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

Trei ca unul

Vasile Solcanu

Într-o dimineaţă de sărbătoare un bătrân urca încet spre
Mănăstire. Se vedea de departe povara anilor şi a drumului. Mai
avea cam un kilometru până la capăt. Un tânăr a oprit în dreptul lui
oferindu-se să-l ducă cu maşina. Tânărul era singur.

- Mulţumesc tinere, dar nu pot! i-a răspuns bătrânul.
- Cum aşa? se nedumeri tânărul.
- Fiecare pas pe care îl fac acum spre Mănăstire înlocuieşte sute

de paşi pe care ar fi trebuit să-i fac în tinereţe, cu aceeaşi destinaţie!
Nădăjduiesc că aşa mi se va socoti pentru mântuire!

Atunci tânărul lasă maşina la marginea drumului şi-l însoţeşte în
pas domol, dar hotărât, pe bătrân spre vârful dealului unde strălucea
Mănăstirea în lumina unui nou răsărit de soare.

- Hristos a înviat! spune un bărbat cam de patruzeci de ani
alăturându-se perechii noastre.

- Adevărat a înviat! răspund cu un singur glas bătrânul şi tânărul.
La poarta Mănăstirii tânărul zice:

- Aceştia sunt primii mei paşi pe care i-am făcut spre Mănăstire!
- La fel sunt şi ai mei! completează omul în floarea vârstei.
- Doamne ajută! Să vă dea Domnul sprinteneală şi la bătrâneţe,

îi binecuvântă bătrânul.
 (1 mai 2008 , Joia Luminată )
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Dar n-am......
                            de Vasile Solcanu

Port în suflet moarte,
În loc de iubire,
N-am loc în el pentru frate,
Cu mult mai puţin pentru Mire,

Mi s-a cerut apă, de sete.
Am dat oţet, plin de mânie,
În loc de peşte, am dat şarpe,
În loc de pâine pietre, o mie.
 
Ai dorit să-mi intri în casă,
Nu te-am primit nici în şură,
Nici haină nu ţi-am pus în spinare,
Te-am încărcat cu multe cuvinte de ură.

M-am zbătut mult pentru avere şi nume,
Mult mi-a plăcut să-mi zică “mister “,
Am scos din pământ zăcăminte,
Dar n-am nimic pentru CER.

( De Florii, 2008 )
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Credinþa ºi
dragostea dintâi

Câteva mărturii despre

Părintele Arsenie Boca
Protosinghel Ghelasie Ţepeş

Stareţul Mănăstirii Sf. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (Sighişoara)

Prea Cuvioase Părinte Ghelasie v-aş ruga să ne spuneţi
cum l-aţi cunoscut pe Părintele Arsenie?

Eu m-am dus la mănăstire în anul 1982 când am terminat
liceul; m-am dus la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.
Pe toţi vieţuitorii mănăstirii îi auzeam vorbind despre Părintele Arsenie
Boca. Noi aveam duhovnicii noştri în alte părţi, dar nu auzisem niciodată
de numele acesta: Părintele Arsenie Boca. La un moment dat un
vieţuitor din mănăstire, un rasofor – părintele Modest – mă întreabă
dacă nu vreau cumva să-l văd şi eu pe Părintele Arsenie Boca. I-am
spus că aş vrea să-l cunosc şi eu. Ne-am gândit să mergem la părintele
stareţ să cerem binecuvântarea de a merge la Părintele Arsenie.
Părintele Arsenie era pe vremea aceea la biserica de la Drăgănescu,
lângă Bucureşti. Părintele stareţ ne-a lăsat bucuros şi ne-a zis să-i
zicem Părintelui Arsenie să trimită binecuvântări şi la mănăstire şi să
mai treacă pe la mănăstire când poate. Părintele stareţ ne-a spus să
ne îmbrăcăm civil pentru că Părintele Arsenie e urmărit se securitate.

Am mers la Părintele şi când ajungem în curten :a bisericii era
plin de oameni, iar biserica era şi ea ticsită de oameni; cred că erau
peste 300. Ne-am dus şi ne-am închinat la icoana Mântuitorului, a
Maicii Domnului şi ne-am aşezat undeva în apropiere, ca să auzim
cum vorbeşte cu lumea. La un moment dat auzim acolo în biserică
cum strigă: „Mă, călugăraşilor, haideţi la mine”. Ne-am tot uitat să
vedem către cine zice. Părintele strigă  a doua oară: „Mă,
călugăraşilor, haideţi la mine, mă!”. Noi n-am ştiut, de unde să ştim
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că noi eram călugăraşii? Şi când ne-
a strigat a treia oară, ne-a strigat pe

nume: „Mă Gherasim şi Modest, haideţi la mine”. Îmi
tremurau picioarele. Ne-a dus acolo în faţă şi Părintele ne-a pupat
şi ne-a binecuvântat: „Haideţi, mă, că mi-i dor şi de pietrele
acelea de pe acolo. Când vă văd pe voi îmi mai trece de dorul
mănăstirii”. Părintele Arsenie a fost stareţ la Mănăstirea
Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Ne-a întrebat ce face părintele
stareţ, ce face părintele Timotei (acesta lucra cu icoanele şi acolo
lucram şi noi; acolo am învăţat să pictez icoane pe sticlă). Părintele
Arsenie ne-a luat de după cap şi se plimba prin biserică cu noi şi
într-o parte şi în alta încât se uita toată lumea la noi. Ne-a întrebat

şi de părinţi şi de mănăstire. M-a întrebat ce şcoală am. I-am zis că
am terminat liceul, deci am 12 clase. Mi-a zis că e puţin şi că să merg
la şcoală, să fac şcoală. Mi-a zis: „Mă, mi-ar place ca cei care stau
în mănăstire să se ducă să facă şcoală ca să nu zică oamenii că
de prost ce e a venit la mănăstire”. Mi-a mai zis: „Când o să te dea
părintele stareţ la şcoală să te duci la şcoală, să faci şcoală”.

Părintele Modest picta icoane pe sticlă, dar avea grijă şi de
găinile mănăstirii. Părintele Arsenie s-a uitat la el şi a zis: „Mă, tu ce
eşti acolo la mănăstire, găinarul mănăstirii?”. Ştia totul! Părintele
Modest a zis: „Da, Părinte, am grijă de găinile mănăstirii”. Părintele
Arsenie a spus: „Lasă, mă, că şi acolo e bine, mă. Dar îţi dau un
sfat: tu nu te vei putea conduce niciodată singur. Tu să stai sub
ascultare de stareţ şi de duhovnic şi vei ajunge un călugăr bun în
viaţă”. Părintele a luat seama la lucrul acesta şi acum e la Muntele
Athos, e părintele Modest de la Prodromu care pictează acolo icoane
şi e un părinte tare duhovnicesc. După douăzeci şi ceva de ani m-am
convins de ceea ce a zis Părintele Arsenie. Ne-a mai spus Părintele:
„Vă mai dau un sfat: să fiţi îngăduitori cu neputinţa omenească”.
Mă gândeam eu: de ce îmi spune Părintele asta pentru că eu sunt doar
un tânăr rasofor, nici nu spovedesc, merg doar la slujbe. La mănăstire,
fiind copii tineri – doar terminasem liceul – mai râdeam, mai glumeam;
părintele Timotei Tohăneanul nu auzea bine, avea aparat auditiv care
se mai defecta. Când vorbeam cu dânsul nu auzea, nu înţelegea şi
făcea: „Ha?…”. Noi i-am pus numele: părintele Ha. Nu ştiu ce-oi fi
zis eu către Părintele Arsenie, poate că am zis mai încet, dar
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Părintele pune mâna la ureche şi zice:
„Ha?”. Aşa mi-a fost de ruşine…
Părintele a zis: „Ştiţi de ce am făcut aşa…”. I-am spus că ştim.
A zis Părintele: „Mă, nu mai râdeţi că nici voi nu ştiţi ce ajungeţi”.

Îmi mai aduc aminte când a murit mitropolitul Mladin. Au
fost mulţi episcopi atunci, în jur de 20-25. Au venit şi de la alte
credinţe. În timpul slujbei înmormântării vine un domn cu ochelari
fumurii, cu un balon de vară pe el, gri spre verde. Se duce la
mitropolitul, îi sărută crucea, se închină; parcă acum îl văd că se
închină la mitropolitul Antonie – poate că mitropolitul l-a cunoscut
– apoi vine şi se bagă în mijlocul nostru. Eram cu studenţii – vreo
20 – care cântau prohodul mitropolitului (părintele stareţ mi-a zis
să stau între ei ca să nu se încurce, să meargă bine slujba; dacă se
întâmplă ceva să le arăt exact de unde să cânte şi ce să zică). Toată
slujba acel bătrân care s-a băgat între noi m-a tot întrebat: episcopul
acela cine-i, mitropolitul acela cine-i, cel de acolo cine-i… Îmi era aşa
de ciudă şi mă întrebam cine era bătrânul acesta de s-a băgat în mijlocul
nostru şi nu mă lasă în pace să fac slujba. Mie îmi erau dragi slujbele şi
vroiam să-i facem slujbă frumoasă mitropolitului. După ce s-a terminat
slujba mă  îmbulzeşte lumea: „Ce-aţi vorbit toată slujba de
înmormântare cu Părintele Arsenie Boca?”. Eu am zis: „Cu
Părintele Arsenie Boca? Unde-i? Că nu l-am văzut?”. Nu l-am
cunoscut… Probabil că aşa a vrut Părintele ca să se facă necunoscut
de ochii mei. Eram necăjit pe dânsul de ce nu mă lasă să zic eu slujba
pentru mitropolitul. Părintele nu a luat seama la lucrul acela şi înseamnă
că mi-a încercat şi răbdarea; a văzut că nu am.

Eu am stat la Mănăstirea Sâmbăta 14 ani. Părintele Arsenie
venea la Mănăstire la Sâmbăta o dată, sau de două ori, sau chiar de 3-
4 ori pe an. Stătea de vorbă cu călugării, cu părintele stareţ, cu fraţii,
cu toţi cei de acolo. Părintelui Timotei – care picta icoane – i-a dat un
sfat aşa de frumos: „Timotei”. „Da, Părinte Arsenie”. „Îţi dau un
sfat: nu mai ţine aşa multe icoane aici, în casă, unde dormi. Să
ştii că icoanele pictate consumă oxigenul”. A zis: „Părinte, dar
cum? Doar icoana e de sticlă şi de lemn”. „Ascultă ce-ţi spun eu
– a zis Părintele – icoanele consumă oxigenul şi de asta te scoli
obosit dimineaţa. De ce? Nu-s numai lemne şi sticlă cum vezi tu”.
Icoanele sunt vii, eu asta am dedus din ceea ce spunea Părintele.
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Când m-am dus atunci la
dânsul iar mi-a mai spun una; mie

îmi tremurau picioarele pentru că aveam şi dragoste de
Părintele, dar şi sfială. Părintele mă întreabă: „Mă, ce ţi aşa
frică, mă, de mine?”. N-am mai zis decât: „Cum să nu-mi fie
frică?”. Părintele a zis: „Da, mă, te înţeleg”. Şi începe Părintele
să-mi explice: „Mă, vouă să nu vă fie frică de mine. Eu am
terminat Teologia, am făcut Medicina şi am făcut şi Belle Arte
la Bucureşti. Toate trei sunt legate de fizionomia omului, de
viaţa lui, de activitatea lui. Şi când mă uit la om parcă îl şi
văd, îl şi cunosc”. Mă gândeam în mintea mea: „Poţi să termini
toate şcolile dacă nu e şi darul lui Dumnezeu…”. În timpul când

vorbeam cu Părintele mă bate pe umăr şi-mi zice (ne lua de după cap):
„Aşa-i, mă, şi darul lui Dumnezeu”.

De fapt, Medicina nu a terminat-o…
Zicea că a făcut ceva pregătire şi în Medicină… Ştia Părintele şi

Medicină pentru că explica foarte multe lucruri din punct de vedere medical.
Când stăteam noi acolo de ascultam s-a dus la dânsul un surd

care l-a întrebat: „Părinte ce să fac? Medicii – chiar cei din străinătate
- mă îndeamnă să fac operaţie pe timpane”. Îi crescuse carne pe
timpane. Părintele i-a explicat băbeşte: „Mă, ştii cum sunt timpanele
tale? Într-o parte ca un fir de păr şi mai ai un fir de păr în partea
cealaltă. Aşa-i timpanul de subţire. Pe firele acelea de păr ţi-a
crescut două bucăţi de carne: o bucată de carne aici şi o bucată
de carne dincolo. De bine de rău, zbier, strig la tine, mai auzi. Dar
dacă te duci şi faci operaţie şi nu reuşeşte operaţia şi doctorul îţi
rupe firul acela de păr nu mai auzi deloc şi nu vei mai auzi niciodată.
Îţi dau un sfat: să te fereşti de frig, să-ţi tragi iarna căciuli să nu te
tragă vântul, viscolul. Şi vei putea să auzi până la adânci bătrâneţe,
rău, dar vei auzi”. Nu l-a îndemnat să facă operaţia.

Am mai văzut un lucru frumos la Părintele. Deşi era multă
lume la dânsul în decurs de câteva ore pe toţi i-a primit, pe toţi i-a
lămurit. Intră o femeie şi Părintele i-a zis: „Tu nu mai veni că ştii că
mi-ai făcut tot necazuri. Du-te, ieşi afară”. Ea a ieşit afară, dar iar
a intrat înăuntru. Părintele a luat o mătură şi dă-i cu mătura. I-a
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dat vreo câteva cu mătura acolo de
ne-am speriat şi noi. După puţin timp
femeia iar a intrat înăuntru. Părintele Arsenie a zis către noi:
„Vezi, mă? Aşa trebuie să fie călugărul”.

Pe urmă a intrat altă femeie, mai bătrână; nu vedea şi
nici nu auzea bine. Părintele strigă: „Intră că te cunosc. Intră că
te cunosc”. Femeia s-a pus în genunchi şi a zis: „Aoleu pe cine
văzui… Aoleu pe cine văzui…”. De la uşa bisericii şi până la
altar – unde era Părintele – numai în coate şi-n genunchi a mers
până la Părintele. Femeia îi săruta mâinile Părintelui şi dânsul o
binecuvânta şi a întrebat-o: „Ce-ţi face fata?”. I-a spus. „Dar
ce-ţi face feciorul?”. I-a spus. Femeia povestea viaţa ei. Părintele
a zis către noi (care eram de faţă): „Uite, o vezi? A înfiat doi copii.
Cinste ei, are mare dar înaintea lui Dumnezeu”. Pe unul l-a făcut
doctor şi pe celălalt inginer; de aceea a strigat Părintele: „Intră că te
cunosc. Intră că te cunosc”.

Vedeam pe care-i mustra Părintele, vedeam pe cei la care le
vorbea tare frumos şi-i mângâia. Părintele nu avea aceeaşi atitudine
cu toţi oamenii. Eu cred că asta era şi după gândul omului şi după
inima omului şi după credinţa lui.

Când ne duceam la Părintele Arsenie îi spuneam că la
Mănăstirea Sâmbăta ne pune să predicăm. Era părintele Teofil, era
părintele Veniamin care predicau foarte bine. Când m-a pus pe mine
să predic prima dată era în ziua de Sfânta Treime, a doua zi de Rusalii.
Am avut nişte emoţii foarte mari, îmi tremurau picioarele, deşi citeam
de pe hârtie… Când am ajuns în faţa oamenilor nici n-am mai văzut
rândurile. Am citit predica pe care eu am făcut-o, la care am lucrat.
După rostirea predicii Părintele Teofil a zis: „Ţi-aş fi dat 10 cu
felicitări, dar îţi dau numai 10. O singură greşeală ai avut: trebuia
să mai aminteşti că toate ecfonisele sunt în numele Sfintei Treimi.
Dacă mie îmi ziceai cuvântul acesta 10 cu felicitări îţi dădeam”.
În toată tremurătura aceea a mea mi-am zis: „Mi-a dat 10 părintele
Teofil… cum să nu te bucuri?”. Şi mi-a mai zis părintele Teofil: „Dacă
te ţii de treabă o să mergi bine”. Altui călugăr care a predicat,
părintele Teofil i-a dat doar 5. I-am spus că de ce aşa puţin şi a răspuns:
„Numai a mormăit acolo. Ce, ai înţeles ceva?”. Eu am zis că n-am
înţeles, dar am crezut că  din cauză că m-am intimidat eu şi
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că am avut emoţii. Dar dânsul a zis:
„N-am înţeles nimic. Şi dacă nu

înţeleg nimic nu pot să dau notă mai mare”. A zis părintele
Teofil că poate a zis lucruri bune, dar n-a înţeles ce a zis. A mai
venit un preot pe acolo şi a întrebat: „Părinte cum am predicat?”.
Părintele Teofil a zis: „Ai citit frumos, dragă… Tu crezi că eu nu
ştiu că nu tu ai făcut predica asta? Ai luat-o de la cutare”. Vine
altul şi-i zice părintele Teofil: „Dragă, tu nici n-ai ştiut cum să
citeşti predica”. Ne bucuram că are cine să ne zică măcar că o
citim, că n-o citim… Pentru preoţi e mare lucru să ştim şi să predicăm.
    [Dar şi părintele Teofil a trecut printr-o întâmplare asemănătoare,
împreună cu părintele Ştefan, de la Sâmbăta de Sus, din parohie].

