iubească! Cele mai reuşite căsnicii în istoria comunităţilor
tradiţionale erau cele făcute de familiile mirilor sau cele făcute din
interes. De ce? Pentru că într-o căsnicie se întâlnesc două neamuri,
două seminţii, care trebuie să se iubească. Şi părinţii ştiau mai bine: „E
de-a lui cutare, n-ai ce să faci cu ei”. Şi se iubeau tinerii şi se luau, în
ciuda sfaturilor părinţilor, şi ieşeau iubiri tragice, pentru că se luau şi se
lăsau. Pentru că toată mentalitatea aceea, tot felul în care crescuse,
apărea ca o piedică după ce dispărea spuma sentimentelor. Nu trebuie
să ne căsătorim din interes material sau din sfatul părinţilor, dar din
interes duhovnicesc, da. Mă mântuiesc eu lângă băiatul acesta? Am
încredere că atunci când n-o să mai poată, va apela la ajutorul lui
Dumnezeu? Dacă nu, nu pot să am încredere în nimeni, nici în mine. Eu
nu pot să am încredere în mine, dacă nu aştept de la mine să mă duc la
Dumnezeu. Acesta să ne fie reperul când suntem pretenţioşi.
Vorbiţi-ne puţin despre lumea închisorilor. Cum se
dovedeşte acolo iubirea?
De obicei, iubirea se poate naşte aici. Pentru prima dată, mulţi tineri
îşi dau seama că părinţii îi iubesc, de-abia după ce ajung la puşcărie. Cea
mai mare surpriză a lor este că părinţii vin la proces şi apoi vin la poarta
puşcăriei şi-i aşteaptă şi, în sfârşit, le spun că-i iubesc. Sunt tineri care n-au
auzit niciodată de la părinţi: „băiatul mamii” sau „băiatul tatii” până acolo.
Odată, am întâlnit o bătrână în Gara de Nord, abia se mişca,
cred că era săsoaică, avea aşa o demnitate... Şi de-abia mergea, am
ajutat-o să ajungă la linia la care
trebuia să ia trenul şi am întrebat74
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o unde se duce. Mi-a spus că la Poarta
Albă, că are acolo un fecior. A făcut
rele şi era la închisoare. „Dacă a făcut rele ce mai căutaţi la el?”.
Era demult. Şi zice: „Cum, păi e băiatul meu”. Deci, abia acolo
descoperă tinerii că ei sunt băieţii cuiva, până atunci n-au auzit vocea
iubitoare a mamei, n-au auzit vocea iubitoare a tatălui.
Apoi, acolo, majoritatea deţinuţilor găsesc Biblii. Acum, slavă
Domnului, avem şi noi, Biserica Ortodoxă, preoţi în penitenciare,
dar protestanţii s-au dus demult şi le-au dus Biblii, le oferă studiu
biblic, şi ei încep să citească. Au altă minte, o altă mentalitate, un alt
fel de a gândi şi de a vedea. Alţii, se trezesc pur şi simplu, de groază
că au ajuns acolo, şi încep să spună rugăciunile pe care le ştiau. Un
bătrân mi-a spus: „Eu nu ştiu decât «Îngerelul»”, dar rugăciunea asta o
zicea. Şi aşa încep ei să se iubească pe sine, să se întâlnească cu ei, să se
întâlnească cu Dumnezeu, să se întâlnească cu cei din familie, dar e o
lume în care greu se ajunge la iubire, pentru că răutatea acolo face roade.
Se întâlnesc şi învaţă şi mai multe rele, îşi oferă compensaţii ca să uite de
deznădejde şi, de obicei, nu iubirea se învaţă în penitenciare.
Acum, deşi în penitenciarul nostru de maximă siguranţă sunt
puţini care se declară ortodocşi, şi mulţi sunt protestanţi, în Postul
Paştilor 85% din ei se spovedesc. Aşa au apucat. Să dea Dumnezeu
să-i apuce spovediţi şi să intre în rai înaintea noastră.
Dacă ne iubim duhovnicul, dar nu putem să comunicăm
cu el, trebuie să-l schimbăm sau nu?
Mai bine să comunici decât să-l iubeşti. În primul rând, duhovnicul
trebuie privit ca fereastra prin care ne vede Dumnezeu, ca locul în care
este prezent Dumnezeu. Şi apoi, trebuie să fim conştienţi de faptul că
noi comunicăm cu Dumnezeu, că lui Dumnezeu Îi spunem. Atunci când
îl iubim pe duhovnic există pericolul de a dori să nu-l dezamăgim. Eu
însămi, când am ajuns la credinţă - şi am ajuns târziu, pentru că am fost
atee, am trăit în perioada comunistă - am spovedit foarte uşor păcatele
mari, dar pe alea mici nu, pentru că nu voiam să zică părintele: „Doamna
asta a făcut aşa nişte găinării…”.
De ce? Pentru că noi vrem să
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avem o părere bună despre noi. De
obicei, când ne spovedim mai mult
ne plângem orgoliul, mândria noastră: „Cum am putut să fac
aşa ceva?”. Însă, încet-încet, harul pe care-l primim la spovedanie
ne ajută să înaintăm în relaţia cu duhovnicul.
Iubirea noastră de duhovnic la început este pătimaşă, nu în
sensul păcătos al cuvântului, ci în sensul de dependenţă emoţională:
pe acolo am văzut pe Dumnezeu, pe acolo am primit harul. La
început, pentru mine Biserica era numai sub epitrahilul părintelui
Galeriu, când scoteam capul de acolo era iadul. Încet-încet s-a
lărgit Biserica şi acum este toată lumea. De ce? Pentru că am crescut.
Trebuie să avem răbdare, creştem încet. Şi la început, părintele ne
naşte duhovniceşte şi depindem de el. Când pleacă mama ne speriem,
când pleacă tata ne speriem, că am rămas singuri. Să îndrăznim să
creştem, şi pe măsură ce creştem ne desprindem. Şi începem să mergem
şi singuri, părintele are şi el tact, ştie cum să ne crească, când să ne mai
desprindă, când să ne încerce, cum se întâmplă cu copiii.
Deci, nu-l părăsi, decât dacă zice părintele să te duci la altcineva.
Doi tineri care vor să se căsătorească, să locuiască cu
părinţii sau să aibă propria locuinţă?