Ei erau buni prieteni şi se ţineau înţelepţi, mari cunoscători de filozofie,
că ei citeau multe cărţi. S-au gândit că se duc la Părintele Arsenie şi
„ce-l blochează ei cu filosofia lor pe Părintele” – eu chiar de la părintele
Ştefan am auzit asta, mi-a povestit odată. „Părinte, eram studenţi la
Sibiu şi, când ne-am dus amândoi, a vorbit Părintele o filozofie
cu noi de ne-a băgat în buzunar şi am rămas cu gurile căscate că
n-am înţeles nimic”.

Dacă te-ai dus la Părintele mândru, mândru ai venit şi nu te-ai
folosit cu nimic; dacă te-ai smerit în faţa Părintelui şi în faţa lui
Dumnezeu, te-ai dus cu cinste şi ai venit cu bucurie. De atâtea ori
veneam cu bucurie de la Părintele, de atâtea ori poate că îl strigam şi
în rugăciune. Câteodată ne duceam şi zicea: „Mai lăsaţi-mă, mă, să
mă mai odihnesc şi eu, mai lăsaţi-mă să mai dorm şi eu”. Auzeam
cum strigă Părintele. Mare lucru să auzi asta de la un Părinte
duhovnicesc. Părinţii sau sfinţii sau cei cu darul lui Dumnezeu când se
odihnesc? Când văd că copiii lui Dumnezeu, când văd că poporul lui
Dumnezeu că are odihnă, atunci au şi ei odihnă. Mântuitorul zicea:
„Neliniştit e sufletul meu până la moarte”. Aşa era sufletul Părintelui:
neliniştit. Intervenea în orice.

Mi-aduc aminte de o femeie din Oraşul Victoria, nu-mi aduc
aminte numele, dar are un băiat care se numeşte Marcel. Stătea undeva
pe la marginea Oraşului Victoria. Erau prieteni buni cu Părintele Arsenie
Boca. Odată a mustrat-o Părintele pe biata femeie: „Tu, mie să nu-mi
mai aduci pe nimeni. Uite, mă urmăreşte securitatea şi am tot
necazuri din cauza voastră”. Ar fi venit cu două femei din
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Oraşul Victoria, una ar fi fost
săsoaică şi una poate şi de altă
credinţă. Acele femei aveau mari greutăţi în familia lor. Acea
femeie s-a gândit că de acele greutăţi numai Părintele le mai
poate scăpa. Părintele a mustrat-o: „Tu, să nu mai vii cu nimeni
la mine”. Şi-a luat inima-n dinţi şi le-a dus la Drăgănescu, la
Părintele. Când au intrat în biserică Părintele era pe schelă sus, s-
a uitat o dată în jos şi a oftat o dată adânc. Biata femeie s-a dus
într-un colţ de biserică şi se ruga în mintea ei. Toată rugăciunea
femeii era doar în mintea ei: „Părinte primeşte-le că au necaz. Suntem
ca oile fără păstor, n-are cine să ne spună nici de dureri, nici de
suferinţe. N-am ştiut, Părinte, unde să le duc. Primeşte-le! La mine
nici să nu te uiţi, dar primeşte-le că au necaz mare. Mie îmi ajunge
numai să sărut locul unde calcă picioarele Sfinţiei tale”. Îl vede pe Părintele
că se dă jos de pe schelă, se duce la femei, o ia pe una cu necazul ei, o
lămureşte, o ia pe alta, o lămureşte cu necazul ei şi se duce şi la cea care
era în colţ şi pune piciorul jos şi zice: „Ţie îţi ajunge numai atâta”.

Ziceţi dumneavoastră, nu era sfânt? Eu ştiu din toată Teologia
şi din toată şcoala pe care am făcut-o că diavolul nu ştie gândul omului.
Din moment ce Părintele ştia gândul omului, acolo nu era diavolul,
acolo era Duhul lui Dumnezeu. Îmi spunea un părinte bătrân de la
Mănăstire de la Sâmbăta – părintele Sebastian: „Când am venit eu la
mănăstire Părintele n-avea loc unde să mă culce şi m-a culcat în
grajd. Noaptea a venit diavolul acolo, în grajd, la mine. M-a
călcat pe cap, pe mâini, pe picioare. Am înţepenit, n-am putut nici
să mă mai rog, nici să mai strig, nici nimic. Într-un târziu după
muncile acelea cu diavolul –  dar să ştiţi că nu era vis – m-am
trezit şi am strigat deodată: «Părinte Arsenie, nu mă lăsa că mă
omoară diavolul». Şi a plecat diavolul, nu a mai avut putere. Şi n-
am mai putut dormi deloc. Dimineaţa slujba începea la ora 5 la
mănăstire. Eu de la ora 4 eram pe drum, mergeam către mănăstire.
În drum spre mănăstire mă întâlnesc cu Părintele Arsenie, că el
deja venea la slujbă. Se uită Părintele la mine aşa şi zice: «Mă,
moţule, dacă nu mă strigai azi noapte te distrugea diavolul, mă»”.
Deci, nici nu a trebuit să-i spună…

 Un om din sat de la Sâmbăta mi-a spus că venea mereu pe la
mănăstire şi ajuta la diverse treburi. Pe atunci mănăstirea
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era săracă, nu erau maşini şi nici
căruţe. Ajutau oamenii cu braţele şi

cu ce puteau. A zis acest om că a mers la mănăstire, era
iarnă şi a mers cu o sanie după el. A cerut binecuvântare de la
Părintele Arsenie să meargă la pădure ca să aducă lemne pentru
mănăstire. Părintele l-a binecuvântat, s-a dus şi venea cu o sanie
din aceea mare cu lemne. La mănăstire este o alee dreaptă înspre
stăreţie, vreo 500-600 de metri. El trăgea greu sania şi Părintele,
cu mâinile la spate, stătea şi se uita la el. Omul se gândea că mai
bine ar fi venit Părintele să pună mâna să-l ajute, să împingă de
sanie că era tare grea. Când se apropie de Părintele, Părintele se
duce şi împinge şi el de sanie. Atunci omul a zis: „Lăsa-ţi Părinte

că mai e o palmă, o duc eu…”. Dar Părintele a zis: „Mă. Gheorghe,
dacă m-ai chemat, lasă-mă să te ajut”.

Părintele ştia gândul omului. Tot acest om mi-a spus că atunci
când a venit prima dată la Părintele nu l-a găsit, era plecat. Era dus la
mitropolie, îl chemase mitropolitul Nicolae Bălan. Nenea Gheorghe,
ajungând acolo, s-a împiedicat de o piatră şi a început să înjure. Dar a
aşteptat până a venit Părintele. „Doamne ajută!”. „Doamne ajută!
Săru’mâna, Părinte, binecuvântaţi…”. A zis Părintele: „Mă, Gheorghe,
să trăieşti. Dar, ţine minte, tu de acum încolo de câte ori vii la
mănăstire să nu mai zici nici o înjurătură că pietroiul acela nimic nu
ţi-a făcut”. Tot ştia Părintele; nu exista să ascundă cineva ceva.

Părinţii bătrâni de la mănăstire povesteau o întâmplare cu
mitropolitul Nicolae Bălan. Mitropolitul de multe ori venea la mănăstire.
Atunci Părintele Arsenie – pus, probabil, de mitropolit - plantase
pomicultura pe care o are mănăstirea; erau tot puieţi tineri. Se făcea
primăvară şi vine mitropolitul la Părintele şi zice: „Mă Arsenie să desfaceţi
toţi pomii aceştia – erau legaţi ca să nu-i mănânce iepurii – că deja vine
primăvara şi iepurii au ce mânca, nu mai vin la pomi”. Părintele Arsenie
a zis: „Înalt Preasfinţia Voastră aici e zonă de munte, pe aici mai
vine zăpadă, mai vine frig”. Mitropolitul a zis să se ducă să facă
ascultare. Părintele s-a dus şi a luat obştea, călugării care erau pe acolo
– aveau câteva sute de pomi – şi au desfăcut toţii pomii aceia frumoşi.
Noaptea a venit un viscol şi o zăpadă de a astupat pomii încât nici nu se
mai vedeau. Dimineaţa – încă nu era timpul de dus la biserică – cineva
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a auzit că mitropolitul bătea la uşa
Părintelui Arsenie şi striga supărat:
„Arsenie, toată noaptea te-ai rugat ca să ningă…”.

Tot Părinţii bătrâni povesteau… de la părintele Sebastian
– a murit, Dumnezeu să-l odihnească. Vine Părintele Arsenie la
mănăstire - mereu venea – şi întreabă de cât timp a murit
mitropolitul Nicolae. Apoi a zis Părintele: „Sărmanul, şi acum se
chinuieşte la iad. I-aţi făcut parastase?”. I-au spus că au făcut.
„I-aţi făcut dezlegări?”. Au spus că i-au făcut. „Duceţi-vă şi
aduceţi-mi un patrahir”. Au adus un patrahir acolo unde era
mormântul mitropolitului – era în biserică în dreapta, aşa spunea
părinţii bătrâni – şi a zis: „Haideţi să-l scoatem de la rău”. S-u pus în
genunchi în faţa mormântului şi Părintele a făcut rugăciune. Când a
făcut Părintele rugăciune, zice că s-ar fi auzit ca o gălăgie în mormânt
şi a ieşit ca un porumbel şi ar fi stat porumbelul acela acolo şi s-a auzit:
„Mulţumesc frumos. Bogdaproste!” şi s-a dus. A zis Părintele: „Vedeţi,
mă?”. E mare lucru să auzim lucruri din astea; nu ştiu câţi cred şi câţi
nu cred. Eu cred! Părintele nu făcea toate astea ca să se laude, ci
numai de milă, de dragoste şi de bunătate.

Spuneau părinţii că, odată, când slujea Părintele în mănăstire
l-au văzut că iese afară din biserică în veşminte. Bisericuţa veche era
mică şi era plin de oameni la mănăstire care veneau către biserică. În
grupul acela era un îndrăcit. Ca acel îndrăcit să nu mai facă gălăgie şi
să intre în biserică, Părintele s-ar fi dus la urechile lui şi ar fi zis încet,
în şoaptă: „În numele lui Iisus Hristos, ieşi din el!”. În momentul când
Părintele a zis aceste cuvinte zice că aşa a ţiuit prin văzduh şi aşa a
zbierat că a explodat ca o bombă pe acolo. Au văzut doar cei care au
fost prin preajmă, câţiva; asta ca să nu mai vadă toată lumea. Părintelui
nu-i plăcea să facă propagandă şi nu-i plăcea să se laude pentru că
toate le făcea spre slava lui Dumnezeu şi ca să-l elibereze pe om.

Tot părinţii bătrâni povesteau cum a vindecat Părintele o
sectară, acolo, la Sâmbăta. A venit o femeie care era sectară, iar
Părintele terminase slujba şi veneau oameni ca să le dea sfaturi. A
intrat şi femeia aceea în biserică şi Părintele i-a zis: „Mărie, fă-ţi
cruce!”. Ea a început să vorbească lucruri urâte despre cruce.
Părintele a lăsat-o să latre ca un câine; aşa latră  şi dracii.
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Părintele dădea în continuare sfaturi
oamenilor. Apoi strigă a doua oară

Părintele: „Marie, fă-ţi cruce!”. Ea nu a vrut. Părintele a
terminat cu cei de acolo, intră în altar, ia crucea de pe sfântul
altar şi a zis doar atât: „Focul crucii să te ardă!”. Când a făcut
o cruce pe Maria cu crucea din altar, a căzut Maria jos şi a ieşit
un câine negru din ea şi au crăpat pereţii bisericii mănăstirii vechi.

Tot părinţii bătrâni au spus că a venit şi altă sectară care n-a
mai apucat să intre în biserică, dar a aruncat cu o piatră în uşa
bisericii de şi acum are gaură. Părintele numai o cruce a făcut pe
ea şi a fugit dracul… Asta era puterea Părintelui…

Un om îmi spunea că ei veneau pe la mănăstire când se instala
comunismul în ţară, iar credincioşii, preoţii, arhiereii erau urmăriţi, mai
ales Părintele. Când ştia că vine securitatea zicea către oameni să se
împrăştie repede, să nu fie doi la un loc. Nu dura câteva minute şi
venea maşina securităţii la mănăstirea şi urmăreau, vedeau ce e pe
acolo şi plecau. Ei nu veneau să se roage. Părintele era văzător cu
duhul. Duhovnicii ar trebui să aibă darul acesta al înainte vederii. Dacă
nu-l avem apelăm la Sfinţii Părinţi, la învăţătura lor.

Părinţii bătrâni – părintele Serafim Popescu, părintele Sebastian
- ne spuneau şi cum l-au arestat pe Părintele.

Şi acum se vede la mănăstire masa din piatră şi scăunelele tot
din piatră puse de Părintele Arsenie. Cred că şi de asta zicea că-i e
dor şi de pietrele acelea de pe acolo. Noi stăteam la masa aceea şi
ziceam că-i masa tăcerii a lui Brâncuşi. Părintele căuta pietrele şi le
aranja cu călugării şi cu fraţii de la mănăstire

Nu e vorba de cea de lângă lac, nu?
Nu e aceea de lângă lac; probabil că acum nu mai e. Era

undeva pe lângă stăreţia veche…
Am văzut şi la Sinaia în casa unde a şi murit Părintele. În

curtea casei e o masă, un disc perfect rotund de la Săsăuş, natural,
pus pe nişte picioare în formă de ou, tot naturale; nu toate erau în
formă de ou, n-o fi găsit câte trebuia. Şi în curte era foarte frumos,
cu o bancă tot din piatră…

Părintele obişnuia să stea acolo, să mediteze, să se roage. Iubea şi
lucrurile acestea [pietrele naturale cu forme cât mai perfecte].
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Părintele avea şi multe
vedenii: de exemplu când l-a văzut
pe satana cum înşeală lumea. Părintele mergea prin grădina
mănăstirii, îi plăcea să stea singur, să se roage…
       Multe ne povesteau părinţii de la mănăstire; noi cum eram
copii tineri, ne duceam cu râvnă multă şu vroiam să facem multe: să
postim, să ne rugăm, să ne nevoim, ne culcam pe jos. Şi zicea
Părintele: „Ce gândiţi voi! Că eu n-am făcut ca şi voi!? Aveţi
grijă că vă distrugeţi sănătatea!”. Zice: „Aici, la Sâmbăta, dacă
nu mănânci o leacă de talpă [de slănină] te distrugi”. Părintele
s-a culcat pe jos; dar zice: „Mă, am dormit 3-4 zile, o săptămână,
dar am văzut că-mi distrug sănătatea. Mai bine îmi văd de
sănătate şi-L slujesc pe Dumnezeu toată viaţa”. Eu aşa gândesc că
Părinţii şi sfinţii erau oameni calculaţi şi ştiau exact ce să facă; dar
experimentau pe ei înşişi.

Mi-a spus odată o doamnă că s-a dus la Mănăstirea de la
Sâmbăta şi l-a auzit pe Părintele Arsenie. Era un om tare frumos, cu
ochi albaştri, blonduţ. S-a uitat la el ca la un bărbat, nu ca la un Părinte.
Şi s-a gândit că ce frumos va arăta acest om îmbrăcat într-un costum.
A zis că nu ştie dacă a durat câteva minute şi Părintele intră înăuntru
şi apoi iese înapoi îmbrăcat într-un costum frumos şi se tot învârtea
acolo în faţa lor. Şi zice: „Aşa-i că-mi stă frumos?”. Ştia ce gândeau
oamenii. Numai cei care erau în cauză ştiau de ce face Părintele acest
lucru. Dacă erai acolo şi nu ştiai nimic (că Părintele cum are darul
înainte vederii) ziceai că ce se întâmplă de ne arată nouă costumul!

Sau când l-au arestat… Numai Părintele era preot la mănăstire.
După terminarea Liturghiei a venit securitatea. Eu am avut ocazia să
stau de vorbă chiar cu colonelul care l-a arestat. Nu mai ştiu cum îl
cheamă, dar ştiu că a venit din Oraşul Victoria. Şi a zis: „Părinte să vă
povestesc… Dumneavoastră ştiţi că de când l-am arestat eu pe
Părintele Arsenie Boca mi-am băgat demisia din securitate?”. I-am
spus să-mi povestească. Mi-a spus că l-a trimis un general de la Braşov
să meargă la mănăstire la Sâmbăta că acolo este un preot care
răscoleşte lumea şi lucrează contra comunismului. „A zis să merg să-
l arestez”. La Sâmbăta este Castelul Brâncovenesc unde se spune că
au făcut puşcărie, era puşcărie pe vremea aceea. Mi-a spus să-l
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arestez şi să-l duc la acea închisoare
pe Părintele ca apoi să vină generalul

şi să aibă o discuţie cu Părintele. Parcă nici în ziua de azi nu-
mi vine să cred… L-au arestat degeaba pe Părintele… Zice că
primea legionarii… vorbe! Părintele a făcut o chilie şi în vârful
muntelui. N-a terminat-o tot din cauza comuniştilor pentru că nu
l-au lăsat să sape; vroia să facă o bisericuţă acolo în vârful muntelui.
Este şi acum chilia. De la cabana Sâmbăta te mai duci încă 1 km
mai sus şi acolo se află chilia; acolo este izvor de apă făcător de
minuni făcut de Părintele. Am vorbit cu oamenii care au lucrat
acolo luni de zile (e greu de lucrat în piatră). Părintele le aducea
de mâncare şi se ducea cu ei acolo; se rugau acolo şi se simţeau

foarte bine. N-aveau apă acolo şi trebuiau să coboare jos, până în
vale. Părintele a zis: „Aşa-i, mă, că vi greu? Hai să-L rugăm pe
Dumnezeu să ne dea apă aici sus”. Le-a spus să se aşeze cu toţii în
genunchi. S-a aşezat şi dânsul în genunchi şi a zis Părintele o rugăciune,
dar nimeni nu ştie ce rugăciune a zis Părintele. Zice că ar fi luat un
beţigaş de jos şi s-a dus şi a făcut o cruce pe stâncă. Apa a ţâşnit de
acolo şi curge până în ziua de astăzi. Mai este un izvor mai jos, aproape
de mănăstire, tot făcător de minuni. Multă lume ia apă de acolo şi cei
care au credinţă se vindecă.