Nu mă pricep la aşa ceva. Dacă aveţi propria locuinţă, să vă
mutaţi acolo. Dar sunt vremuri grele şi, de obicei, oamenii nu locuiesc
împreună cu părinţii. Înainte familia era familia lărgită, cum o numim
noi. Trăiau cu toţii. Nici prin cap nu le trecea dacă să aibă o casă
separată sau nu, după cum rânduia putinţa. Şi aici la fel. Important este
să răbdăm, să iertăm, să nu îi judecăm pe ceilalţi mai mult decât este cazul.
Sigur că e de preferat să locuiţi într-o casă proprie, dar nu prea departe, ca
atunci când aveţi probleme să vă duceţi până acasă, să duceţi nepoţii la
bunici. Nu este de competenţa mea să vă spun cum e mai bine.
Cum putem scăpa de obsesie sau iluzii?
Prin dezamăgire. Asta e o întrebare foarte bună. De iluzii scăpăm
prin deziluzionare. De câte ori ai câte o deziluzie să zici: „Doamne,
mulţumesc, c-am mai scăpat de
una”. Pentru că numai aşa ne
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lecuim. Dacă un om a căzut într-o
groapă a doua oară nu mai cade, ştie
că-i groapa acolo şi o ocoleşte. Numai prostul cade de mai
multe ori în aceeaşi groapă. Aşa şi cu iluziile. Dacă o dată eu am
avut o deziluzie, o decepţie, atunci eu nu mă mai încred în ce ştiu,
în aşteptările mele. Zic: „Doamne, mulţumesc pentru starea pe care
o trăiesc acum, dar sunt în stare de orice”. Dacă cineva îmi spune:
„Dacă ai şti ce mult te iubesc…”, să-i zici „Da? Mai aşteaptă puţin,
că nu se poate să nu-ţi fac ceva neplăcut în curând”. Nu se poate!
Noi suntem oameni şi greşim. Dacă după aceea mai îmi spui că mă
iubeşti, atunci încep să am nădejde.
De obsesie, însă, putem scăpa spovedindu-ne şi învăţând să
acceptăm ce ne oferă viaţa, nu ce avem noi în capul nostru. Noi ne-am
născut ca să ne bucurăm că suntem, nu că suntem într-un anume fel. Să
învăţăm de la Dumnezeu să fim în bucurie. Dacă sunt probleme serioase,
părintele duhovnic poate considera că e nevoie de o intervenţie din
partea unui specialist, că sunt obsesii care se vindecă printr-o substanţă
chimică. De exemplu, dacă ai lipsă de calciu poţi să ai o anumită boală,
dacă ai lipsă de litiu poţi să fii depresiv. Or, aceste remedii chimice, sau
biochimice, sau din plante ne pot reda sănătatea trupească care ne
ajută şi sănătatea sufletească. Nu dispreţuim acestea. Şi părintele
duhovnic va simţi, îi spune Duhul Sfânt în Taina Spovedaniei, de unde
vine dezechilibrul. Că se vede care-i lucrare de la diavol, care-i de la
neputinţa omului, care-i de la neputinţa trupului sau a firii.
Poate fi bătaia uneori folositoare în educaţia copiilor?
Nu vă mai spun, că am zis asta la o întrunire şi au zis: „Maica
care recomandă bătaia”. Bătaia este ruptă din rai dacă e dată cu iubire.
Dar dacă dai din ură, dacă te înfurie copilul sau cel pe care-l baţi,
pentru că eşti într-o stare proastă, aceea este ruptă din iad, dacă-i din
iadul sufletului meu. Eu am un frate mai mare care a mâncat o bătaie de
la mama când avea 12 ani; tata era pe front sau prizonier, şi el a furat
bani ca să-i joace la rişcă. Mama l-a prins, l-a dezbrăcat, l-a legat în
grajd de stâlpul din mijloc, a
înmuiat o altă funie în apă, l-a
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bătut şi a zis: „Dacă mai furi eu te
omor. Pentru că eu nu pot să te cresc,
n-am cum să te cresc, taică-tău e pe front, în război, poate nu
se mai întoarce… ce să fac cu tine hoţ?” Iată, în cazul fratelui meu
acea bătaie i-a făcut bine.
Apelăm la bătaie dacă sunt situaţii cumplite. Eram în vizită
la o familie şi a venit o fetiţă la tatăl ei şi a zis: „Tati, dă-mi cureaua”.
„De ce?” „S-o bat pe Roxana că m-a făcut mincinoasă”. Şi eu zic:
„Ştii tu să dai?”. „Da, cu catarama”. „Şi unde ai învăţat tu să baţi
cu cureaua cu catarama?”. Se uită la taică-său. Şi el zice: „Ce să
fac, dacă altfel nu înţelege?”. Deci, de câte ori un copil nu înţelegea
ceva, el ducea mai departe metoda de a educa cu catarama, pe care o
primise de la tatăl lui. Acesta este un lucru rău, pentru că bătaia nu
este un stil de educaţie, este o măsură de excepţie luată la un
anumit moment. Este un psiholog creştin, grec - s-a şi tradus cartea
la noi - care spune că în cazul copilului mic, care n-are experienţa
răului, o bătaie, o lovitură dată într-un anume loc, dar cu o stare
sufletească de hotărâre şi nu de ură sau de nervozitate, face să se
asocieze gestul rău cu durerea, şi se învaţă. De exemplu, vrea neapărat
să pună degetul în priză. Nu putem să-l lăsăm pe copil să aibă experienţa
curentului electric ca să se lecuiască; la flacăra de la aragaz îl mai lăsăm
să vadă, dar aici nu. Or, o lovitură foarte puternică peste degete, se va
lipi de el durerea loviturii de obiectul de la priză, de exemplu. Dar
rugăciunea ne învaţă.
S-a dus un copil la grădiniţă - noi mergem în Craiova la o
grădiniţă, care e patronată de Mitropolie - la directoare şi i-a zis că
drepturile copilului nu dau voie educatoarei să-l jignească, să-l
maltrateze; nu ştiu ce i-a făcut, i-a răspuns urât, nu l-a băgat în seamă.
Deci, să fim atenţi! Noi trebuie să folosim metodele prin care copilul să
simtă autoritatea şi iubirea. Dacă iubim şi suntem responsabili vom
avea autoritate şi copilul nu are nevoie să se gândească la drepturi.
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Sunt student în anul II şi
simt că m-am rătăcit de când am
venit în Timişoara, eu fiind din Botoşani. De 2 ani nu
m-am spovedit şi nu m-am împărtăşit. Oare din cauza asta
am rătăcit? Şi păcatele părinţilor noştri de ce se răzbună pe
noi, copiii?