Când eram eu la mănăstire un autocar venit de la Bucureşti –
erau şi parlamentari, doctori, profesori – toţi au avut vedenie la izvorul
Părintelui de jos, aproape de mănăstire. Oamenii dădeau declaraţii ce
au văzut, toţi cei de acolo. Nu vedeau la fel toţi. Vedeau cum deasupra
mănăstirii era tot o întunecime, cerul s-a deschis deasupra izvorului,
soarele venea spre pământ să se izbească cu putere mare; au crezut
că-i sfârşitul lumii. După ce au văzut că vine soarele, vine soarele…
numai că nu se mai apropia. A început să se schimbe, să facă culori
şi… dintr-o dată, pe lângă soare, s-a văzut Maica Domnului pe cer cu
Mântuitorul în braţe şi avea toate culorile acelea şi soarele pe picioarele
ei. De jur împrejurul lor, în jurul izvorului, pe câmpul acela pe acolo
zburau îngerii. Cât de frumoşi erau îngerii, cum străluceau ca stelele.
Era un băiat cu care am vorbit şi l-am întrebat dacă crede în Dumnezeu.
A zis că n-a crezut până aici la mănăstire. Am venit de la Bucureşti la
mănăstirea asta şi am văzut minune. Şi i-am spus că dacă el a văzut
minunea asta şi-i mai spune şi altuia, acela crede? A zis că nu
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ştie dacă crede pentru că nici el nu
a crezut… Ei mărturiseau asta.
Erau oameni intelectuali, dar nu ştiu… le e ruşine să
mărturisească, le e ruşine să spună…

Cam în ce an a fost?
Nu ştiu în ce an a fost, dar eu aveam deja 10 ani de

mănăstire, deci cam prin 1992 sau cam imediat după revoluţie.
Dar am văzut şi eu, cu ochii mei, ceva la mănăstire. Când

slujeam, de multe ori făceam slujba afară în pădurice la altarul de
vară. Vara totdeauna făceam Sfânta Liturghie afară în pădure.
Odată, au venit pe acolo prin pădure trei miei şi se jucau prin pădure.
Era în timpul acatistului. Pădurea era plină de oameni. Acatistul
era pe terminate şi s-a dat binecuvântare de Sfânta Liturghie. S-au
aşezat mieii, au venit lângă gard unde se aprindeau lumânările, s-au
aşezat în linie dreaptă ca tot omul şi cât a ţinut Sfânta Liturghie mieii
nu s-au mişcat de acolo. Toată slujba aceea lumea zicea: „Ia uitaţi-vă
la mieii aceia; ia uitaţi-vă cum stau mieii aceia” Când s-a încheiat
Sfânta Liturghie, când părintele a făcut otpustul la Sfânta Liturghie
mieii s-au dus, se jucau şi mâncau iarbă. Cine poate explica lucrul
acesta? Asta e minune de la Dumnezeu.

Tot părintele Sebastian îmi spunea că Părintele Arsenie Boca
făcea Sfânta Liturghie acolo în pădure. În mulţime era o femeie care
avea fânul cosit şi era pe jos, neadunat. Era duminică şi stătea la
Liturghie, dar era cu gândul tot la fân. Părintele în timpul slujbei, în
timpul Liturghiei opreşte slujba şi a zis: „Mărie, du-te şi strânge-ţi
fânul că şi aşa stai degeaba aici”. Zice că femeia respectivă nici
nu s-a mai gândit la fân, s-a dus la părintele şi i-a cerut iertare. Părintele
ştia gândul şi atât de uşor discernea orice.

Era lume multă în bisericuţa de la Sâmbăta şi din mulţime a zis
un om: „Părinte mi-a furat azi noapte hamurile de la cal şi nu mă mai pot
duce nici să-mi aduc lemne, nici să-mi fac treaba şi am venit să plătesc
să-mi descopere Dumnezeu”. Dar Părintele a zis către altcineva din
biserică: „Auzi, mă? Plăteşte, mă! Îţi cad mâinile, mă! Du-te du-i
hamurile înapoi”. Cel care a furat hamurile era în biserică.

Părintele Sebastian mi-a spus multe, că l-a avut mult la inimă
pe Părintele Arsenie Boca. A zis că odată l-a întrebat Părintele:
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„Mă,  moţule, ai avut vreodată
gânduri înalte cum au avut şi

ceilalţi de pe aici de prin mănăstire despre mine?” (la un
moment dat au ajuns acolo în mănăstire să creadă că Părintele
Arsenie e Domnul Hristos care a venit pe pământ). El a zis că a
avut. Iar Părintele a zis: „Canon îţi dau să nu te împărtăşeşti 2
săptămâni. Nu confundaţi, mă, Stăpânul cu cioata, mă!
Stăpânul rămâne Stăpân şi cioata-i cioată, mă. Uitaţi-vă la
mine, mă, un putregai şi o cioată”.

Toţi cei ce l-au cunoscut îl consideră un sfânt mare, deosebit
Avea smerenie multă. Foarte mulţi din conducătorii Bisericii

şi din cei care l-au cunoscut o să vă spună că a fost aspru. E adevărat!
Aşa m-aş bucura să mai fie şi acum duhovnici cum a fost dânsul. Eu
aşa l-am clasificat pe Părintele: aspru-bun. Să fie duhovnicii şi în ziua
de astăzi aspri şi buni. Că dacă eşti numai aspru şi nu eşti bun, nu e
bine. Eu abia apucam să mă duc la Părintele să mă mustre. Te supărai
dacă te duceai la dânsul şi nu te mustra sau nu-ţi zicea ceva. Ziceai că
te-ai dus degeaba. Dar când te mustra, când te certa, săltai de bucurie
că nu trăieşti degeaba pe faţa pământului şi uite că Părintele ştie ceea
ce fac eu şi mă opreşte de unde nu trebuie. Aşa ar trebui să fie şi cu
duhovnicii noştri: să fie şi aspri şi buni. Aşa vor atrage şi multă lume.
Omul, de fapt, nu vine la mine, ci Îl caută pe Hristos. Omul, prin duhovnic,
se întâlneşte cu Hristos. Duhovnicii greşesc dacă se pun în locul lui
Hristos. Cât eşti de bun, tot Hristos este acolo; cât eşti de trăitor, tot
darul lui Dumnezeu este. Şi atunci de ce să mă laud cu ce nu e al meu?
Eu atât am învăţat de la Părintele Arsenie şi m-am folosit mult.

Să vă spun ceva cu părintele Irineu, care a fost stareţ la
Mănăstirea Sâmbăta după părintele Veniamin. Părintele Arsenie murise
între timp şi a fost înmormântat la Prislop. Părintele Irineu ne tot auzea
vorbind despre dânsul şi nu prea credea; ne tot spunea că de ce suntem
aşa creduli, că doar nu suntem babe bătrâne, că numai babele cred
aşa. Parcă ne mâhnea… eram deodată ca vârstă. Eu mă bucuram să
am un stareţ care crede în Părintele, dar dânsul nu credea. Dar nu i-a
îngăduit Dumnezeu pentru că a venit o boală pe el, ceva ca râia, îl
mânca pielea din cap până în picioare. A mers la doctor i-a dat tratament,
dar fără nici un rezultat. A trecut o lună şi avea nişte mâncărimi
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foarte mari încât îl durea inima. Noi i-
am spus să meargă la Părintele
Arsenie că o să-l vindece, aşa cum a vindecat atâta lume. A zis
că merge. Pe drum l-am tot îmbunat că se tot gândea cum o să fie.
Când am ajuns la Mănăstirea Prislop ne-am dus direct la mormântul
Părintelui. Părintele Irineu s-a aşezat în genunchi, se ruga şi plângea:
„Părinte, dacă ai vindecat atâta lume… dar uite de o lună de zile ce
mâncărimi am… Eu nu am crezut în Sfinţia voastră că faceţi minuni.
Arătaţi-mi şi mie să pot spune şi eu altor oameni…”. S-a mărturisit
acolo ca sub epitrahil. Pe margine ne rugam şi noi. Când a ajuns
acasă părintele stareţ Irineu era vindecat deja. A zis: „Măi, fraţilor,
uitaţi-vă că eu nu mai am nimic”.

Am nişte prieteni la Arad. Au fost mult pe la doctori, pe la
mănăstiri, pe la părinţi pentru că nu puteau să aibă copii. Ei înaintau în
vârstă şi nimeni nu le mai garanta că ei mai pot avea copii. Le-am
spus: „Să mergem până la Prislop la Părintele Arsenie că doar e aici în
eparhia voastră, a Aradului. Câte minuni a făcut, mai face una şi cu
voi că doar nu i se ridică rangul, nici nu-i scade din sfinţenie. Ne-am
dus acolo, s-au rugat amândoi la mormânt şi plângeau. Eu m-am aşezat
în genunchi la capul mormântului unde este crucea şi m-am rugat:
„Părinte Arsenie mai fă o minune că oamenii aceştia - de când se
chinuiesc - ca apoi ei să spună peste tot câte minuni face Dumnezeu
cu sfinţii Lui; să vadă că Dumnezeu are sfinţii Lui şi Părinţii Lui pe
pământ”. Oamenii se întrebau: o să aibă, nu o să aibă copii? Le-am
spus să nădăjduiască la Dumnezeu, să se roage şi să-l lase pe Părintele
de acum. „De acum Părintele se roagă pentru voi, faceţi-vă rânduielile
voastre”. Peste un an a născut o fetiţă care acum are în jur de 2 ani şi
jumătate şi o cheamă Xenia. Nu-i darul lui Dumnezeu? Şi este doar
ceea ce ştiu eu aici…

Nu ştiu dacă cineva va putea spune vreodată toate minunile pe care
le-a făcut Părintele cât a trăit. Poate că pe unii i-a rugat să nu spună…

Preasfinţitul Daniel a fost ucenicul Părintelui Arsenie şi dânsul
spune: „Părinte, nu putem spune tot ce a zis Părintele, că nu ne dă voie
Părintele”. De ce? Ar fi bine să se pună pe gânduri cineva dintre cei
care conduc de ce Părintele nu dă voie să se spună încă toate? Poate
este destulă necredinţă, poate este destulă hulă. Eu cred că
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ne obişnuim şi cu hulele şi cu
laudele, dar cu darul lui Dumnezeu

nu ne obişnuim, ci cu darul lui Dumnezeu ne bucurăm, cu
darul lui Dumnezeu ne simţim continuu. Ca şi cu mâncarea şi cu
apa: dacă mănânci şi bei nu te mai saturi niciodată, în continuu tot
mănânci şi tot bei. Cred că aşa-i şi darul lui Dumnezeu: tot mâncăm
din el şi nu ne mai săturăm. Ne bucurăm mult de darul lui Dumnezeu
prin sfinţii pe care i-a lăsat pe faţa pământului şi prin părinţi
duhovnici buni şi prin măicuţe bune…

Părintele Arsenie avea o vorbă frumoasă: „Cum ţine omul
mâna aşa ţine şi Dumnezeu mâna. Dacă omul ţine mâna
deschisă, aşa ţine şi Dumnezeu mâna asupra noastră. Dacă o

ţinem închisă, închisă o ţine şi Dumnezeu”. E bine să fim întotdeauna
deschişi nu numai cu mâna, ci şi cu inima înaintea lui Dumnezeu. Oare
Dumnezeu nu cunoaşte cine e acolo şi cine e dincolo? Mai auzi pe
cineva că judecă pe unul şi pe altul. Dar e tot copilul lui Dumnezeu.
Dacă lui Dumnezeu îi place aşa cum îl are tu ce treabă ai? Dacă
Dumnezeu a vrut să-l pună arhiereu chiar dacă nu-ţi place ţie de el,
dar uite e al lui Dumnezeu… Dar dacă Dumnezeu a vrut să-l pună
preot şi poate nu-i place la unul şi la altul, poate lui Dumnezeu îi place.
Nu ştiu dacă-i place sau nu-i place, dar un singur lucru ştiu: Dumnezeu
ne iubeşte, ne călăuzeşte şi are multă milă de noi!

Despre viitor Părintele Arsenie a zis ceva?
Despre viitor mi-a zis atunci când m-a întrebat câtă şcoală am

făcut şi i-am zis că liceul. Mi-a zis: „Mă, du-te la şcoală şi fă şcoală
că o să vină vremea când cu 2-3 facultăţi nu ai unde să te
angajezi”. Şi a mai zis: „Vezi că eu nu mai prind vremea aceea,
dar voi o prindeţi”. Şi uitaţi că am prins-o! Exact cum a zis părintele:
cu 2-3 facultăţi nu avem unde să ne mai angajăm.

Când mergeam la dânsul mai mergeam câte 2-3 părinţi de la
Sâmbăta. Ştiu că, odată, părintele Ieronim de la Sâmbăta l-a întrebat
despre comunism. Atunci comuniştii persecutau credinţa şi au fost
mulţi care au suferit. Greco-catolicii se laudă că numai ei au suferit
atunci. Comuniştii nu se uitau că eşti greco-catolic sau ortodox etc.
Dacă auzeau că crezi în Dumnezeu te-au persecutat şi te-au bătut şi te-
au nenorocit. Părintele Ieronim a întrebat: „Părinte ce ne facem
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că uite comuniştii ne strică
bisericile şi distrug credinţa,
ortodoxia?”. Atunci tocmai distrugeau Biserica „Sfânta
Vineri” la Bucureşti. Şi a zis Părintele: „Nu, mă, nici aceştia, nici
ăialalţi, nici cei care vin după ei, ci ceilalţi. Atunci să vă temeţi,
că va fi greu de credinţă”. Cine poate înţelege ce a zis Părintele…

Alt părinte a întrebat: „Părinte, am auzit că România e
Grădina Maicii Domnului şi o iubeşte Dumnezeu…”. Părintele
Arsenie stătea şi se uita la noi: „O iubeşte Dumnezeu? Să se
aştepte la bătaie că Dumnezeu pe cine iubeşte, bate. Să ştii că
va veni bătaie. Toţi vor fi zguduiţi şi bătuţi, dar vai unde va
ajunge pleasna”. Este vorba de pleasna lui Dumnezeu. Pleasna
e pedeapsa cea mai puternică. Toate ţările vor fi pedepsite; uitaţi-vă
că toate au câte o bătaie, toate au câte o mustrare. Noi ne lăudăm că
suntem ortodocşi, dar câte avorturi avem? Suntem aproape prima ţară de
pe Glob cu avorturile. Mie mi-e ruşine să zic că sunt ţară ortodoxă şi sunt
prima cu avorturi. Sau ţi-e ruşine să zici că suntem ţară ortodoxă şi când
auzi câte crime şi câte omoruri se fac. Ar trebui mai multă credinţă ortodoxă
şi trăire reală. Şi dacă suntem plini de păcate şi de patimi să ne punem la
picioarele Mântuitorului, că El ne ridică, ne scoate. Dar până nu ne punem
sincer acolo slabă nădejde că România e Grădina Maicii Domnului.

Ne-au mai învăţat destui părinţi: părintele Sofian are mult dar
de la Dumnezeu. Numai ne uitam la chipul lui; nici să nu zică nimic,
dar când vorbea şi cu chipul lui blând, parcă-L vedeam pe Dumnezeu.
Părintele Arsenie Papacioc, la fel, cu barba frumoasă şi cu chipul acela
frumos şi mai ales când vorbeşte şi când învaţă. A spus de curând că
s-a supărat Maica Domnului că oamenii nu cer nimic; se duc, se
îmbulzesc, dar nu cer nimic. Omul nu mai ştie acum nici să ceară, nici
să mulţumească, nici să se roage, dar mulţi se duc la biserică şi se
îmbulzesc acolo ca oile. Nu aşa! Ne ducem cu un scop: să ne mântuim,
că de asta ne-am născut pe faţa pământului, de asta ne ducem la biserică,
de asta credem în Dumnezeu. Dacă mergi la biserică şi nu ceri mântuire,
nu ceri inimă bună, nu ceri să te împaci cu duşmanul tău, ce cauţi acolo?
Nu vedeţi că cel care vine la biserică şi e duşmănit, tot aşa rămâne
duşmănit, cel care înjură, tot aşa înjură. Şi atunci, ce transformare s-a
făcut acolo? E greu până pătrunzi în sufletul omului.

20



     Porunca Iubirii  4 / 200822

Părintele Arsenie asta făcea:
avea darul înainte vederii şi pătrundea

în sufletul omului şi eu zic că omul se vindeca. V-am povestit
despre femeia aceea care s-a dus la Părintele şi Părintele a zis:
„Noi ne-am mai întâlnit”. Femeia zice: „Părinte eu n-am mai
fost la dumneavoastră niciodată”. Părintele a zis: „Du-te întreab-
o pe mama ta şi o să vezi că noi ne-am mai întâlnit”. S-a dus
acasă şi a vorbit cu mama ei. Mama i-a spus că s-au mai întâlnit
atunci când era în pântece; a zis că a binecuvântat-o şi i-a spus că
este fetiţă. Părintele nu minţea, avea darul înainte vederii şi spunea
exact cum sunt lucrurile.

Dar omul nu-L crede nici pe Dumnezeu. Eu vă dau un exemplu,
cum fac oamenii aşa zişi credincioşi: „Hai, împărtăşeşte-te!”. „Nu, că
nu-s vrednic!”. „Hai la biserică!”. „Nu, că nu-s vrednic!”. Dar să
vedeţi cât e de vrednic să vorbească de rău, să înjure, nu mai cere
vrednicie. Acolo de ce e vrednic – şi fără binecuvântare!? Dar când
Dumnezeu te cheamă prin glasul preotului: „Hai, mântuieşte-te!”, zici
„Nu. Nu vreau!”. Le mai spun unora: „Gândeşte-te că eşti la uşa
raiului. Hristos e înăuntru şi zice către tine că ştii că nu eşti vrednic să
te mântuieşti, ştii că eşti păcătos şi-ţi spune totuşi să intri înăuntru”. Şi
zici: „Nu, Doamne, că eu nu-s vrednic”. Aşa L-ai refuzat pe Hristos.
Dacă te-a chemat glasul lui Dumnezeu, tu eşti vrednic. Glasul Lui te-a
făcut vrednic. La înmormântare se zice foarte frumos: „Mila lui Dumnezeu,
Împărăţia Cerului şi iertarea păcatelor lui…”, nu posturile lui, nu
rugăciunile lui – dar şi ele sunt bune şi au rolul lor în mântuirea omului.
Dar fără mila lui Dumnezeu cine se poate mântui?

Ce sfaturi dădea pentru căsătorie, pentru călugărie?
Aveam un părinte aici, la noi, părintele Dionisie de la Lăzeşti.

La întâlnirea cu stareţii, mereu ne zice lucrul acesta: era civil şi s-a dus
la Părintele Arsenie şi l-a întrebat: „Părinte, ce să fac, să mă căsătoresc
sau să mă călugăresc?”. A stat Părintele şi s-a uitat la el şi zice: „Nu
eşti bun de nici una, nici de călugărie nici de căsătorie”. Vedeţi?
Oare cine mai poate spune acum lucrul ăsta? A stat părintele şi a zis -
era tânăr: „Să ştii că parcă m-am supărat, m-am mâhnit în momentul
acela. Şi el făcuse şi o facultate civilă, a terminat şi Teologia. Şi zice:
„Abia acum îmi dau seama după atâţia ani de zile şi de călugărie, că nu
eram vrednic de nimic, nici de căsătorie, nici de călugărie. Dar
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cine a putut să mi le spună astea
decât Părintele Arsenie Boca”.
Acum - gândiţi-vă dumneavoastră – noi, ca şi preoţi, ca şi
duhovnici, n-avem darul vederii, n-avem trăirea Părintelui Arsenie,
n-avem sfinţenia Părintelui. Dar apelăm şi noi la ceva: apelăm la
Sfinţii Părinţi, la sfintele rugăciuni şi mai apelăm să vedem omul:
„Du-te şi roagă-te. După ce se roagă, îi zicem: „Cum e? Mai vine
gândul de călugărie”. „Mai vine”. „Hai să ne mai rugăm, să mă
conving şi eu. Mai roagă-te să mă conving şi eu”. Şi omul dacă se
roagă să ştiţi că în rugăciune se poate convinge: îi bun de călugărie
sau nu-i bun de călugărie.

Nu mai pot preoţii şi duhovnicii să zică: du-te la călugărie
sau du-te la căsătorie, că greşesc. Că pe urmă acela nu mai poate să
rabde pe acolo, că e greu, vai de mine, am crezut că e raiul acolo, că
am dat de sfinţi, dar am dat de oameni batjocoritori. Şi intră în mănăstire
şi e greu – tot oameni suntem, oameni cu neputinţe. Omul vrea să se
sfinţească, dar încă nu e sfânt. Părintele Rafail Noica are o vorbă
frumoasă: „Într-adevăr, noi toţi suntem sfinţi în devenire”. Tocmai
de asta se şi spune la Sfânta Liturghie: „Să luăm aminte: Sfintele
Sfinţilor”. E Sfântul Agneţ, Sfântul Trup care se dă sfinţilor. Preotul
face cruce cu el şi binecuvântează în timpul acesta. Sfintele acestea
se dau sfinţilor. Creştinii în vechime se numeau sfinţi. Nu-i rău dacă-i
numim şi acum sfinţi, dar sfinţi în devenire. Orice om ar putea să
devină sfânt, oricând. Dorească! Biserica cheamă, mănăstirea aşteaptă.
Gândiţi-vă că noi avem aici deja câţiva ani de zile de când nu mai vine
nimeni la mănăstire. Dacă mai vine cineva, ori e beţiv, ori cu alte
deprinderi, ţi şi frică să-l primeşti, mai bine duci lipsă. Nu mai trag
oamenii la mănăstire... Noi ne tot criticăm, ne judecăm unii pe ceilalţi.
Că poate păcatele lor le vedem, dar căinţa lor n-o mai vede nimeni.
Asta Dumnezeu o vede. O rugăciune atât de frumoasă avem noi în
biserică: „Ştiutorul inimilor…”. Oare Ştiutorul inimilor, nu ştie de ce e
acela patriarh? Nu ştie de ce e acela mitropolit? De ce e acela preot
sau acela ministru sau director? Şi pe Ceauşescu tot Dumnezeu l-a
pus. La un popor slab şi rău şi răucredincios, i-a dat un stăpân rău. Şi
acum, să nu se aştepte poporul român să aibă conducători şi credincioşi
buni până nu se întoarce poporul.
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Mi-aduc aminte că  la
Părintele Arsenie se mai duceau

femei şi ziceau: „Uite ce face preotul acela, uite ce face
călugărul acela…”. Şi Părintele zicea: „Aveţi nevoie de preoţi
buni, de călugări buni – naşteţi-i! Naşteţi-i”. Să facă bine
fiecare să nască un preot bun sau un călugăr bun, şi preoţi buni şi
călugări buni vom avea. Dar dacă tot fumăm şi înjurăm şi alte
patimi şi păcate şi răutăţi facem în ţara asta şi pe urmă numai tot
arătăm cu degetul şi la televizor şi prin ziare – uite ce a făcut
acela, uită-te cum s-a comportat acela. Şi atât l-aş întreba: dar tu
cum eşti? I-aş pune o oglindă în faţă: uite-te cum eşti. Dar dacă aş
avea o oglindă duhovnicească să se vadă cât e de rău, când judecă,

când îl luptă patimile, cred că ar lua-o la fugă. Cum zicea maica Siluana:
„Ce-i iadul? Un rai fără bucurie”. Un lucru foarte interesant: în iad nu-
şi văd feţele. Noi avem aici în Biserică binecuvântări: „Binecuvântează,
părinte”. Şi părintele zice: „Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi şi ne
binecuvântează, luminează faţa Ta peste noi şi ne mântuieşte”. Când
Îşi luminează El faţa peste noi, ne luminăm şi noi feţele, nu? Ne luminăm
şi noi inimile. Dacă noi tot judecăm, tot criticăm pe unul şi pe celălalt
înseamnă că nu vedem. Noi nu-I mai vedem faţa, nu-L mai vedem de
ura şi patimile ce sunt în noi. În iad ei nu se pot vedea datorită patimilor,
păcatelor. Că patimile şi păcatele nu te lasă să vezi. Iar virtutea te
luminează şi aici zburăm cu avionul, dincolo zburăm cu dragostea. Zbori
cu darul lui Dumnezeu, cu virtuţile date de El şi zbori cu viteza gândului.
Aşa e în realitate: oare sfinţii de ce vin şi petrec cu noi, de ce ne ajută
şi aşa de grabnici ajutători?

Mi-aduc aminte că o femeie de aici, de la Sighişoara, venea
cu necazuri, cu greutate - ca în familie - cu multe suferinţe. Am chemat-
o la spovedanie, la dezlegări, i-am dat pe Hristos. Am zis că darul cel
mai mare pe care-l poate da preotul unui om, e Hristos, Sfânta
Împărtăşanie – mai mare dar ca acesta nu există pe faţa pământului.
Am chemat-o pe femeie, o spovedeam, o împărtăşeam, dar vedeam
că nu are linişte, că nu-şi putea rezolva problema în familie. Atunci i-
am zis: „Du-te la Cuvioasa Paraschiva la Iaşi că e mult milostivă.
Gândeşte-te câtă milă are, după Dumnezeu, maica noastră
Paraschiva, că-ţi va vedea durerile şi suferinţele şi greutatea. Lasă
un pomelnic acolo ş i mă gândesc că maica noastră
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Paraschiva te ajuta”. Să vedeţi.
Se duce femeia. Când ajunge pe
treptele catedralei, o întâmpină o măicuţă. „De unde vii, de
la Sighişoara de la părintele Ghelasie? Te-a trimis aici?”.
„Da”. „Şi apoi ce e, de ce te necăjeşti, de ce eşti supărată?”.
N-a vrut să-i spună femeia. Dacă a văzut măicuţa că nu prea
vrea să spună nimic, s-a dus în biserică. Femeia după ea. Zice:
„De ce mă întreabă măicuţa? Eu am venit la Sfânta, să-i spun ei,
n-am eu treabă cu măicuţa”. O vede pe măicuţa că merge şi se
închină la icoana Mântuitorului, la Maica Domnului, cu metanii
mari, nu cum facem noi. Se închină la icoana înaltă care era dincolo
şi se duce şi se bagă în raclă. Ziceţi dumneavoastră: sunt morţi
sfinţii? Nu trăiesc? Nu-s cu noi? Nu ştiu de unde vii, nu ştiu ce dureri
ai? Dar vedeţi cum suntem noi: ce trebuie să mai ştie acela? Dar n-ai
de unde să ştii că nu stai de vorbă cu sfântul. Este perdeaua ce o avem
pe ochii noştri datorită păcatelor şi patimilor noastre. Cine rezolvă toate
greutăţile lumii? Toate sunt rezolvate la Potir şi la Spovedanie. Acolo e
Hristos, acolo vine jertfa Lui, acolo e Mielul lui Dumnezeu, Cel ce
ridică păcatele lumii. Şi toate greutăţile lumii care vin şi apasă peste
omenire acum, Sfântul Potir le va ridica. Pentru că preotul „strigă”
frumos, după ce s-a terminat de împărtăşit în altar: „Cu frică de
Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste, apropiaţi-vă”. Nu „strigă” nici
la pereţi, nici la sfinţii de pe pereţi, ci la oamenii care sunt în biserică.
Să se apropie lumea, nu să stea să se uite ca la teatru. Eu mereu le zic:
„Nu staţi la biserică ca la teatru, că biserica nu e teatru, slujba nu e
teatru. E nunta Fiului lui Dumnezeu, e locul cel mai sfânt, jertfa cea
mai mare, supremă, pe care a putut-o aduce”.

Sfinţii zic: „Dumnezeu neavând pe cine să jure mai mare ca
El, S-a jurat pe El Însuşi”. Tot El, neavând darul cel mai mare ce să-l
dea oamenilor, S-a dat pe El Însuşi. S-a jurat pe El şi S-a dat pe El
Însuşi. E frumos la psalmul înainte de împărtăşanie. Zice: „Ce voi
răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii
voi lua şi numele Domnului voi chema”. Cu ce poate omul să-I
răsplătească lui Dumnezeu? Să-i îndemnaţi pe toţi, şi călugări şi mireni,
să se ducă la spovedanie şi la împărtăşanie şi preoţii şi duhovnicii să fie
îngăduitori. Aşa cum a zis Părintele Arsenie Boca: „Fiţi îngăduitori
cu neputinţa omenească”. Ţineţi minte că nu e uşor. M-

24



     Porunca Iubirii  4 / 200826

am tot rugat la Dumnezeu:
„Doamne, dă-mi să înţeleg cuvântul

acesta”. Şi de câte ori vine cineva la mine şi se spovedeşte
şi-mi zice păcate mari şi grele, [îmi] zic: „Dragă, eu le-am făcut.
Acum am ajuns în faţa duhovnicului şi a lui Dumnezeu. Oare cum
aş dori să-mi facă mie Dumnezeu şi duhovnicul?”. Cum aş dori
mie, aşa le fac eu la toţi. Să gândească toţi duhovnicii de pe lumea
asta că şi ei greşesc şi ei se duc de se spovedesc şi se împărtăşesc,
iar când ajung în faţa duhovnicului, să se gândească: oare cum aş
dori acum să-mi vorbească duhovnicul şi Dumnezeu?

Părintele Arsenie zicea aşa: „Urechile mele au ajuns
WC, murdare ca WC-ul”. Şi aşa e! Toate păcatele care ajung

acolo la un duhovnic îi murdăresc urechile ca şi WC-ul. Pentru că
toate păcatele şi spurcăciunile şi mizeriile din om îl fac pe om murdar
ca un WC. Dacă n-are omul WC, acela unde să se ducă să-şi pună
toate mizeriile? Aşa ajung urechile preotului. Mi-a plăcut gândirea Maicii
Siluana: „Dă, Doamne, să ajung WC-ul Tău”. Dacă omul îşi curăţă
WC-ul lui, oare Dumnezeu nu-Şi va curăţa WC-ul Lui? Omul vine aşa
bolnav, cu mizeria aia, îl primeşti cu atâta drag. Şi n-am să zic altceva
decât: Doamne, acesta m-a făcut WC pe mine, curăţă-mă ca să fiu
WC-ul Tău curat. Aşa să trăiască duhovnicii din ţara asta şi din lume:
să ajungă WC-uri!

Mai mare bucurie nu pot să aibă oamenii pe lumea asta decât să
zică: „Uite, mi-am găsit şi eu locul unde pot să-mi spun toate mizeriile, să-
mi fac toate necesităţile, dar când am ieşit de acolo, zic: cât e de bine!”.
Cam aşa e şi duhovniceşte, să ştiţi că întotdeauna lucrurile spirituale fac
legătură cu cele materiale, ca să poată înţelege omul. Apoi, dacă, fiind
duhovnic, sperii omul, omul nu mai zice, se intimidează, l-ai nenorocit, nu-
i mai trebuie spovedanie în veci.

Omul care nu se spovedeşte, nu mai are conştiinţa păcatului.
La oraşe, dar şi la sate, merg la spovedit numai de 4 ori pe an. Sufletul
în tine cum să trăiască? Dă-i să mănânce. Dacă la trup, hoitul acesta,
îi dau să mănânce de 3 ori pe zi şi la suflet îi dau să mănânce de 3 ori
pe an, păi cum să trăiască? Spovedania şi Împărtăşania e şi mâncare
şi spălare. Dacă nu mă spăl cu anii, cum e? Îl întreb pe unul: de cât
timp nu te-ai spovedit? De 30 ani. E ca şi cum ai avea o haină pe tine
nespălată de 30 de ani. Omul moare şi trupeşte, moare şi
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sufleteşte. Hoitul ce face? Orice om
ştie ce produce hoitul. Sufleteşte e
tot aşa. Las sufletul, moare, e hoit, pute. Dumnezeu tocmai
de asta a venit, să alunge putoarea, să vindece rana. Nu vedeţi
că unde e rană, pute, se infectează, se inflamează, doare. Aşa-i şi
sufleteşte. Pute, doare rana aia acolo. O faci să se vindece şi pe
urmă nu mai pute. Şi devine omul curat, cum l-a făcut Dumnezeu,
străluceşte.