Două întrebări importante. Da, te-ai rătăcit pentru că nu teai spovedit şi nu te-ai împărtăşit. Mâine să te duci să te spovedeşti
şi o să vezi că te regăseşti. Nu putem să nu ne rătăcim dacă suntem
fără Dumnezeu. Părintele duhovnic din Botoşani şi, în general,
părinţii noştri de unde suntem, dau binecuvântare ca pe perioada
studiilor să ne spovedim acolo unde suntem, pentru că nu ne schimbăm
duhovnicul că vrem să ascundem ceva, însă noi trebuie să ne spovedim
indiferent cât de mari sunt păcatele, indiferent dacă asta ne desparte
de Sfânta Împărtăşanie, dar să fim acolo, în grădina lui Dumnezeu.
Apoi, păcatele părinţilor nu se răzbună asupra noastră, ci au
adus nişte neputinţe în firea pe care noi am moştenit-o. Dar acesta este
darul lui Dumnezeu. Talanţii noştri nu sunt numai talentele noastre,
ci şi defectele noastre. Pentru că Dumnezeu ne dă în dar harul cu care
să transformăm aceste defecte în calităţi, să transformăm aceste
neputinţe în virtuţi. A reuşit tata să se lase de băut? Să reuşească fiul!
Să se ducă la Dumnezeu şi să zică: „Nu pun paharul la gură nici dacă
mor. Doamne, învaţă-mă Tu cu Duhul Sfânt să scap de spirit” (că spirt
sau spirit vin tot de acolo). Şi atunci, în felul acesta, nu se duce neputinţa
mai departe, nu se duce răul mai departe, în familie, dacă eu mă vindec.
Ce-am primit noi de la părinţi este chiar zestrea noastră, pe care noi
putem s-o transformăm în zestre duhovnicească. Dumnezeu face minuni
acolo, în ţărâna în care suntem noi.
Pentru ce să ne rugăm lui Dumnezeu? Ce să cerem de la
Dumnezeu prin rugăciune? Cum ştim care este voia lui Dumnezeu?
În rugăciune cerem prezenţa lui Dumnezeu. Noi ştim atât, că
atunci când zicem: „Doamne”, Dumnezeu este prezent în noi; nu putem
să zicem: „Domn este Iisus
Hristos” fără ca Duhul Sfânt să
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fie în noi. Şi simt că asta-i calea, acesta ne hrăneşte duhul. Ne hrănim
trupul cu mâncare, ne hrănim sufletul cu frumuseţe, cu artă, cu poezie,
cu distracţii, cu relaţiile noastre bune, dar duhul se hrăneşte numai cu
Dumnezeu. Pe Dumnezeu Îl primim prin Sfintele Taine, prin rugăciune.
Când mă rog eu îmi hrănesc duhul. Şi avem hrana duhovnicească:
slujbele, rugăciunile din slujbe şi respiraţia duhovnicească - rugăciunea
de toată vremea: „Doamne miluieşte”, „Doamne ajută”. Gândul la
Dumnezeu este ca respiraţia. Şi socoteala mea este aceasta: să fiu,
Doamne, cu Tine, să fiu conştientă că Tu eşti cu mine, şi toate se schimbă.
Dar rugăciunea noastră este şi de ajutor: „Doamne, uite, un câine
vrea să mă muşte, scapă-mă”, „Doamne, nu am ce să mănânc, fă ceva
cu mine”. Acestea sunt rugăciuni de cerere. Apoi, sunt rugăciuni de
slavă: „Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie”, rugăciuni de mulţumire. Toate
acestea ne hrănesc. Mântuitorul se ruga noaptea. De ce? Îşi hrănea
duhul Lui omenesc prin rugăciune. Ne-a arătat că duhul nu are altă
hrană decât rugăciunea. Şi aceasta să-I cerem lui Dumnezeu: „Hrăneştemă, sunt flămând de Tine!” Şi duhul bine hrănit va lumina sufletul,
sentimentele noastre şi emoţiile noastre vor fi din ce în ce mai
înduhovnicite; nu duhovniceşti, ci înduhovnicite. Dacă nu ne rugăm şi
duhul nu este plin de Duhul Sfânt, atunci sentimentele noastre sunt
îndobitocite, că spaţiul acesta din om trebuie umplut de Dumnezeu.
Dacă nu e Dumnezeu care să-l înduhovnicească, atunci vine dracul şi
ne îndrăceşte sau dobitocul şi ne îndobitoceşte. Golul acela nu poate fi
decât umplut de altcineva. Şi atunci noi să ne înduhovnicim prin
chemarea lui Dumnezeu, şi Dumnezeu lucrează cum ştie El, şi în
sentimente şi în trupul nostru.
Cum ştim care e voia lui Dumnezeu? La început ştim că nu e
voia noastră. Renunţarea la voia noastră este voia lui Dumnezeu. Sfântul
Siluan zice un cuvânt extraordinar. Un părinte îi spune: „Mergem la
părintele duhovnic cutare”. Şi au plecat. Şi pe drum zice: „Ce-ai de
gând să-l întrebi?” „N-am nimic să-l întreb”. „Atunci de ce mergi?”
„Ca să fac mai degrabă voia matale decât a mea”. Voia lui Dumnezeu
este ca tu să nu păcătuieşti, voia lui Dumnezeu este ca tu să fii în relaţie
bună cu Dumnezeu, voia lui Dumnezeu e ca tu să iubeşti, voia lui
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Dumnezeu este ca tu să ierţi. Nu se pune problema dacă voia lui
Dumnezeu este să te faci călugăr sau să te căsătoreşti. Nu! Voia lui
Dumnezeu este să faci poruncile ca să ai bucuria şi lumina pe care ţi-o
aduc poruncile, oriunde ai fi. Asta e voia lui Dumnezeu: să faci poruncile
Lui. De ce? Ca să-L ai pe Dumnezeu. Dumnezeu e pitit acolo, în porunci.
Un părinte s-a dus la episcopul lui şi i-a spus că are necazuri şi
că are nevoie de ajutor. Şi episcopul îi spune: „Da, uite, ia cartea asta
- e o Biblie şi vei găsi ajutor”. Şi el a luat-o şi zicea: „Mie Biblie îmi
trebuie acum, nu? Eu n-am cu ce-mi hrăni copiii…”, a luat-o şi a puso undeva în casă. După un an se duce episcopul să-l cerceteze şi zice:
„Ai primit ajutor atunci?”. „Am primit, părinte episcop”. „Ia adu cartea
încoace!” Şi deschide Biblia şi acolo era o bancnotă mare de bani.