Părinte, cu ce sfaturi sau învăţături v-a mai ajutat
Părintele Arsenie…
Mi-a zis Părintele: „Când te va trimite părintele stareţ

la şcoală, să te duci”. A trecut un an… opt ani de zile… am uitat.
Odată, îl aud pe părintele stareţ (eram atunci rasofor): „Pregăteşte-te
să te duci să dai la facultate”. Mai erau două săptămâni. Poţi să înveţi
în două săptămâni să dai la facultate şi încă la Teologie? Mi-am adus
aminte de Părintele: „Să te duci, să nu te împotriveşti, că te
împotriveşti cuvântului lui Dumnezeu”. Uite aşa, ca fulgerul mi-a
venit în minte. Am ştiut pe un părinte de la Sibiu, părintele Bal, care
avea feciorul la facultate. „Părinte, nu-mi daţi şi mie caietul din care a
învăţat el, să învăţ şi eu?”. „Ba da, cum să nu…”. Mi-a adus caietul.
Ce să învăţ eu… Am învăţat o lecţie la Română, o lecţie la Dogmatică,
tot câte o lecţie am învăţat, n-am învăţat mai mult. Nu puteam, n-
aveam timp, n-aveai cum în două săptămâni. Merg la examen. Toţi
învăţau acolo: „Începutul creştinismului pe teritoriul României”. Eu am
învăţat Mitropoliţii Transilvaniei  – Ilie Iorest, Sava Brancovici, Ghelasie
de la Râmeţ. Eu asta am învăţat. Aia mi-a dat-o! La Română toţi
învăţau Mihai Eminescu, eu am învăţat altceva. Aia mi-a căzut! La
Dogmatică  tot aşa. Am nimerit ca orbul Brăila. Am avut şi
binecuvântarea lui Dumnezeu şi binecuvântarea Părintelui. Dacă nu
făceam ascultare de Părintele, nu intram, nu făceam Teologie, poate
nu eram nici preot. Uite ce face binecuvântarea şi ascultarea! Mi-a
prins bine în viaţă şi ascultarea de duhovnic şi de preot. Chiar dacă
trec ani de zile, ea face minuni. Să facă oamenii ascultare de preoţii şi
de duhovnicii lor, să nu-i critice, să nu-i judece, că o păţesc. Poate că
aşa vrea Dumnezeu.
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Cuviosul
Ioan Iacob de la Neamţ

Arhim. Visarion Joantă

        Cinstirea sfinţilor ocupă un loc important în Biserica Ortodoxă
şi în evlavia credincioşilor. La începuturile creştinismului se numeau
sfinţi toţi cei care primiseră botezul şi care, deci, trecuseră la o
viaţă nouă şi curată, fiind renăscuţi prin har.[1] Cu trecerea timpului,

după ce denumirea de creştini - adepţi sau închinători ai lui Hristos - a
intrat în uz, noţiunea de sfânt şi-a restrâns sfera, indicând pe eroii
credinţei creştine, adică pe aceea care s-au distins prin zelul lor misionar
şi ostenelile lor în răspândirea Evangheliei, prin viaţa lor exemplară,
prin suferinţele îndurate pentru credinţa lor, prin activitatea lor în slujba
oamenilor sau pentru merite deosebite.[2]

Între aceşti eroi ai credinţei se numără şi Sfântul Cuvios Ioan
Iacob de la Neamţ [3], ale cărui sfinte moaşte s-au găsit întregi în
peştera Sfânta Ana din pustiul Hozeva, şi se păstrează în biserica
mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul din apropierea oraşului Ierihon
(Izrael).

S-a născut [4] într-o familie de ţărani credincioşi la 23 iulie
1913, în satul Crăiniceni, comuna Horodiştea, din fostul judeţ Dorohoi.
La botez a primit numele de Ilie. La vârsta de 6 luni rămâne orfan de
mamă, iar după doi şi de tată, fiind crescut de bunica sa, Maria. Primii
ani de şcoală îi face în satul natal, apoi urmează gimnaziul la Lipcani-
Hotin şi liceul la Cozmeni-Cernăuţi, fiind cel mai bun elev din şcoală.
Rudele sale vroiau ca să-l trimită în vara anului 1932 la Facultatea de
Teologie din Cernăuţi pentru a-l face preot, dar el simţindu-se chemat
de Dumnezeu la o viaţă mai înaltă, le-a spus:”Nu, eu vreau să mă fac
călugăr”. Rugându-se, cu lacrimi, lui Dumnezeu ca să-i descopere
ce cale să urmeze, a auzit într-o zi - pe când lucra la câmp - un glas de
sus, zicându-i: “Mănăstirea”.

Cerând binecuvântarea duhovnicului său (parohul satului),
tânărul Ilie îşi ia cărţile sfinte, crucea şi icoana Maicii Domnului
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şi călăuzit de Duhul Sfânt ajunge la
mănăstirea Neamţ, fiind primit în
obştea monahală de către stareţul mănăstirii, Episcopul
Nicodim (viitor patriarh al României). Aici i-a fost rânduit
ascultare la bolniţa şi biblioteca mănăstirii, fiind foarte tăcut,
ascultător şi smerit.

Între anii 1934-1935, face serviciul militar la Dorohoi, ca
infirmier, împlinindu-şi şi această “ascultare militară” cu multă
dragoste faţă de cei bolnavi, fiind iubit de toţi.

După satisfacerea serviciului militar se reîntoarce la
mănăstire şi la 8 aprilie 1936, în Miercurea Mare, din săptămâna
Sfintelor Patimi, este tuns în cinul monahal de arhiereul Valerie
Moglan, noul stareţ al mănăstirii Neamţului, primind numele de Ioan.
Dorind viaţă duhovnicească şi pustnicească, dorind ca să calce pe
urmele unde Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut , a pătimit şi a înviat,
împreună cu alţi doi vieţuitori din Mănăstirea Neamţului, pleacă în Ţara
Sfântă (Palestina). După ce se închină pe la Locurile Sfinte se retrage
la mănăstirea Sf. Sava de lângă Bethleem, unde rămâne 10 ani. Aici
primeşte mai multe ascultări ca paraclisier, prescurar, infirmier. Se
îngrijea cu dragoste, atât de călugării bătrâni şi bolnavi, cât şi de numeroşi
arabi şi beduini răniţi în război care erau aduşi la infirmeria mănăstirii.
In acelaşi timp se nevoieşte în cele ale călugăriei, răbdând grele ispite,
boli şi încercări de la oameni şi de la diavoli. În toate acestea avea un
mare sprijin în duhovnicul său, ieroschimonahul Sava, un mare povăţuitor
de suflete, de origine macedoromân care ştia româneşte.

Între anii 1939-1940 cuviosul Ioan Iacob împreună cu un ucenic
al său se retrage în pustiul Qumran, unde a cunoscut pe un alt pustnic
român Ioanichie Pârâială, care i-a devenit apoi ucenic credincios până
la moarte. Aici se nevoieşte în asceză şi rugăciune, înfruntând ispitele
nevăzute ale pustiei.

În 1941, împreună cu alţi călugări din Ţara Sfântă, este dus
într-un lagăr de pe Muntele Măslinilor, din cauza războiului. Eliberat,
se reîntoarce la mănăstirea Sf. Sava. În anul 1947 este hirotonit diacon
în Biserica Sf. Mormânt, cu aprobarea Patriarhului României şi la
recomandarea Arhim. Victorin Ursache, superiorul Căminului românesc
din Ierusalim. În acelaşi an este hirotonit preot şi numit egumen al
schitului românesc “Sf. Ioan Botezătorul” de pe valea
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Iordanului.  Aici, împreună  cu
ucenicul său Ioanichie şi câteva

maici românce săvârşea slujbele în limba română, a înnoit
chiliile şi biserica schitului, primea pe pelerinii români şi străini pe
care îi spovedea, povăţuia şi împărtăşea cu Sfintele Taine. Fiind
dotat de Dumnezeu cu darul scrisului a tradus scrieri patristice
din limba  greacă, a compus un volum de poezii duhovniceşti.[5]
În anul 1952 se retrage din această ascultare de la schitul românesc
şi, împreună cu ucenicul său, Ioanichie, intră în obştea mănăstirii
“Sfântul Gheorghe Hozevitul” situată pe valea pârâului Cherit,
unde s-a retras şi Sf. Prooroc Ilie. Din 1953 se retrage la peştera
Sf. Ana, locul unde - după tradiţie - se ruga Sf. Ana lui Dumnezeu

pentru a-i dărui o fiică. Aici s-a nevoit cuviosul Ioan Iacob timp de 7
ani, împreună cu ucenicul său, Ioanichie, în cele mai aspre nevoinţe, în
rugăciuni neîncetate, în privegheri de toată noaptea, în posturi
îndelungate, în lacrimi, în cugetări şi doriri duhovniceşti, răbdând tot
felul de ispite, suferinţe, lipsuri, din râvnă pentru desăvârşire şi mântuire
în Hristos, cu Hristos şi pentru Hristos.

În vara anului 1960, slăbit şi bolnav trupeşte dar întărit
duhovniceşte, în ziua de 4 august, după ce se împărtăşeşte cu Sfintele
Taine, îşi dă sufletul în mâinile lui Hristos pe care L-a iubit şi pentru
care s-a ostenit în toată viaţa sa.

În anul 1980, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, trupul său
a fost descoperit întreg, nestricat, răspândind un miros bineplăcut, semn
că Dumnezeu l-a preamărit şi l-a numărat în rândul sfinţilor. Este anunţat
reprezentantul Patriarhiei Române la locurile Sfinte, Arhim. Vasile
Cornilă, şi la 15 august 1980 printr-o procesiune de mare cinste, în
prezenţa reprezentanţilor Patriarhiei Ierusalimului, a unui mare număr
de pelerini, trupul său nestricat a fost depus în biserica Sf. Ştefan din
incinta mănăstirii, alături de moaştele Sf. Gheorghe Hozevitul [6].

De atunci şi până astăzi numeroşi pelerini din România, Grecia,
Cipru, Ţara Sfântă, America, Canada şi Australia, care vizitează Ţara
Sfântă, merg ca să se închine şi să ceară ajutor şi mijlocire la Dumnezeu,
la racla cu sfintele moaşte ale Cuviosului Ioan Iacob.

Pentru sfinţenia vieţii sale, adeverită prin păstrarea nealterată
a trupului său, care este izvorâtor de miros de bună mireasmă
duhovnicească, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a
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canonizat ca sfânt la data de 21-22
iunie, 1992, sub numele de “Sfântul
Ioan cel Nou de la Neamţ (Hozevitul)”, fixându-i ca zi de
prăznuire ziua de 5 august.

O mărturie concretă a cinstirii Sf. Ioan cel Nou de la
Neamţ este şi ridicarea unei biserici în incinta Seminarului Teologic
de la Mănăstirea Neamţului. Din informaţiile pe care le deţinem
putem aduce la cunoştinţă credincioşilor noştri că, în prezent, se
duc tratative între Patriarhia Română şi Patriarhia Ierusalimului
pentru ca racla cu sfintele sale moaşte să fie aduse în România şi
aşezate la Mănăstirea Neamţului. Cu prilejul sfinţirii noii biserici
din incinta Seminarului Teologic de la Neamţ au fost aduse de
către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi arătate
credincioşilor spre închinare :  un deget, metaniile şi camilafca de
călugărie. Pe feţele tuturor credincioşilor se putea vedea lacrimi de
bucurie şi mângâiere că măcar o parte din trupul sfântului este prezent
în mijlocul lor.[7]

Actul canonizării oficiale a unor sfinţi români [8] din 1955 şi
1992, între care şi Sf. Ioan cel Nou de la Neamţ, are o valoare cu
adevărat istorică. Prin acest act se dă satisfacţie unei dorinţe fierbinte
şi legitime ale credincioşilor noştri, care cinsteau de mult timp pe sfinţii
răsăriţi din mijlocul poporului român. Suntem acum conştienţi că şi din
rândul poporului nostru se pot ridica sfinţi, iar viaţa lor îmbunătăţită şi
faptele lor minunate, săvârşite în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor,
constituie pentru noi pildă, model şi imbold de a călca pe urmele lor şi
a le imita virtuţile.

Pe plan interortodox canonizarea unor sfinţi, cum este şi cazul
Sf. Ioan cel Nou de la Neamţ, este un prilej de întărire a sentimentului
şi a spiritului de frăţietate, de comuniune spirituală şi de solidaritate,
care uneşte Biserica noastră cu celelalte Biserici Ortodoxe surori,
concretizată în participarea delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe surori la
aceste canonizări. “Numele, faptele şi cinstea sfinţilor circulă de la
un popor la altul. Aceasta le apropie şi le bucură, în manifestarea
aceluiaşi sentiment religios, ridicându-se peste hotare pământeşti
şi peste deosebiri de neam şi limbă, face din ele o mare comunitate
sufletească, unită şi solidară în faţa celor de altă credinţă”. [9]
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Prin canonizarea făcută de Sf. Sinod în 1955 precum şi cea
din 1992 se dă o replică strălucită acelor cercuri catolice, protestante
şi neoprotestante care susţin că Biserica Ortodoxă, încremenită în
formalismul cultului ei, n-ar mai fi capabilă să ofere credincioşilor ei
climatul şi posibilitatea trăirii unei vieţi de înaltă spiritualitate, care să
rodească sfinţi.[10] Sf. Ioan Iacob dimpreună cu ceilalţi sfinţi canonizaţi
nu numai de Biserica Ortodoxă Română dar şi de celelalte Biserici
Ortodoxe surori este o mărturie de necontestat împotriva acestor acuze.
Să ne rugăm lui Dumnezeu şi Sfântului Ioan cel Nou de la Neamţ ca
să ocrotească ţara şi poporul român în aceste vremuri de mari încercări,
precum şi pentru ajungerea sfintelor sale moaşte pe pământul românesc.

 

[1] Cf. Rom. 1,7; 2 Cor.13,13; Efes.5,3; 1 Petru 2,5
[2] Cf. Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgică Generală (Manual pentru Institutele
Teologice), Bucureşti 1985,  p.272
[3] Slujba Sfântului Ioan cel Nou de la Neamţ, Iaşi 1996,  p.19
[4] Despre viaţa Sf. Ioan cel Nou de la Neamţ vezi Sinaxarul zilei din 5 august în
Slujba Sfântului Ioan cel Nou de la Neamţ, Iaşi 1996, pp.19-23, precum şi în Pateric
românesc, Bucureşti  1980,  pp.645-646
[5] O parte din poeziile sale  au apărut într-un volum îngrijit de părintele Ioanichie
Bălan de la mănăstirea Sihăstria, intitulat “Dor de pustie, dor de cer”, Mănăstirea
Sihăstria, 1992
[6] Sf. Ioan Iacob a fost canonizat de Patriarhia Ierusalimului în anul 1980, cf. Ierom.
Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Bucureşti 1980,  p.645
[7] Cf. Cătălina Chelaru, Bucurii duhovniceşti pe plaiuri moldave, în rev. Candela
Moldovei,  nr. 9-10/1999,  p10
[8] Cf. Pr. Prof. Dr. Ene Branişte,  op. cit.,  p.299
[9] Prof. T.M.Popescu, Însemnătatea canonizării sfinţilor români, în BOR, nr. 5-6/
1953,  p.498
[10] Cf. Pr. Prof. Dr. Isidor Tudoran, În legătură cu canonizarea sfinţilor români, în
BOR, nr.5-6/1958,  p.465u
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De la Facere la
Apocalipsã.

Rãtãciri ºi regãsiri

Crearea lumii şi a omului –
dilemă a individului contemporan

Diacon Claudiu Păun
Făgăraş

De-a lungul timpului, omul a fost încercat de o serie de întrebări
referitoare  la originea lumii în care trăieşte, la originea sa, sau  de
altele, precum: de ce din acelaşi pământ ies plante atât de diferite si de
diferit colorate, ce este viaţa, ce este moartea, de unde venim şi încotro
ne îndreptăm. La aceste întrebări el a găsit răspunsul prin religie, pe
baza revelaţiei divine ca izvor principal de elucidare a vocaţiei omului
în existenţă. Identitatea omului se reflectă în iubire, care stă la baza
creaţiei, fiind privită în perspectiva singurei motivaţii pentru care
Dumnezeu a creat lumea. Conştientizarea nimicniciei, limitei umane,
se transpune în planul valorii pe care Dumnezeu o pune pe persoana
omului, din care decurge dăruirea libertăţii sale absolute. Pronia este
dovada vie a faptului că Dumnezeu nu se retrage din scena creaţiei
lăsând lumea pradă haosului, anarhiei, arătând accentul pe care Îl pune
pe opera Sa, pe care o îndrumă, în afară de a-i descoperi originile. Din
acest motiv, originea e mai puţin importantă decât finalitatea vieţii ca
împlinire în, prin şi cu Dumnezeu. Însă dovedirea originii reprezintă baza
de plecare şi de cunoaştere spre calea cea adevărată şi desăvârşită.

Dumnezeu a creat lumea “ex nihilo”, fundamentul creaţiei fiind
iubirea ca model al iubirii intratreimice desăvârşite spre care este chemat
şi omul. Astfel omul îşi caută Dăruitorul pentru ca, cunoscându-L şi
urmându-L, să se desăvârşească şi să împlinească scopul pentru care
a fost creat: îndumnezeirea sa prin har. El nu a făcut lumea din
obligaţie, independenţa Sa faţă de lume putea să se rezume la existenţa
intratreimică, cea în trei ipostasuri, creaţia fiind plusul dat existenţei
Sale, iar iubirea fiind manifestarea supremă pe care ţine să ne-o
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comunice. Creaţia lumii nu are ca
esenţă fiinţa lui Dumnezeu sau

persoana Sa, în sensul că totul s-ar fi născut din substanţa lui
proprie ca în alte religii (panteism de ex.), ci reprezintă un act
liber, adică trecerea de la nefiinţă la fiinţă. În acest sens şi
hotărârea de la creaţie “Să fie...!”. Deci Dumnezeu a creat lumea
prin hotărâre, dând raţionalitate doar omului, căruia i-a dăruit pe
lângă libertate deplină şi chipul şi asemănarea Sa. Astfel
perfecţiunea creării lumii denotă un aspect ce ţine de obiectivitatea
divină, neexcluzând însă o implicare subiectivă în creaţie, în sensul
că afectivitatea este privită ca primordială în Geneză. Dumnezeu
nu a fost un Dumnezeu absent de la creaţie ci implicarea Lui

subliniată mai sus, arată iubirea supremă de care a dat dovadă.
Participarea efectivă la crearea omului arată valoarea pe care i-o
acordă Dumnezeu,”zidindu-l” în mod personal: „Şi Domnul Dumnezeu
1-a zidit pe om din ţărână luată din pământ, şi a suflat asupra lui
suflare de viaţă, şi s-a făcut omul întru suflet viu” (Facere 11,7).

 Problematica originii lumii  şi cea eshatologică este  prezentă în
toate culturile umanităţii, începând cu omul arhaic şi sfârşind cu omul
modern şi, tot mai mult, postmodern contemporan. Imaginaţia mitologică
şi speculaţia filozofică au constituit principalele forme ale răspunsului
uman dat acestei enigmatice probleme. Mitologia, filozofia, ştiinţa şi
teologia se vor dovedi purtătorii unui dialog peren, când paşnic, când
polemic, care constituie şi substanţa şi orizontul de nedepăşit al culturii
europene până în zilele noastre.

Privind lucrurile din perspectivă creştină, teologia Bisericii a
încercat mereu să exprime şi să justifice Revelaţia biblică privitoare la
originea şi sfârşitul omului şi lumii paralele cu concepţiile filozofiilor şi
ştiinţei dominante într-o epocă sau alta. În Antichitate şi în Evul Mediu
în prim-plan a stat realizarea unei convergenţe în acelaşi timp critice şi
pozitive între Revelaţia biblică, filozofia neoplatonică ori aristotelică şi
ştiinţa astronomică ptolemeică la care se adăuga medicina. Pornind
de aici, teologia medievală a creat un model al genezei bazat pe
integrarea datelor revelate într-un sistem al lumii oferit de filozofia şi
ştiinţa antică. Acest sistem teologico-filozofic cu puternice valenţe
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sociale conservatoare a fost însă
distrus, începând cu Renaşterea, de
ştiinţa modernă clasică galileo-newtoniană. Pe fondul
mentalităţii iluministe din secolul XVIII şi al pozitivismului din
secolul XIX, părea să se fi instaurat un conflict iremediabil şi
definitiv între ştiinţă şi teologie (Biblie), între raţiune şi credinţă.
O ultimă fază a acestui conflict 1-a reprezentat manipularea
ideologică agresivă a ştiinţei în sens materialist şi ateist militant în
societăţile est-europene aflate sub dominaţia comunismului marxist-
leninist-stalinist.

Pentru atenuarea acestui conflict s-au încercat diverse soluţii
apologetice, combinând o atitudine pozitivă, respectiv, negativă (de
respingere) a ştiinţei moderne şi o lectură realistă, respectiv, simbolică
a datelor revelate ale Bibliei. Nici una din încercările de congruenţă
nereuşind să se impună, geneza şi sfârşitul lumii, raiul şi iadul, au
continuat să fie problematice pentru conştiinţa omului contemporan.
Trebuie recunoscut însă că la ora actuala datele conflictului/dialogului
între ştiinţă şi revelaţie, între cunoaştere şi Biblie, s-au modificat
considerabil faţă de cele de la sfârşitul secolului trecut şi începutul
secolului nostru.

Nu trebuie să obosim niciodată de a repeta că formula „crede
şi nu cerceta”, care n-are nici un temei în Scriptură sau în Tradiţie, nu
este doar străină creştinismului, dar este chiar potrivnică esenţei sale.
Scripturile ne învaţă, dimpotrivă, „să cercetăm toate lucrurile şi să
păstrăm ce este bun” (I Tes. 5, 21), căci „toate îmi sunt îngăduite,
dar nu toate îmi sunt de folos” (Cor. 6, 12). Mai adânc, Însuşi
Mântuitorul învaţă: „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla...” (Mt.
7,7), pentru ca sufletul credincios în Sfânta Liturghie, după Sfânta
împărtăşanie, să rostească: „Am aflat credinţa cea adevărată, am
primit Duhul Cel ceresc”.

Prima întâlnire dintre religie şi ştiinţa modernă, petrecută în secolul
XVII, a fost una amicală. Cea mai mare parte dintre fondatorii revoluţiei
ştiinţifice erau creştini pioşi convinşi că în activitatea lor studiază opera
Creatorului. In secolul XVIII, numeroşi oameni de ştiinţă credeau într-
un Dumnezeu Creator al universului, dar nu-L mai
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vedeau ca pe o persoană divină care
intervine în mod activ în lume şi în

viaţa omului. In secolul XIX, anumiţi oameni de ştiinţă erau
deja ostili religiei, cu toate că Darwin însuşi susţinuse că procesul
evoluţiei, nu însă şi detaliile şi particularităţile speciilor, a fost
proiectat de către Dumnezeu.

In secolul XX interacţiunea dintre religie şi ştiinţă a căpătat
multiple forme. Noile descoperiri ştiinţifice au repus în discuţie idei
religioase clasice. Unii autori au sărit în apărarea doctrinelor tradiţionale
sau au abandonat complet tradiţia, iar alţii au reformulat în lumina
ştiinţei concepte vechi şi îndelung susţinute. Intrând în noul mileniu,
această problematică manifesta un nou interes printre teologi, oameni

de ştiinţă, jurnalişti, şi nu in ultimul rând cel al  cetăţeanului de rând.
Partizanii evoluţionismului afirmă că omul îşi are originea în

maimuţă, viaţa îşi are originea  ş:în apă. Adepţii creaţionismului susţin
însă că pentru crearea omului Dumnezeu a întreprins şi a plănuit o
lucrare specială făcându-l pe acesta “cununa creaţiei Sale”.

Asistam astăzi la o demontare a credinţei autentice – mă refer când
spun aceasta la oamenii „căldicei în credinţă” – prin tot felul de cărţi şi
cărţişoare (Dan Brown, Paulo Coelho - de ex.) sau articole de ziare sau
emisiuni TV, filme („Codul lui DaVinci”, „Călător în Ţara Sfântă”), inclusiv
legi emise de Parlamentul  European (libertatea de exprimare a orientării
sexuale ), prin care se încearcă să se actualizeze mult cunoscuta afirmaţie
a lui Nietzsche: ”Dumnezeu a murit!” Lumea nu mai ştie ce să mai creadă,
de fapt nici nu mai e lăsată să creadă, i se oferă totul „pe tavă”. Gândesc
alţii – nu contează că nu  în folosul nostru – ci în locul nostru.

In concluzie,  viaţa pe Pământ, universul şi toate celelalte au fost
create cu efort, cu un scop, ceea ce omul actual nu mai conştientizează.
Omul de azi nu mai ascultă chemarea lui Dumnezeu, nu mai ştie că
scopul lui este de a deveni „dumnezeu” la rândul său, parcă tot ceea
ce face el este dăunător  pentru cei din jurul său, pentru el însuşi, viaţa
primită  în dar de la Dumnezeu  i se pare o povară.

Intre ştiinţă şi religie, ca alternative ale originilor omului şi a
universului, omul este pus arbitru în propriul joc al conştiinţei de sine.
El trebuie sa se decidă, să aleagă, alegere care l-ar putea costa veşnicia:
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“Dacă Dumnezeu nu există
şi eu nu cred, nu am pierdut
nimic.

Dacă Dumnezeu nu există şi eu  cred, iarăşi nu am
pierdut nimic,

dar Dacă Dumnezeu există şi eu nu cred, atunci am
pierdut TOTUL!” - Blaise Pascal - Cugetări

 Quo vadis homine?

Biblia sau Sfânta Scriptură
– la aniversare –

320 de ani de la prima ei ediţie tipărită în limba română
Student Alexandru Magheru

Istoria faptelor şi culturii unui popor se înscrie în actele ei cele
mai de seamă, în intenţiile de conservare a teritoriilor ocupate de
strămoşi şi servite  prin slujirea şi exploatarea pământului, cultivarea
unor tradiţii unice şi crearea unui folclor care să individualizeze spaţiul
absorbit de sudoarea menţinerii traiului necesar supravieţuirii fireşti.
Dar, ceea ce individualizează cel mai mult un popor este istoria lui
culturală care îl face unic sau distinct între celelalte popoare, această
incomparabilitate măsurabilă face diferenţa între ceea ce poate să
realizeze o naţie şi ceea ce nu poate să izbutească, ceea ce poate să
schimbe sau ceea ce nu poate primenii.

De această istorie culturală, a poporului ce trăieşte de mai
bine de două milenii în spaţiul protejat de arcul muntos, verde-carpatic,
ce străjuieşte şi ajută individualizarea, ar fi inteligent să o observăm nu
dacă are sau nu rost să ne lăudăm, ci să valorificăm atât cât este
posibil ceea ce înaintaşii noştri au făcut pentru noi.

Faptul că anul acesta se rotunjesc anii de când truditorii şi
înfrumuseţătorii culturii neamului românesc au pus în mâna poporului
român „cartea cărţilor” (Biblia), ne îndeamnă să cercetăm istoric şi
mai ales cultural faptul că ne bucurăm de traducerea celei mai citite şi
studiate cărţi de pe mapamond. Astfel, punem în atenţia lectorilor şi
iubitorilor de frumos istoria şi valoarea Bibliei pe pământul pe
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care-l slujim şi în care dăinuim. Acest
fapt, după cum vom vedea, face din

noi o naţiune cu un cult, o limbă şi o cultură identice, formate în
tinda Bisericii, căci acolo au funcţionat primele şcoli româneşti. Dacă
Biserica ne-a format cultural, atunci înseamnă că ea îşi are un mare
merit, pe lângă acela că se roagă lui Dumnezeu pentru bunul mers al
neamului şi pentru iertarea păcatelor lui. Dar pe noi ne interesează
aici, după cum am mai menţionat şi mai sus, valoarea culturală ce
reiese din cea istorică a traducerii şi folosirii Sfintei Scripturi.

Contextul istoric

După spaima pe care o lansaseră turcii lui Mahomed
Cuceritorul, subjugând capitala creştină, Constantinopol (1453), Europa
creştină este cuprinsă de teroare, desfăşurând primeniri cu scopul de
a stăvili expansiunea otomană. Sub ameninţarea turcă, atât din punct
de vedere politic dar şi religios, căci căderea colosului din Bizanţ era
considerată şi ca o înfrângere a Dumnezeului creştin de către Allah –
Dumnezeul mahomedanilor; însuşi papa a luat atitudine, organizând
celebrele cruciade de eliberare a locurilor sfinte de sub jugul otoman.

Astfel, papa Clement al VIII-lea (1592-1605) realizează „Liga
Sfântă” din care fac parte: Statul Papal, Spania, Austria, ducii de
Toscana, Mantova şi Ferrara. Interesantă, acum, e istoria ţărilor române:
pe 13 noiembrie 1594 Mihai Viteazu izbucneşte o revoltă la Bucureşti
înlăturând creditorii levantini şi garnizoana otomană. Riposta turcă duce
la încheierea la Alba Iulia în 20 mai 1595 a unui tratat cu Sigismund
Báthory, prin care Mihai Viteazu şi Ţara Românească se subordonează
principelui Ardealului. La începutul lui iunie, Aaron Vodă al Moldovei
(1591-1595) încheie un tratat asemănător, astfel  Sigismund devinind
suzeranul celor două ţări. În spiritul tradiţiei medievale, se realizează
unitatea ţărilor româneşti de tip suverano-vasal, tocmai pentru a răspunde
confruntării cu Imperiul Otoman. Între timp, datorită retragerii Moldovei
din alianţă, Aaron Vodă fiind înlocuit sub influenţa lui Zamoisky al
Poloniei cu Ieremia Movilă, şi numirea lui Andrei Bathory ca principe
în Transilvania, tot un aderent al politicii lui Zamoisky, situaţia ţărilor
române rămâne confuză; acelaşi Zamoisky, dorea în Ţara Românească
ca rege pe Simion Movilă, frateledomnului Moldovei. De aceea, în
toamna anului 1599, Mihai Viteazu pătrunde in Transilvania
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şi învinge la Şelimbăr oastea
ardeleană în 18 octombrie 1599.
Motivul cuceririi Transilvaniei a fost de a reface alianţa creştină
împotriva otomanilor, continuată cu atragerea Moldovei la această
„Sfântă Ligă”. Pe motivul alianţei cu turcii şi tătarii, în mai 1600
Mihai Viteazu cucereşte Moldova. Trebuie punctat următorul fapt:
nu ideea unităţii naţionale a dus la unire, ci ideea solidarităţii creştine,
care a creat un precedent spre idealul naţional. Însă, în 1601, forţe
nedescoperite încă reuşesc să împiedice doar pentru moment planul
de unitate national-confesionlă, Mihai Viteazu fiind ucis mişeleşte.

Dar, primul deceniu din secolul XVII aduce declin în
Imperiul Otoman, generat de criza monetară şi de complicaţiile
sale externe. În deceniile imediat următoare, în ţările române se
înregistrează tensiuni şi conflicte, declanşate de conflictele dintre
boierime şi domnie, care au fost mai degrabă manifestări ale
divergenţelor de politică externă – orientarea spre puterile creştine
sau acceptarea suzeranităţii Porţii Otomane. În deceniul al IV-lea, se
cristalizează idealul unui stat. Domnia lui Şerban Cantacuzino (1678 -
1688), alături de cea a lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), se
remarcă prin legături cu Austria, Polonia şi Rusia, toate cu scopul de a
recunoaşte independenţa ţării şi înlăturarea pericolului otoman. După
1683, în urma înfrângerii turcilor la Viena, pentru ţările româneşti extra-
carpatice, Ţara Românească şi Moldova, se arată o perioadă
împovărătoare: creşte controlul Porţii şi implicit a haraciului şi a celorlalte
contribuţii. Din 1711 în Moldova şi 1716 în Ţara Românească, şi până la
răscoala lui Tudor Vladimirescu din 1821, se va instaura un regim sumbru
fanariot sau turco-fanariot, din cauză că turcii nu mai aveau încredere în
domnii români. De remarcat în această perioadă este şi faptul că marea
parte din veniturile şi impozitele ţărilor erau direcţionate nu în folosul sau
în dezvoltarea lor, cu mici excepţii însă, ci ele mergeau spre sud, sau
spre îmbogăţirea vistieriei domnului, pentru ca acesta să poată cumpăra
un nou „mandat”.

În aceste condiţii grele pentru români, atât din punct de vedere
economice cât şi culturale – căci domnii străini nu aveau interes decât
personal, se reuşeşte tipărirea Bibliei chiar pe teritoriul nostru.
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Contextul ecclezial

Pe scurt, istoria scrisului este una din cele mai
fascinante. S-a scris pe nisip, pe lut, pe scoarţa copacilor, pe

piatră (plumb, aramă, bronz, aur), pe pairus – secolul 4 î.e.n.
(papirusul este obţinut dintr-o plantă greu de procurat dar uşor de
transportat), pe pergament – sec 4 e.n. (din pieile unor animale; a
revoluţonat la vremea lui ars scribendi prin faptul că putea fi
procurat oriunde în lume şi transportat cu uşurinţă). Apare apoi
hârtia, în China, descoperitorul ei fiind Tai Lun (105 e.n.), care a
confecţionat-o din coajă de dud, cârpe şi plase vechi de pescuit.
Însă, din motive subiective s-a ţinut secretă descoperirea ei,

japonezii fiind cei care în 610 d. H. reuşesc descifrarea enigmei. După
două secole o descoperă şi arabii, care, pe cunoscutul drum zis al
mătăsii vor aduce şi în Europa marea inovaţie chineză. Spania – în
secolul IX – va fi prima ţară europeană care va produce hârtie. La noi,
morile de producere a hârtiei apar pentru prima data la Braşov (1546),
Cluj (1562) şi Sibiu (1574). Până atunci am importat hârtie pe cheltuieli
extraordinar de mari, uneori suportate de domni prin donaţii, alteori de
cler, dar, ca în zilele noastre, poporul fiind cel care aducea un aport
deosebit de important la realizările monumentale.

De-a dreptul fascinantă este trecerea de la caligrafie la
tipografie. Johannes Gutenberg (c.1400 - 1468) uimeşte lumea prin
invenţia sa captivantă, care va ajunge pe teritoriul ţării noastre relativ
repede, pe la 1500, la aproximativ 60 de ani de la inventarea lui în
Germania. Şansa neamului românesc s-a numit ieromonahul Macarie,
un meşter tipograf care s-a pregătit în tipografia din Veneţia, după
care a înfiinţat o alta la Cetinie, capitala statului Zeta (Muntenegru),
unde, din cauza turcilor vine în Ţara Românească, înfiinţând o nouă
tipografie. Motivul adevărat pentru venirea sa pe teritoriul ungro-vlah
a fost acela că aici autonomia nu a fost cedată în faţa otomanilor, şi că
el era mai aproape de confraţii lui, putând astfel să-i ajute cu tipărituri
de cărţi. Se pare că atelierul a funcţionat la Târgovişte, unde era scaunul
domnesc, sau la Mănăstirea Dealu, nu foarte departe de acesta. El a
tipărit doar în limba slavonă trei cărţi de cult (Liturghier -1508, Octoih
- 1510, Evangheliar - 1512).