Nici n-a deschis-o. Noi, când deschidem cartea, când facem porunca,
ce zice Dumnezeu? Iartă pe cel care-ţi face rău. Dar nu simt iertare. Păi,
cine să simtă? Omul vechi din noi simte resentimente, dar avem şi omul
nou. Şi zic: „Doamne, îl iert, dar tu vezi neputinţa mea”. Acest ban al
văduvei, care e vârful buzelor mele, a împlinit porunca. Şi Dumnezeu
face fiecăruia după putinţă, şi dă mult mai mult decât am dat noi.
Cum să le explic părinţilor mei că viaţa de mănăstire este
ceea ce-mi doresc?
După ce te duci la mănăstire. Nu pricep, nu pricep aşa. Şi să nu
te laşi impresionată. În primul rând, să fii în bună rânduială cu părintele
duhovnicesc. Foarte mulţi tineri şi foarte multe tinere pleacă la mănăstire
fără să aibă părinte duhovnic. Atunci umblăm după cai verzi pe pereţi,
noi credem că ne ducem la mănăstire să trăim în rugăciune. Da, dar
după ce vezi că rugăciunea nu este ce era acasă… Noi ne îndulcim
acasă cu acatiste, citeam 7 acatiste pe zi şi aveam o stare foarte bună.
Acelea erau cărnurile din Egipt; când ne ducem în pustia din mănăstire
nu mai apucăm, şi ori te obligă să citeşti acatiste şi zici: „Dar tot pe
mine mă pune, că mă doare gura”, ori nu te lasă că eşti de rând la vaci
şi zici „Pe mine nu mă lasă”. Orice am face, trecem prin această
lepădare. Şi atunci, trebuie întâi să te lămureşti pe tine. Întâi, părintele
duhovnic să-ţi spună: „Da, eşti destul de matur duhovniceşte să te duci
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acolo”. Apoi, să te duci să-ţi găseşti
mânăstirea, nu te duci la mănăstire,
ci la o mănăstire. Oamenii se adunau în mănăstire în jurul
bătrânului, a stareţului, a stareţei, a duhovnicului, pentru că suntem
familii diferite duhovniceşti. Te duci să-ţi tai voia, dar dacă nu eşti
pregătit? Dacă tu te împărtăşeşti săptămânal şi te duci undeva
unde nu-ţi dă voie decât la 40 de zile o să ajungi să mori, să te
usuci. Dacă tu eşti obişnuit să te împărtăşeşti la Paşti şi te duci
undeva unde se împărtăşesc la fiecare Sfântă Liturghie poţi să te
sminteşti. Deci, trebuie să ştii unde te duci, la cine te duci, să cunoşti
cât de cât mânăstirea la care te-ai dus.
Apoi, să ştii că te-ai dus acolo ca să mori. Ce bine! Moare
acum, moare, şi se naşte cealaltă care vine. Şi atunci părinţii vor simţi
bucuria ta, părinţii au un simţ special cu care ne simt când suntem
bucuroşi. Dar vor vedea după aceea. Am o măicuţă care a zis: „Vin la
mănăstire, dar să ştiţi că tata o să moară de inimă”. „Nu-i nimic, măicuţă,
îi faci înmormântare, parastase, că asta e specialitatea noastră…” După
o săptămână sau două s-a dus acasă şi a zis: „Deja mi-au şi ocupat
camera; n-a murit nimeni, ba chiar s-au bucurat că au mai mult spaţiu”.
Nu e chiar aşa, eu mai şi exagerez când spun ceva, dar acei părinţi,
dacă fetiţa lor s-ar întoarce acasă ar fi foarte dezamăgiţi. De ce? Pentru
că ar însemna că fetiţa s-a înşelat. Eu am un test când vine cineva: din
când în când îi zic: „Pleacă acasă”. Şi atunci a trecut testul când zice:
„Dar aici e casa mea, unde să mă duc?”. „Atunci stai aici”.
Când vei avea bucuria acolo, bucuria de acasă, cu necazurile şi
cu truda de acasă, părinţii se vor bucura. Sunt şi cărora n-o să le treacă,
că au avut ambiţii cu noi. Tata îmi spunea: „Eu te-am făcut, eu te omor”.
Uite, că nu m-a omorât, săracul, Dumnezeu să-l odihnească! Să îndrăznim
să ne urmăm vocaţia, e chemarea noastră, dar s-o punem la încercare,
să verificăm să nu fie un vis de-al nostru, un sentiment de-al nostru.
Este diferit sufletul de duh?
Este şi nu este. Dă, Doamne, să pot să zic, aşa, simplu. Lucrul
acesta este foarte important. Noi
trebuie să ştim în Cine credem.
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Când facem teologie noi, de fapt,
aflăm ce zice Dumnezeu despre noi
şi despre El în relaţia cu noi. Omul este, după credinţa
ortodoxă, dihotomic: trup şi suflet. Iar sufletul este trihotomic,
are trei lucrări, trei părţi. Dacă citim Sfânta Scriptură şi, mai ales,
la Sfântul Apostol Pavel, reiese că diferenţa dintre duh şi suflet
este mare. Şi spune: „Cuvântul lui Dumnezeu intră până la
despărţitura dintre duh şi suflet”. Dar noi, în limba română, avem
un singur cuvânt pentru suflet. În limbajul biblic există sufletul
(psyche), adică numai partea pătimitoare a sufletului, numai partea
poftitoare, doritoare; psihismul este numit suflet. De aceea duhul
este văzut ca o parte, o lucrare, o putere a sufletului.
Sufletul este, ca să zicem aşa, ca energia electrică. Ea este una
singură, într-un fel, se mişcă electronii aceia, se mută şi dau o putere.
Această putere când ajunge în bec luminează, când ajunge în reşou
încălzeşte, când ajunge în frigider face gheaţă. Sufletul nostru este o
putere întreagă, o putere duhovnicească, dar care lucrează diferit în
organele fiinţei noastre. În trup lucrează să ne menţinem viaţa biologică,
să facem metabolismul nostru, să respirăm, să digerăm, toată lucrarea
trupului o face sufletul. Sufletul este cel care-şi construieşte trup acolo,
în burta mamei, de la celula aceea unică până la trupul care se va naşte
şi va intra apoi în groapă. Tot sufletul este cel care lucrează în zona
poftitoare, el simte iuţimea, el simte impulsurile, el are dorinţele, el îşi
identifică nevoile şi căile prin care să şi le satisfacă, cum să intre în
relaţii cu ceilalţi ca să-şi împlinească nevoile, în relaţia cu semenii, iar în
relaţia cu trupul este relaţia cu lumea. Ne împărtăşim de lume prin
bunurile ei. Este euharistia trupului cu materia. Apoi, în relaţiile cu ceilalţi,
ne împărtăşim de dragostea celorlalţi, de sentimentele celorlalţi. Iar în
relaţia cu Dumnezeu, sufletul lucrează în partea numită duh, şi numai
acolo vine Duhul Sfânt, numai acolo este vasul Duhului Sfânt.
De aceea e important să psihologizăm. Să nu credem că dacă
avem o evlavie, avem sentimente pozitive, suntem duhovniceşti. Că ne
ţine 3 luni, şi când trece se alege praful. De aceea, încercările, punerile
la încercare sunt cele care ne
aduc cu picioarele pe pământ
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şi ne verifică din punct de vedere
duhovnicesc. Pe măsură ce creştem
duhovniceşte identificăm în noi Duhul, prin lumina pe care o
aduce în sufletul nostru.
Sufletul meu simte nevoia să mă spovedesc cât mai
repede după ce am săvârşit păcatul cu fapta sau cu gândul,
şi astfel ajung să mă spovedesc la orice preot pe care-l găsesc
la biserică. Credeţi că e bine aşa?
E şi bine şi rău. În primul rând, nu ştiu de ce nu mai rabzi 5
minute să alergi la biserica la care ţi-e duhovnicul. Este un început.
Poate să fie aici o lipsă de maturitate. Când sunt un om matur, când nu
mai sunt copil duhovnicesc, eu pot să cred că Dumnezeu mă iartă şi în
clipa în care eu zic: „Doamne, iartă-mă”. Acum am spus minciuna,
acum am judecat pe cineva şi este ceea ce numeşte Părintele Rafail
spovedania permanentă. Mă arăt mereu lui Dumnezeu, ies din
ascundere în faţa lui Dumnezeu şi mă arăt lui Dumnezeu: „Doamne,
uite ce-mi trece prin cap”, „Doamne, iartă-mă”. Şi românul zicea mereu:
„Doamne, iartă-mă”. Această permanentă spovedanie îmi dă un fel de
încredere că nu vom muri nespovediţi, că nu vom muri în starea aceasta
şi că nu folosesc spovedania ca pe un act magic. Eu ţin să cred că la
spovedanie capăt o putere cu care pot să lupt să nu cad în păcat, cu
care pot să zic: „Doamne, iartă-mă” de la începutul ispitei şi nu doar
după ce am căzut. Aici poate să fie o viclenie a psihismului nostru care
să spună: „Nu-i nimic, fă liniştit, că doar ne spovedim”. Nu ştiu, sufleţelul
dumitale o să-ţi descopere. Dar încearcă spovedania permanent. Să
ne arătăm mereu lui Dumnezeu şi neapărat trebuie să fim fiul duhovnicesc
al unui părinte. Nu suntem fiul tuturor părinţilor. În caz de urgenţă, sigur
că ne spovedim, că-i părintele plecat în străinătate, că suntem departe,
dar, altfel, părintele acela nu ştiu dacă îmi ştie păcatul de azi, dar ştie
cum am crescut, ştie cum cad, ştie cum mă raportez la realitate. Sigur
că un părinte duhovnicesc poate să mă vadă deodată.
Nu se cuvine, ceva nu este în rânduială, dar nu trebuie să te
înspăimânţi, totul e să devii
statornic şi să primeşti taina
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aceasta a dezlegării prin părintele
care ne şi naşte. Taina Spovedaniei
nu este numai dezlegarea de păcat şi iertarea, ci o putere cu
care noi rămânem în Biserică. Că zicem: „Împacă pe ea cu Sfânta
Ta Biserică”. Or, acea putere eu o primesc prin Taina Spovedaniei.
Apoi primesc o epitimie, un canon pe care împlinindu-l, eu îmi
exersez sănătatea duhovnicească. Iar când nu primiţi canon
întrebaţi: „Părinte, dar care-i canonul?”. Eu l-am întrebat odată pe
părintele de ce nu-mi dă canon. „Cum, nu-ţi dau? Ei, îţi dau eu
unul acuma: să te uiţi la oameni cu privirea lui Hristos!”. Aşa că mai
bine nu cer. Fă-l pe cel care ţi l-a dat părintele, tot ce-ţi spune să
faci este canonul pe care trebuie să-l împlineşti.
Trebuie statornicie şi să atârnăm de părintele nostru duhovnic
pentru că acolo lucrează Dumnezeu. Şi el ne naşte cu adevărat în nişte
dureri şi ne însoţeşte cu rugăciunea. Dacă ne spovedim la un părinte, el
ştie cum mă cheamă atunci când îi spun păcatul. Dar pe urmă, cum să
mă pomenească? Dar, dacă ştie că Siluana este fiica mea
duhovnicească, când îşi aduce aminte zice: „Doamne, miluieşte pe
Siluana, pe acolo pe unde este”. Şi atunci rugăciunile părintelui mă
ajută şi avem pe cineva care să mijlocească pentru noi la toată vremea
şi acesta este părintele duhovnic.
Tot ce e bun primim prin mâna părintelui nostru. Dezlegarea de păcate
şi harul înfierii prin părintele duhovnic, Hrana cea vie – Trupul şi Sângele
Mântuitorului, prin părintele liturghisitor îl primim; de aceea îi şisărutăm mâna.
Maica ne-a vorbit de bucurie, dar cea mai mare bucurie
este cea care o dă Domnul Iisus. Sfântul Pavel spune: „Bucuraţi-vă şi iar zic bucura-ţi-vă în Domnul”. Care e cea mai esenţială
bucurie, aceea care o dă lumea sau aceea care o dă Hristos?
Ştii răspunsul, dar cred că ai vrut să ne spui asta. Când avem o
bucurie mare de la oameni, de la evenimente, să zicem: „Doamne, Îţi
mulţumesc pentru bucuria aceasta, şi nu lua de la mine nici bucuria cea
cerească”. Când n-avem nici o bucurie lumească să zicem: „Doamne
nu mă lipsi de bucuria cea
cerească”.