Apare apoi la Sibiu primele cărţi în limba română într-o tiparniţă
a saşilor transilvăneni în anul 1528. Aici, Filip Moldoveanul,
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originar din Moldova, cunoscut şi sub
numele de Filip Maler sau Pictor,
angajat ca scrib român de magistratul Sibiu, va tipări prima
carte bilingvă, Tetraevanghelul slavo-român, în anii 1551-1553.
Este şi prima carte în limba română păstrată.

În perioada anilor 1556-1582 se remarcă activitatea diaconului
Coresi, care a militat alături de alţi ierarhi şi oameni de cultură pentru
introducerea limbii române în cultul Bisericii, dar şi pentru a întări
conştiinţa de neam pentru marea unitate teritorială şi lingvistică.

A urmat apoi, o frumoasă perioadă, de la 1602 şi până la
instaurarea regimului fanariot (1711 în Moldova şi 1716 în Ţara
Românească), fiind numită de mulţi istorici ai Bisericii, printre care
şi Părintele Profesor Acad. Dr. Mircea Păcurariu, „perioada de
apogeu”, care a însemnat: distingerea unor ierarhi prin interesul lor
pentru cultura neamului, un număr însemnat de cărţi tipărite, străduinţa
pentru introducerea limbii române în cultul bisericesc, ridicare multor
biserici şi mănăstiri, purtarea de legături cu bisericile ortodoxe surori
pentru obţinerea de avantaje dar şi pentru întrajutorare reciprocă, dar
şi organizarea şi participarea la un mare sinod panortodox ţinut la Iaşi
în 1642. Tot în acest secol sunt atestaţi catolicii în Moldova, majoritatea
de origine poloneză. Apoi, tot acum apar călugării franciscani,
credincioşii armeni, evreii, existând chiar documente care atestă faptul
că unii domni români nu au fost indiferenţi cu aceştia în suferinţele lor.

Ceea ce ne atrage nouă atenţia şi mai mult, este anul de culme
din istoria traducerilor şi tipăririlor în limba română a celei mai folosite
cărţi, anume anul 1688, an în care Sfânta Scriptură apare integral tipărită
în limba şi pe teritoriul poporului român. Dar, este imperios necesar să
vedem, mai întâi, care au fost eforturile de dinaintea anului 1688 în
vederea tălmăcirii şi tipăririi ei în limba română.

Astfel, în 1640-1641 apare Ceaslovul şi Pravila cea Mică în
limba română la Mănăstirea Govora, azi judeţul Olt, regiunea Oltenia-
valahorum. Apoi, în Moldova, după ridicarea la rangul de Mitropolit a
lui Varlaam (1632-1653) care a păstorit sub Vasile Lupu (1634-1653),
mare susţinător al bisericii, a tipărit o carte de predici, Cazania în
1643, care are 506 foi. Lucrarea este importantă pentru că pe tot
parcursul ei conţine citate biblice traduse din limba greacă, aşa precum
menţionează el în prefaţă. Mitropolitul Dosoftei al Moldovei (1658-
1686), care a fost trecut în 2005 în rândul sfinţilor de Sfântul
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Sinod, a revizuit o traducere mai
veche făcută din greacă în română

de spătarul Nicolae Milescu de la Constantinopol a Vechiului
Testament. Este o lucrare foarte importantă, care s-a luat în

considerare în 1688. Apoi, un alt mitropolit, Simion Ştefan (1643-
1656) al românilor din Transilvania şi ieromonahul Silvestru, fost
egumen la Govora, în Oltenia, au realizat prima ediţie integrală a
Noului Testament în limba română în 1651. Apoi, Mitropolitul
Teodosie al Ţării Româneşti (1668-1672 şi 1679-1708) a tipărit
Evanghelia şi Apostolul, ambele în limba română (1682, 1683).

Traducerea cărţilor în limba românilor, a culminat, astfel, cu
tipărirea Bibliei de la Bucureşti, din 1688, numită şi Biblia lui

Şerban Cantacuzino. Părintele Profesor Mircea Păcurariu descrie
astfel acest mare eveniment din cultura poporului: „Era prima ediţie
integrală a acestei cărţi în limba română, operă de mari proporţii,
cu 944 pagini, format mare, literă măruntă pe două coloane. Are două
prefeţe, una pusă sub numele lui Şerban Cantacuzino, alta semnată de
Dositei, patriarhul Ierusalimului (deşi se pare că autorul este cărturarul
Constantin Cantacuzino Stolnicul). La traducerea acestei primei ediţii
integrale a Bibliei şi-au adus contribuţia mai mulţi cărturari din secolul
al XVII-lea din toate cele trei ţări locuite de români, ea fiind o expresie
a unităţii româneşti […] Înainte de a fi dat la tipar, întregul text a fost
revăzut de fraţii Radu şi Şerban Greceanu – probabil şi de Constantin
Cantacuzino Stolnicul –, ajutaţi de unii cărturari greci, ca mitropolitul
Ghermano Nissa sau patriarhul Dositei al Ierusalimului […] În felul
acesta, Biblia de la Bucureşti se prezintă ca o încununare a strădaniilor
cărturarilor români de până atunci, din toate cele trei ţări, de a reda
cuvântul lui Dumnezeu în limba română”.1

În foaia de titlu a acestui monument literar se arată că s-a
tipărit „spre înţelegerea limbii româneşti”. Toate traducerile de mai
târziu, într-o măsură mai mare sau mai mică au folosit această ediţie
princeps. Toate acestea fac din ea una dintre cele mai valoroase cărţi,
sub raport istoric, lingvistic şi bisericesc, din vechea noastră cultură.

După anul şi ediţia primă din 1688 şi până în zilele noastre, s-
au făcut mai multe traduceri şi diortosiri ale Sfintei Scripturi. Cele mai
cunoscute sunt: Biblia din 1914 numită Biblia Sfântului Sinod, intitulată
astfel pentru că la traducerea ei au participat toţi membrii Sfântului
Sinod, a urmat o nouă ediţie în 1936, apoi una în 1938 la o
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editură de stat, tradusă de preoţii
profesori Gala Galaction şi Vasile
Radu. În 1944 apare o nouă ediţie sinodală la traducerea căreia
a lucrat Patriarhul Nicodim Munteanu. În timpul patriarhului
Justinian Marina (1948-1977) s-au editat două ediţii (1968, 1975),
ambele cu tiraj de 100 000 de exemplare. Începând cu 1988, la
300 de ani de la apariţia Bibilei de la 1688, a fost publicată în
colaborare cu Societăţile Biblice Unite şi într-un tiraj iniţial de 100
000 de exemplare. O nouă osteneală se ridică în zilele noastre prin Înalt
Prea Sfinţitul Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Orăzii,
care a reuşit realizarea unei noi versiuni revizuite după monumentala operă
a Septuagintei (traducerea celor şaptezeci), redactată şi adnotată de
Înalt Prea Sfinţia Sa, purtând numele de „ediţie jubiliară a Sfântului Sinod al
bisericii Ortodoxe Române”, apărută în anul 2001.

Aceasta este, pe scurt, istoria Bibliei româneşti, o istorie de
320 de ani. De atunci, ne înscriem şi noi în marea istorie a omenirii cu
o limbă formată şi cultivată în jurul celei mai studiate cărţi de pe
mapamond, la fel ca şi latinii, spaniolii, germanii, englezii, ungurii etc.
Într-adevăr, cultura şi formarea poporului nostru s-a realizat în tinda
bisericii, acolo unde au funcţionat şi primele şcoli şi cei dintâi dascăli.
Acesta este un lucru îmbucurător, datorită şi faptului că gena poporului
nostru simte o profundă mişcare dincolo de simţurile dăunătoare
spiritului de cercetător întru adâncuri spre Principiul Unic, care este
divinitate nu atotputernică, care ne-ar putea distruge cu atotputernicia
Sa, ci atotţiitoare, care ne mângâie cu infinitatea ei.

Nu ne rămâne decât sa fim recunoscători înaintaşilor noştri, şi
să le mulţumim prin citirea, ascultarea şi protejarea operei lor, ca nici
ei să nu „simtă” că osteneala lor, de ani de zile, le-a fost redusă la
indiferenţă. Chiar prezenţa Bibliei în case sau cel puţin în biblioteci,
dacă nu chiar prin citirea, atât cât este cu putinţă şi cât ne permite
timpul fiecăruia, a câtorva pasaje culese la întâmplare, va face pomenită,
tacit şi totuşi esenţial, memoria cercetătorilor ei.

Bucuria de a avea pe masă Cuvântul lui Dumnezeu tălmăcit în
limba noastră nu ne poate decât să ne facă să ne simţim mai apropiaţi
de sânul Prea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi.
(NOTE)
1 Pr. Prof. Acad. Dr. Păcurariu, Mircea - Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ditura
Andreiană, Sibiu, 2007, p. 206
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Misiunea Bisericii
*

 Tinerii-Familia-Lumea

Cine suntem şi de ce ne-am născut?
Maica Siluana Vlad

Centrul de Formare şi Consiliere
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil – Craiova

Răspunsuri la întrebări
Spuneaţi că este bine şi este creştineşte să binecuvântăm:

Doamne, binecuvântează pe soţ, pe copil.
Este corectă – căci pare justificată într-un fel – atitudinea

mamelor care, îndurerate, aleargă la preoţi şi spun că nu sunt
ascultate de copii şi că copiii lor fumează, beau, le spun să se
cunune la biserică şi nu ascultă… şi spun vorbe de genul: „Eu l-
am făcut, mai bine îl dădeam pe apă”  şi alte formule de genul
acesta? Sunt corecte aceste atitudini, care provin dintr-o durere?

Nu! Omul la durere are două posibilităţi: să fie tâlharul din
stânga sau tâlharul din dreapta Mântuitorului, să ceară milă lui
Dumnezeu sau să-L blesteme: „De ce l-ai lăsat pe acela să-mi facă
asta?”, „De ce ai îngăduit să mi se întâmple lucrul acesta?”. În clipa în
care nu cerem mila lui Dumnezeu într-o formă sau alta, la durere,
automat, orice am face, intră în sfera de reproş al lui Dumnezeu: „Ce
am făcut!!? L-am omorât pe tata!”. Orice plângere din aceasta este
ca o revoltă împotriva lui Dumnezeu.

Alergarea la preot este absolut minunată .  Există  şi
binecuvântarea pe care o dau eu în virtutea faptului că sunt creştin şi
toţi avem preoţia universală. Există şi preoţia sacerdotală – cea prin
hirotonie – unde preotul slujeşte Sfintele Taine, sfintele slujbe şi face
lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, dar nu e înlocuitorul lui Dumnezeu,
ca papa, ci este slujitorul lui Dumnezeu, e mâna lui Dumnezeu care
lucrează şi lucrează prin ascultare. Binecuvântarea pentru căsătorie,
binecuvântarea pentru sfintele slujbe nu poate să o dea decât preotul.
Este şi binecuvântarea pe care o dau eu ca preot al puterilor mele, ca
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împărat al puterilor mele. Noi toţi suntem chemaţi să fim domni şi
doamne după chipul lui Dumnezeu care este Domnul; a fi domn
înseamnă să fii ca Dumnezeu, să fii stăpân pe puterile tale. Dumnezeu
este Stăpânul a tot, eu sunt stăpânul acestui puţin care sunt eu, al
impulsurilor mele, al pornirilor mele.

În calitatea mea de domn şi preot al puterilor mele, eu binecuvântez
sau blestem, slujesc lui Dumnezeu sau lui mamona. Alergarea la părinte
(preot) ca să-l pârăsc pe copil sau să-l blestem sau să-I cer lui Dumnezeu
să-l pedepsească ca să-l înveţe minte este din cauza durerii, de frică sau
din slăbiciune, dar este păcat. Să fugim de lucrul acesta!

În momentul în care soţul, copilul, vecinul, colegul nu ne ascultă,
nu-i mai spuneţi nimic! O doamnă se plângea unui părinte şi-i spunea:
„Părinte, dar nu ştiu ce să-i fac să vină la biserică. Atât îi zic şi atâta îl
cicălesc, dar nu vrea să vină! Atâta mă rog de el”. Părintele i-a zis:
„Nu vă mai rugaţi de el, rugaţi-vă pentru el!”. Cu cât îi spunem unui
om să nu mai facă un rău, cu atât îl face mai mult pentru că el nu vrea
să fie stăpânit de tine. Să-L cicălim pe Dumnezeu. Unor preoţi le spunea
un părinte: „Preoţilor, nu mai vorbiţi atât de mult cu credincioşii despre
Dumnezeu, ci vorbiţi mai mult cu Dumnezeu despre credincioşii voştri”.
Sunteţi profesori: rugaţi-vă pentru copii înainte de a intra în clasă. Sunteţi
judecători: rugaţi-vă pentru cazurile pe care le aveţi. Sunteţi medici: rugaţi-
vă pentru bolnavii dumneavoastră. Eşti vânzător: roagă-te pentru cel
care intră în magazin; roagă-te pentru cel care te supără aşa cum poţi.

Era odată pe stradă o bătrână care cerşea – se vedea că nu
mai cerşise, dar de o condiţie morală foarte bună. Stătea, aşa,
îngrămădită cu ruşine, îşi pusese o iconiţă în faţă şi nu zicea nimic. M-
am apropiat de ea şi am întrebat-o: „Aţi primit ceva?”. Zice: „Nu”. I-
am zis: „Tot staţi degeaba aici… rugaţi-vă pentru ei. Le vedeţi
picioarele, aleargă în toate părţile, au atâtea probleme, au atâtea
necazuri… Ziceţi aşa: «Maica Domnului binecuvântează-l pe
acesta, ajută-l pe acesta care trece pe lângă mine». Faceţi ceva
bun. Când am trecut după o săptămână mi-a zis: „Maică primesc de dau
la toţi la sfârşitul zilei (erau vreo 10 înşiraţi pe acolo) fără să cer nimic”.
E atât de puternică această rugăciune! Deci aceasta este atitudinea…

Da, să mergem la părintele pentru că rugăciunile din biserică,
rugăciunile părinţilor sau ale călugărilor sunt mai puternice pentru că
sunt mai multe slujbe. E bine să te rogi şi acasă, trebuie să te rogi şi
acasă, dar rugăciunea din biserică fiind făcută în comuniune este mult
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mai puternică. „Când sunteţi doi sau trei
care vă uniţi să cereţi ceva, veţi primi”.

Este păcat, este rău să faci observaţie unui
preot dacă greşeşte?

Poţi să-l şi cerţi decât să-l vorbeşti pe la spate. Poate că nu e
potrivit cuvântul. Nu trebuie să-i faci observaţie. Nici copilului nu
trebuie să-i faci observaţie; e mai greu să-i faci observaţie, are
mai puţin efect când îi faci observaţie. Dar poţi să-l mustri sau
poţi să-i spui ce gândeşti şi ce simţi. În primul rând nu ştii dacă
ceea ce face e bine sau rău, s-ar putea să ţi se pară. Dar dacă
preotul vrea să te pupe în timpul Tainei Spovedaniei… atunci îi dai
o palmă, nu-i faci observaţie. Se întâmplă… sunt şi ei ispitiţi…

După aceea îi spui că dacă mai face îl spui episcopului.
Un părinte tânăr a dat un răspuns minunat într-o parohie. Era

tânăr şi toată lumea îi spunea ce să facă, cum să facă, că n-a făcut
bine aşa, că nu e bine aşa. Părintele le-a spus să vină tot satul la
biserică pentru că trebuie să le spună ceva şi apoi pleacă. Au venit toţi
la biserică şi le-a spus: „Oameni buni, eu sunt tânăr, dumneavoastră
sunteţi mai bătrâni, sunteţi mai înţelepţi, eu sunt ca un copil. Vă
rog să mă certaţi, să mă învăţaţi, să-mi spuneţi tot ce aveţi de spus
despre cum să merg pe drum, cum să-mi pun şira de paie, cum să-
mi prăşesc porumbul, cum să-mi cresc găinile, cum să-mi bat
nevasta sau să n-o bat, dar să nu-mi spuneţi cum să fac Sfânta
Liturghie, să nu-mi spuneţi cum să Botez, să nu-mi spuneţi cât să
mănânc la pomenile dumneavoastră…”, că «popa acesta nu mănâncă
nimic şi nu bea nimic»; avea şapte pomeni, dacă popa acesta mânca la
toţi şi bea, pe urmă ziceau că „popa acesta e un beţiv”. Le-a spus clar:
„Sunt lucruri în care ascult de dumneavoastră şi vă mulţumesc
pentru observaţii şi pentru sfat pentru că învăţăm unii de la alţii,
dar sunt lucruri în care nu aveţi cum să ştiţi mai mult, decât să
verificăm împreună: fac de la mine sau este scris în sfânta
rânduială”. Oamenii vor să pună nunta miercuri, să facă nunta nu
ştiu când, au tot felul de aşteptări şi de pretenţii de la preot.