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Cruce sfântă de pe munte
I. Duţă-Novaci

Sfântă cruce-n vârf de munte
Strigăt către Dumnezeu
Dorită de cele sfinte
Vin la tine azi şi eu.
Spinii cad în raze sfinte
Iadul ţipă, e cutremur
Tu călcând pe iad, părinte,
De mărirea Ta, eu tremur.
Sânge de pe frunte-Ţi pică
Spălând focul Său Pământul
Biruinţa-Ţi mă ridică
Scut pe veci îmi e Cuvântul.
Şi cum am ajuns la Tine
Sunt cuprins de raze calde
Inima-mi aici rămâne
Domnu-n dragoste mi-o scalde!
Că purtând o grea povară
De păcate, Tu m-ajuţi
Să mă scol când mă doboară.
De mă doare, mă săruţi.
Râde crucea-n vârf de munte
Străluceşte universul
Leapăd grijile mărunte
Domnul îmi veghează mersul.
Către crucea de pe munte
Rug aprins cu raze calde
Între cer şi lut ea-i punte
Nestemată de smaralde.
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Actualitatea
religioasã
comentatã

Un patriarh în furtună
Moto:
„Nu te teme turmă mică,
Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor”

Dr. Iosif Niculescu
veteran de război
[…] Era în 6 martie 1946. Apostolul lui antiHrist, Vişinski, venit la
Bucureşti ca sa impună guvernul roşu, la nevoie cu forţa armelor, a
asistat prin rânduiala Providenţei, la procesiunea de întoarcere a
moaştelor Sf. Cuvioase Parascheva, de la Mânăstirea Cirogârla - loc
de refugiu, către tradiţionalul loc de aşezare triseculară. Privind din
înaltul Palatului regal impresionantul convoi alcătuit din clerici şi popor,
oarecum speriat, a spus: „Va fi greu cu acest popor”. Adică planul
de rupere de Hristos cu care venise la Bucureşti, nu i-a mai părut o
joacă a tancurilor şi tunurilor sovietice, aşa cum gândea la sosire.
Poporul valah era prezent cu credinţa lui în Iisus Hristos, în acel
nesfârşit şir de oameni care însoţeau racla cu Sfintele moaşte.
Între smeriţii însoţitori din procesiune, se afla şi tânărul monah
Teoctist, mânat în Bucureşti de credinţa lui în cuvintele Mântuitorului
lumii: “nu te teme turmă mică”. Însufleţit de această încurajare divină în
care a crezut cu tărie, a trăit zbuciumul întregului popor român care cu
zi ce trecea îşi vedea mai ameninţată existenţa.
Scos din lume prin îmbrăcarea veşmântului îngeresc, a început să
trăiască realitatea “alegerii”. Deşi ales din lume, nu mai era al lumii. Nu
numai că a crezut cuvintelor lui Hristos dar le-a şi împlinit.
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An după an, a trăit aievea
cuvintele psalmistului: “merge-vor din
trepte în trepte” - şi cu adevărat, a ajuns să-şi dea seama că
pe măsura credinţei şi a faptelor sale, Cel în al cărui cuvânt s-a
încrezut îl ridica de subţiori, mereu mai sus. Cu fiecare ridicare
trebuia să-şi dea seama de primejdiile ce-l pândeau. Cu cât eşti
mai sus pe munte, cu atât bate vântul mai tare.
L-a văzut pe Patriarhul Iustinian plecând din lume în condiţii
de mare primejdie, la fel şi pe urmaşul său Iustin. Biserica română
era asaltată de pe mai multe fronturi. Haite de lupi răpitori se zbăteau
să o sfâşie. Căzuse un apostol al lui antiHrist, bulgarul Gheorghiu
Dej. Se ridica ameninţător un nou cuplu Ahab- Izabela. Cu o îndrăzneală
nemaiîntâlnită pe acest pământ, se face cunoscut actul ultim al planului
de desfiinţare a Bisericii creştine ortodoxe române: dărâmarea
Bisericilor .
În această atmosferă, Dumnezeu îl ridică pe fostul şi smeritul monah
Teoctist, pe ultima treaptă. Este ales Patriarh - De ce l-a ales Sfânta
Pronie tocmai pe el? este o întrebare pe care şi-au pus-o mulţi şi încă
nu au aflat răspuns.
În faţa acestei ameninţări, începută a fi împlinită în chiar capitala
ţării, ce avea de făcut capul Bisericii? Sigur, sugestiile nu au lipsit. A
avut el un plan al lui, o strategie proprie pe care punând-o în practică
să aibă asigurarea succesului, adică salvarea Bisericilor?
Atunci, la început, nici un semn nu exista care să îndrituiască aşa
ceva. Astăzi însă o ştim. Propusele atitudini “eroice” de aşezare făţişă
în faţa vrăşmaşului, cu riscul suprem, nu le-a acceptat. De ce? A avut o
viziune corectă, exactă asupra situaţiei. Gândul la marii martiri ai Sfintei
Biserici (Gheorghe, Dimitrie, Mina etc.), l-a făcut să-şi dea seama că
voinţa lui Dumnezeu care a acceptat aceste jertfe avea pentru acele
vremuri un ţel precis. Dumnezeu lucra prin aceste acte martirice, prin
minunile prea bine cunoscute şi prin care se realiza convertirea lumii
păgâne, care, văzându-le, putea să-şi dea seama de măreţia lucrării
divine. Focul, sfărâmarea trupurilor şi alte multe astfel de acte de
88

Porunca

Iubirii 4 / 2007

88

barbarie erau depăşite de numele pe
care le lucra El. Dar acestea au fost
făcute faţă de lumea păgână, cu scop precis al convertirii ei.
Aici însă actele de barbarie se făceau în faţa unei lumi creştine,
care, pusă în lanţuri prin legile monstruoase ale lui antiHrist, nu
puteau avea efectul de odinioară - nu era vorba de convertire, ci
de rezistenţă în faţa unor acte de demenţă anticreştină.
Şi, convins că această demenţă va fi dovedită ca atare, a
rezistat, a aşteptat şi, mai ales, s-a rugat. Aşa s-a ajuns la decembrie
1989. Nebunia şi-a aflat sfârşitul care aşteaptă pe orice dement,
fiindcă: “zis-a cel nebun întru inima sa: nu este Dumnezeu”.
Aici s-a aflat şi s-a validat dreapta lui judecată, prin care Patriarhul
Teoctist s-a dovedit inspirat de Sfântul Duh. Şi l-a ţinut Dumnezeu în
înaltul scaun până ce treptat s-a vădit că el a cunoscut lucrarea divină:
vădirea în faţa întregii lumi a nebuniei doctrinei comuniste. A trăit să
vadă nu numai căderea tiraniei dar şi ruşinarea lor până într-atât încât
nimeni să nu mai creadă în minciunile lui antiHrist.
Aceasta a fost viaţa şi biruinţa Patriarhului Teoctist, obţinută prin
credinţa lui Petru şi răbdarea apostolică. A primit o Biserică ameninţată
cu nimicirea şi a lăsat-o puternică, expresie a unei nădejdi întemeiate a
unui întreg popor că, într-adevăr, cântarea “cu noi este Dumnezeu,
întelegeţi neamuri şi vă plecaţi” exprima un act de credinţă împlinită.
Pleacă din lume asemenea unui general care a obţinut o victorie
strălucită şi hotărâtoare.
Dumnezeu să-l ierte şi să-i primească şi rugăciunile lui alături de
acelea ale tuturor aleşilor Tatălui ceresc din turma valaha, amin.
3 august 2007 - Zi în care s-a săvârşit slujba de înmormântare,
în faţa unei asistenţe de câteva mii de români

P.S. Împrejurările în care Prea Fericitul Teoctist a părăsit această
lume, repun în discuţie o mare lipsă a Bisericii Ortodoxe Române.
Dacă noi socotim că sacerdoţiul creştin reprezintă cu adevărat
aleşii lui Dumnezeu (Biserica), ceea ce se exprimă prin acordarea
titulaturii de “Sfinţiţi”, atunci este logic a admite că de trupurile lor
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nu se pot atinge orice mâini, mai ales
în cazul când aceste trupuri sunt lovite
de inevitabilul bolii şi al bătrâneţii.
De aceea, în anul 1956, într-o audienţă la răposatul Patriarh
Iustinian, am propus ca Patriarhia să întemeieze şi întreţină un
serviciu medical, deservit de personal medical şi auxiliar de credinţă
creştin ortodoxă, mărturisită şi trăită, de preferinţă din ordinul
monahal, şi, paralel, Biserica să iniţieze studii de formulare a unei
doctrine medicale inspirate din învăţătura evanghelică, ferindu-se
de rătăcirile materialiste şi altele care azi domină practica medicală.
Am fost refuzat categoric, ba mai mult am fost refuzat în toate
încercările de a intra pe căi legale în cler.
Este momentul de a reînnoi aceasta sugestie.

Pãrintele Modest - Mãnãstirea Bucium
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Mãnãstirea
Bucium
Scurt istoric
-situată la poalele Munţilor Făgăraş într-un peisaj care
îndeamnă la meditaţie şi contemplare a naturii.
-1761- în vremea generalului Bucow, care asculta de mai-marii
imperiului austro-ungar, se pune foc mănăstririi, lăcaşul
sfânt va fi mistuit de flăcări, călugării din acea vreme
aleg moartea mucenicească şi vor arde de vii împreună cu
sfântul lăcaş.
-1928-Regina Maria întocmeşte pentru aceste locuri, planurile unui
îndrăzneţ şi amplu proiect, un ansamblu arhitectural ce urma a purta
numele Biserica ,,Întregirii neamului românesc
-1953-încep demersurile pentru a se construi din nou mănăstirea. ,,Moş
Ilie” şi familia Şandru obţin cu trudă multă, binecuvântarea de a se
clădi mănăstirea Bucium
-1990-strădania de peste o jumătate de veac a diverşilor truditori,
care au voit ca pe aceste locuri să se ridice din nou un sfânt lăcaş, a
fost răsplătită. Cu binecuvântarea Î.P.S. Antonie Plămădeală încep
lucrările de construcţie.
-1995- Biserica mănăstirii este sfinţită de Î.P.S. Antonie Plămădeală,
mitropolit al Ardealului
-printre cei mai vechi vieţuitori şi ostenitori la Bucium se află Părintele
Sava, stareţul mănăstirii, Părintele Modest şi Elisabeta Şandru o femeie
ctitor care şi-a ales smerita ocupaţie de vânzătoare la pangar
Contactul cu Sfânta Mănăstire
Am luat contact cu mănăstirea Bucium, colţul de Rai de sub
poalele Făgăraşului, într-o blândă zi de mai. De îndată ce noi, cei circa
100 de pelerini, am coborât din mijloacele de transport, a început
ritualul, roim ca după un scenariu dinainte scris şi cunoscut. E atâta
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frumuseţe în jur, în paraclis, în
aghiasmatar, în biserică, în curte încât
simţirile duhovniceşti se ascut încât să te dumireşti fără tăgadă
că te afli într-un loc nu binecuvântat de oameni, ci de Însuşi
Dumnezeu. E linişte. Un fel de linişte aşezată, o linişte care anunţă
că ai păşit în ale ardelenilor… Parcă şi timpul şi vorba şi zbaterile
umane, toate sunt mai molcome. În sâmbăta aceasta, contrar
obiceiului locului, mănăstirea nu este înţesată de turişti… Devine
tot mai evident că în linişte te poţi ruga mai bine, mai mult, mai
eficient…
Cumpărături, rugăciuni, acatiste, o lacrimă în faţa icoanei Maicii
Domnului… Secundele se scurg fecund. Aici, după mărturiile oamenilor
locului, se află (probabil sub izvor) o parte din moaştele Sfântului Ioan
Botezătorul. Este motivul pentru care oamenii ,,se adapă” de la izvorul
dătător de vindecări şi har, cu apă din belşug. Deşi are o istorie recentă,
,,Buciumul” are zbateri seculare în ,,a scoate capul”. Trei sunt
coordonatele importante ale acestor zbateri: 1. mucenicia primilor
călugări de pe aceste locuri; 2. Moş Ilie şi activitatea sa neobosită în a
vedea aici ridicată mănăstire; 3. familia Şandru şi eforturile ei ctitoreşti.
Părintele Modest renunţă la odihna de după-amiază
Personal simt însă că trebuie ruptă monotonia acestei după
amiezi paradisiace şi îndrăznesc să merg spre chilia prăintelui Modest,
cu gând de a-l aduce să rostească către noi toţi, un cuvânt de învăţătură.
Părintele se trezeşte din binemeritata odihnă ce i se cuvenea după
oficierea Sfintei Liturghii şi acceptă să ne spună câteva cuvinte, dorind
să ne împărtăşească din preaplinul harului său (nu exagerez când aduc
vorba de har, fiindcă pot spune fără rezerve că părintele m-a întrebat,
intuind starea mea civilă, când am de gând să mă căsătoresc…)
- ,,Părinte, vreau să vorbim un pic despre tineri. Ce ziceţi de
noile tentaţii? M-aş referi la televizor, internet, discoteci şi
celelalte…”
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- ,,Of, mânca-v-ar Raiul! E cam
greu de răspuns la asta. Fiindcă e
aşa, o problemă în întrega lume. Eu vă recomand cu putere
să urmaţi exemplul lui Ioan Valahul, un tânăr mucenic de al
nostru pe care îl sărbătorim chiar azi… În vremea lui Matei
Basarab acest tânăr avea doar 18 ani. El a fost forţat de
păgâni să treacă la păgânism. Şi l-a ajutat să treacă peste
toate, ce? Credinţa. Ce altceva? Fiindcă, acesta, credinţa,
trebuie să fie ca munţii... Ca Munţii Făgăraşului şi ceilalţi.
Aşa mare credinţă avea acest tânăr că nu l-au lămurit nici cu
avere, nici cu aur, nici cu fete frumoase şi nici cu toate de pe
suprafaţa pământului…Ţineţi minte că doar credinţa
mântuieşte…că dacă nu avem credinţă degeaba mergem pe la
toate mănăstirile din lume…Ascultaţi la mine că am 77 de
ani…Tineretul trebuie să se întărească prin credinţă…E nevoie ca
noi preoţii să ne rugăm la Dumnezeu să le lumineze mintea tuturor
celor care sunt în şcoli, elevi, copii, studenţi…În fiecare zi eu îi
pomenesc pe toţi, nu numai pe cei care sunt pe pomelnice, ci şi pe
cei care nu are cine să-i pomenească sau pe cei care nu au bani de
un pomelnic…
O mare datorie în a creşte copiii revine părinţilor… Să vă
zic de o familie din Braşov…M-au rugat să trec pe la ei, să vorbim
chestii de credinţă că eram prieteni…Atunci, fata lor, să fi avut
aşa la vreo 16 ani, s-o gătit şi dusă a fost pe uşă… Iar eu întreb: ,,
...Da un’ se duce?”. Iar mama ei: ,,Păi las-o părinte! Merge la
discotecă, acum e timpul ei!”. Şi a trecut vremea, şi mă trezesc la
biserică cu mama fetei venind la mine, şi cade plângând. ,,Ce-i cu
tine?”, îi zic. ,,Păi părinte, mă bate fata!”. ,,Păi bine îţi face!”.
Aşa i-am zis... Nu! Nu la discoteci, nu la ,,interneturi”, nu la filme
deocheate… Că dacă te duci o dată, sau te uiţi o dată…hai şi încă
o dată şi iaca…se pierde credinţa…
Ar trebui să urmăm lui Constantin Brancoveanu care s-a
dat pe sine morţii muceniceşti, dar i-a dat şi pe cei trei fii ai săi, de
au murit şi s-au făcut îngeraşi,
căci aşa zicea: ,, Câini turbaţi,
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turci, liftă rea/De-aţi mânca şi carnea mea/Să ştiţi c-a murit creştin/
Brâncoveanu Constantin” Aşa vă urez să fiţi ca aceştia, dar şi ca
mucenicul pe care îl sărbătorim astăzi (n.red. Sf. Ioan Valahul,
sărbătorit pe 12 mai)”.
Familia Şandru, o familie de ctitori
Puţine sunt în România, familiile care se pot lăuda că au zidit o
mănăstire. Cu toate astea, lauda stă departe de famila Şandru, familie
în care dintru început a domnit armonia, pacea şi smerenia. Cei doi soţi
nu s-au crezut vreodată deasupra cuiva cu ceva. Principala lor dorinţă
şi preocupare a fost să vadă mănăstirea ridicată să împlinească dorinţa
de decenii a lui ,,Moş Ilie” şi a locuitorilor zonei. Ioan Şandru a trecut
la Domnul, dar Elisabeta Şandru este încă un administrator eficient şi
un om de care mănăstirea nu se poate lipsi, chiar dacă a păşit în al
optzecelea an de viaţă. Pentru reporterul revistei a fost o adevărată
desfătare jurnalistică să aibă parte de un contact cu un om atât de
dedicat peisajului monahal. Întrebarea a venit firesc:
- ,, Cum de v-aţi legat aşa tare de locurile acestea şi nu
aţi optat pentru haina de călugăriţă?”
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- ,, Nu m-am simţit demnă de a fi călugăriţă, mi-a fost teamă
că nu o să pot respecta pravilele şi canoanele, rânduielile... Oricum
sunt de folos şi aşa... Stau aici la pangar până pe la şase-şapte seara şi
când ajung acasă, cos straie preoţeşti”.
- ,,Sunt curios să-mi spuneţi cum a început totul...”
- ,,O să vă mire... Totul a început după ce eu şi soţul am
convenit să ne facem un concediu la mare. Atunci am venit pe
aici, am luat legătura cu Moş Ilie, am auzit de doleanţa lui şi toţi
banii i-am dat ca să umblăm după acte să construim mănăstirea
sau măcar să obţinem aprobarea...”
Din acest punct Elisabeta Şandru deapănă o poveste, adevărată
odisee, pe cât de frumoasă pe atât de captivantă, poveste ce culminează
fireşte cu construirea abia în 1990 a acestei superbe mănăstiri. Sunt
fascinat de-a dreptul de această femeie care are o memorie şi o inteligenţă
ca a unei persoane aflată la prima tinereţe.
,,Buciumul” are istoria sa seculară cu zbateri, căutări şi aşteptări
mai mult sau mai puţin împlinite (de multă vreme, de exemplu, se
lucrează la o casă de oaspeţi). Rămâne, peste toate acestea, farmecul
unui loc aparte, în care simţi că fiecare fir de iarbă şi fiecare petic de
pământ au ceva sfânt. Pe pământul ,,Buciumului” abia îţi vine să calci,
acest lucru izvorând din teama de a nu strica armonia şi divinul ce şi-au
făcut casă trainică aici, în preajma mânăstirii de sub Munţii Făgăraşului.
Reportaj de CRISTIAN ŞERBAN