Este păcat să judecăm pe oricine, dar un păcat foarte grav
este să judecăm un preot. Să-l mustrăm, să-l certăm, să-i facem
observaţie, să-i spunem ce simţim, ce gândim după rânduiala din Sfânta
Biserică, rânduială dumnezeiască, întâi între patru ochi, apoi chemi doi
sau trei, apoi îl spui… Dar noi începem prin a-l bârfi, prin a-l
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judeca şi lucrul acesta se întoarce
împotriva noastră. Dintre poruncile
Mântuitorului cea mai vehementă este: „Nu judecaţi!” şi „Iertaţi”.
Aceste două lucruri să le ţinem minte: să nu judecăm şi să iertăm.

Ce se întâmplă atunci când nu ştii pe ce cale să o iei
între fete sau băieţi? Mie-mi plac băieţii şi sunt tot băiat…

Mulţumesc că mi-ai pus întrebarea. Sunt două lucruri aici:
unul e acela că drumul pe care trebuie să mergi e acela pe care l-
a rânduit Dumnezeu prin naştere. Te-ai născut băiat - trebuie să o
iei către fete, te-ai născut fată - trebuie să o iei către băieţi. Vremurile
în care trăim sunt atât de grele încât unii oameni au firea lor zăpăcită.
Dintotdeauna au fost copii care au fost neorientaţi, cu orientare
sexuală într-o direcţie greşită. Cauzele acestei orientări, acestei zăpăceli
stau într-un abuz. Un copil care este atras de băieţi a fost abuzat de un
bărbat sau abuzat de mama sa, cicălit; există acolo o traumă emoţională
fie imediat după naştere, fie mai târziu, în orice caz până la 7 ani. Alţii
au avut mama singură, părinţii nu s-au înţeles, tata a fost un abuzator, un
violent, un agresiv şi mama şi-a făcut din băiat un prieten, un colaborator, i s-
a plâns lui, i-a spus lui, cumva l-a smuls din copilărie şi a făcut din el un
bărbat… şi aceasta este o formă de abuz şi majoritatea acestor copii nu se
apropie de femei. Dacă copilul a fost părăsit de tata, dorinţa de a avea un
bărbat, de a fi bărbat, de a avea un tată poate să ia formele acestea aberante.

Majoritatea celor din situaţia asta sunt speriaţi în clipa în care
simt că au atracţie mai degrabă către un bărbat sau către o fată. O
fată care îmi scria îmi povestea asta: s-a născut dintr-o aventură, mama
ei era muziciană şi în lumea artiştilor relaţiile dezordonate sunt la ordinea
zilei. Mama ei a rămas însărcinată, n-a vrut s-o avorteze, n-a vrut să o
ucidă. Unde era să se ducă cu copilul? S-a dus acasă. Au primit-o, dar
tot timpul i-au spus că este o curvă; copilei i-au spus că mama ei este
o curvă şi că o să ajungă şi ea la fel, că trebuia să o avorteze, că nu
trebuia să o ţină. Fetiţa îi ura pe toţi şi îşi făcea poveşti în cap cum o să
apară un Făt Frumos, un bărbat, care o să vină şi o să-i bată pe toţi şi
o să o salveze pe mama ei şi o să o iubească. La un moment dat mama
ei se căsătoreşte, dar soţul ei o bătea şi era un abuzator. Dorinţa ei de
a se răzbuna şi de apare acel Făt Frumos a fost în continuare la fel de
mare. Şi a zis că într-o noapte, când avea 12 ani, s-a oprit din visare şi
a zis că ea este Făt Frumos şi că ea are să o salveze pe mama ei. Din
acea clipă ea s-a identificat cu eroul acela ş i primele ei
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impulsuri sexuale au fost către fete,
să le mângâie, să le protejeze…

Numai când a reuşit să ierte toate traumele astea, să-i ierte
pe abuzatori, s-a vindecat de orientarea aceasta.

Cercetătorii de azi caută mult de ce se întâmplă lucrul acesta.
Ei au descoperit deocamdată două cauze dintre care una este
folosirea anticoncepţionalelor. Anticoncepţionalele sunt hormoni de
la animale şi sunt hormoni masculini. Excesul de hormoni din sângele,
din organismul unei femei zăpăceşte informaţia hormonală a copilului
care, în sfârşit, este acceptat, care este primit. Un alt motiv în lumea
de acum este hrănirea cu alimente, cu plante modificate genetic care
produc zăpăceala rânduielii hormonale. De ce este zăpăcită informaţia?

Zăpăceala este la nivelul biochimic, fiziologic, la nivelul istoriei personale.
Chipul lui Dumnezeu este în noi şi noi trebuie să ajungem din

nou la chipul lui Dumnezeu, să vindecăm traumele din evenimente (cu
rezonanţa lor chimică, biochimică) ca să revenim la normal.

Dacă îţi doreşti cu adevărat să rezolvi problema asta – eu
cunosc mulţi copii care au biruit asta şi poate că într-o zi o să putem să
ne întâlnim între noi, cei care s-au vindecat. În America sunt mult mai
mulţi cei care s-au vindecat decât cei care se expun făcând parade.
Aceia nu sunt daţi publicităţii pentru că mass media nu au nici un
interes să ne arate reuşitele.

În orice caz eşti un copil normal şi dorinţa ta este să fii bărbat.
Toţi homosexualii doresc, de fapt, o femeie. Altfel nu s-ar explica de ce
îşi fac din partener o femeie cu rochiţă, sâni, ruj pe buze… Este doar o
boală, o neputinţă şi pentru că vrăjmaşul ne încurajează să mergem pe
calea asta, ei cred că au dreptul să trăiască aşa. Au dreptul să trăiască,
au dreptul să fie fericiţi, dar felul în care îşi aleg să fie fericiţi este minciună
şi nu aduce fericirea. Dacă doreşti cu adevărat să rezolvi problema
scrie-mi pe site, începem o consiliere şi eu cred că vom rezolva.

Sunt oameni care au avut această boală, această zăpăceală a
firii şi n-au rezolvat-o, dar nici n-au căzut în păcat. Există femei şi
bărbaţi care au trăit bucuroşi, fericiţi fără să fie călugări, fără relaţii
sexuale. Au luptat cu impulsurile sexuale. Şi călugării luptă cu pofta
sexuală - atracţia sexuală şi pofta este a firii, vine peste oricine - şi au
biruit-o. Deci aşa şi-o poate birui şi un homosexual. Mari scriitori au
fost foarte chinuiţi de acest fel de a fi şi n-au căzut niciodată în păcat,
unii dintre ei fiind mari credincioşi.  Dumnezeu le
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primeşte jertfa aşa cum o primeşte
şi pe cea a unui om normal,
heterosexual care luptă cu păcatul. E la fel de păcat şi să fii
normal şi să desfrânezi cu femei pentru că desfrâul e acelaşi.
Dacă atracţia este ca boala, dacă este păcat doar, este unul din
păcate. Fiţi atenţi la rugăciunea de la Spovedanie când zicem:
„…sau dacă am minţit sau am furat sau am blestemat… sau
sodomie am făcut…”, deci e pusă în rugăciunea de la Spovedanie.
Sunt copii care fac din curiozitate, sunt copii care sunt abuzaţi în
joacă, dar sunt mulţi dintre ei care se trezesc şi spun: „Eu nu mai
vreau să fac asta!”. Interesant este faptul că un copil care a fost
abuzat după ce trăieşte groaza aceea şi refuză, uită total şi îşi aduce
aminte de asta abia după ce apare în el dorinţa de a face acelaşi lucru!
Şi în violul dintre sexe (heterosexual), în prima etapă este o negare a
catastrofei pe care a trăit-o cel abuzat, uită şi e o tortură, o frică şi un refuz
dinăuntru; după aceea apare dorinţa de a face şi tu ce ţi s-a făcut. Un
copil îşi dă seama că a fost abuzat când a fost mic de abia când simte
nevoia să-i facă asta unui alt copil şi atunci îşi pune întrebarea: „De unde
asta?”. Sunt oameni care îmi scriu: „Ce-i cu mine, sunt nebun? Mă uit la
copilul meu şi…”. Şi încet, încet îşi aduce aminte că în copilărie i s-a
întâmplat ceva în genul acesta.

Te aştept! Cauţi pe google Maica Siluana sau îmi scrii pe
msiluana@gmail.com.

Spovediţi-vă, nu vă temeţi. Părinţii noştri astăzi cunosc această
neputinţă. Dacă Biserica este împotriva legalizării homosexualităţii este pentru
mântuirea acestor oameni şi nu împotriva lor. Împotrivirea pentru înfierea de
copii este pentru faptul că acel copil nu se poate să nu fie obligat să fie aşa
împotriva firii. Deci alege calea lui Dumnezeu, calea este Hristos. Dumnezeu
să te întărească şi-ţi mulţumesc pentru întrebare. Mă voi ruga pentru tine şi
când ai să-mi scrii numele tău ne vom ruga mai mult.

Ei spun că homosexualitatea este genetică şi nu se pot
schimba…

Nu este genetică, este un accident chimic, fiziologic sau
emoţional şi cu adevărat nu se pot lăsa. Un alcoolic se poate lăsa?
Există o predispoziţie către ceva, către un fel de a-ţi ostoi durerea, de
a te uşura de frică, de durere. Dar în orice dependenţă simţim că nu
putem să ne lăsăm pentru că nu vrem să murim. Când ne lăsăm de
păcat zicem: „Mai bine mor decât să mai fac!”. E nevoie
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să acceptăm aceasta: „Mai bine
mor decât să nu mă vindec”. Şi

dacă întreb: „De ce să mor?”. „Ca să te bucuri de viaţa
veşnică, ca să te bucuri de darul vieţii”. „Nici beţivii, nici

curvarii, nici sodomiştii nu intră în Împărăţie”. Scopul pentru
care m-am născut este ca să intru în Împărăţie! Plăcerea pe
care ţi-o dă împlinirea acestei înclinaţii este mică şi mincinoasă
faţă de bucuria de a fi în veci în Împărăţie.

Cum să-ţi protejezi copiii de răul din afară, de anturaj,
de ce se aude şi ce se vede în afara familiei?

În primul rând să-l ducem la Dumnezeu de când e mic. Slavă
Domnului că suntem ortodocşi şi-i împărtăşim pe copii de la Botez.

Să-i împărtăşim când sunt în burtica noastră. Dacă suntem opriţi de
canoane să nu ne împărtăşim, când însă am rămas însărcinată canoanele
spun: „Mama trebuie împărtăşită pentru prunc”. Să-i împărtăşim şi să
stăm cu ei în biserică cât sunt în burtă că nu fac gălăgie, nu se joacă şi
nu ţipă şi veţi fi uimiţi cum, după ce se nasc, sunt la fel de cuminţi; ei au
învăţat şi cântările de la biserică şi răspunsurile… O mamă care făcea
rugăciunile înainte de masă şi după masă când îşi alăpta copilul şi spunea
rugăciunile cu voce tare, când copilul avea un an şi ceva şi mama s-a
încurcat la psalmul 50, cel mic i-a „suflat” şi ea era să-l scape din
braţe. Să împărtăşim copiii până la 7 ani când Împărtăşania se dă
„gratis” [fără spovedanie]. Majoritatea copiilor după 7-8 ani nu mai
vin la biserică. Mai cu forţa, mai cu vorba să-i aducem; dacă nu mai
vor să-i lăsăm pentru că se vor întoarce. Să-i lăsăm, dar să ne rugăm
pentru ei, să-i aducem cu rugăciunea. Nu-i obligaţi să se roage: copilul
o să aibă momente când nu vrea să se roage - „Lasă că se roagă
mama pentru tine”, îi faci o cruce şi îl laşi în pace. Deci nu trebuie să-
l forţăm. Când nu mai ştim ce să face să zicem: „Doamne ce să fac?”
şi o să ne vină gândul ce să facem.

În acelaşi timp copilul trebuie să afle, fără să vadă la televizor
neapărat, că nu toţi oamenii sunt buni: „Ai văzut că nici eu nu sunt
bună tot timpul, ai văzut că strig, că ţip; nici tati nu e cel mai bun om, l-
ai văzut cum se supără”. Noi, oamenii, suntem şi răi şi buni, la unii
răutatea e mai mare, la unii e mai mică. Toţi oamenii ne-am născut ca
să transformăm răutatea în bunătate: „Uite ce rău eşti acum, hai să ne
rugăm să te facă Dumnezeu bun”; „Ai văzut mami ce rău eram
adineauri, roagă-te pentru mine să  mă  fac bun”. Asta este
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lucrarea noastră: să  ne
transformăm. Şi avem datoria să ne
apărăm de rău: „Ai văzut că sunt nişte băieţi care sunt răi şi
pot să te bată. Ce ai să faci? O să treci pe partea cealaltă, o să
te fereşti…”. Copilul trebuie să ştie că în lume sunt lucruri rele şi
că trebuie să se apere. Cei care ne apără sunt părinţii. Cei care
trebuie să-i apere sunt: legea, poliţia; noi trebuie să pretindem să
fim apăraţi de lege şi de poliţie.

Copilul e teribilist şi zice: „Mami nu are ce să mi se întâmple,
lasă-mă şi pe mine”. Cu adevărat trebuie să lăsăm un copil să
experimenteze pericolul. Nu-l lăsăm să facă ceea ce îl duce sigur la
moarte. Dar de exemplu vrea să bage mâna în flacără şi îl laşi, zice:
„Uf, buba” şi nu mai bagă mâna în flacără că e „Uf, buba”. Dar dacă vrea
să bage degetul în priză nu-l mai laşi să zică „buba” că nu mai vorbeşte, ci
îi tragi una peste mână şi buba i-o faci tu. În această educaţie el învaţă că
anumite lucruri sunt folositoare, unele nu, unele dor, altele nu dor.

Apoi când începe să meargă spunem că o să cadă… lăsaţi-l
să cadă. Nu se poate să-i tot spunem: „Stai cuminte să nu cazi. Mie
mi-e frică că tu ai să cazi şi o să te doară. Dacă tu îţi asumi riscul
acesta, ce să-ţi fac?”. Şi el cade. Şi o să-i zici: „Vezi? Ţi-am zis eu că
o să te doară. Îmi pare rău pentru durerea ta, sper că asta te învaţă ceva
sau îţi asumi durerea, asta e”. Chiar dacă are 2 ani el pricepe ce-i spui.

Să-l învăţăm să nu devină agresiv din cauza durerii. Copii ne
bat pentru că noi i-am învăţat să bată. Se joacă, se loveşte şi plânge iar
mama zice: „O, pupă mama băiatul, na, na la masă; pupă mama băiatul,
na, na la scaun”. Copilul se face mare şi zice: „Mama pupă băiatul şi
na, na la mama” că nu i-a dat bani, că nu i-a făcut nu ştiu ce… Deci
tot ce provoacă durere trebuie să-i dai „na, na…”. Dar dacă schimbăm
şi zicem: „Pupă mama băiatul, pupă şi masa că şi pe ea o doare”. El va
face legătura că ce simte el, simte şi celălalt şi ce nu-i place lui, nu-i
place nici celuilalt. Şi să-l vedeţi cum pupă colţurile de masă unde se
lovesc… Eu am văzut asemenea copil: „Buba, buba” şi pupă şi colo şi
colo. De ce? Pentru că vrea să consoleze buba aşa cum are nevoie
să-i consoleze şi lui cineva bubele.

Când sunt destul de mari şi se duc în locuri cu adevărat
periculoase în loc să-i spunem: „Tu nu vezi câte se întâmplă, o să ţi se
întâmple şi ţie…” şi asta nu este bine, ci trebuie să-i spunem: „Mamă
mi-e frică. Eu am încredere în tine, dar mie mi-e frică pentru
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tine, fie-ţi milă de mine şi nu te du”.
Sau să luăm nişte măsuri ca eu să

pot să stau liniştită: „Spune-mi cu cine te duci, câţi vă duceţi
că eu sunt slabă de înger şi mi-e frică”. Altfel devine copilul

decât să-i spui: „Las’ că vă ştiu eu pe ăştia care faceţi şi dregeţi…”.
Apoi să acceptăm că li se pot întâmpla lucruri rele. Gândiţi-vă
numai prin câte am trecut noi, câte am făcut şi câte ni s-au făcut.
Şi, slavă Domnului, ne apropiem de Sfântul Potir şi suntem cu
nădejde că ne mântuim. Aveţi încredere că şi ei pot ieşi dintr-o
capcană, şi ei pot ieşi dintr-un necaz. Totul e să nu-i lăsăm fără
Dumnezeu. Nu-L mai vor ei, Îl vrem noi: „Doamne binecuvântează-
l pe copilul meu”. Când iasă pe uşă să zici: „Doamne păzeşte-l”,

sau „Maica Domnului ţi-l încredinţez”, sau „Sfinte Gheorghe (dacă-l
cheamă Gheorghe), Sfinte Mihail (dacă-l cheamă Mihai) ajută-l…”.
Să avem încredere! Viaţa e riscantă, viaţa e periculoasă, dar viaţa e o
şcoală, viaţa este un exerciţiu, viaţa este o pregătire pentru viaţa veşnică.
Şi dacă eu îl apăr de toate durerile: eu îl trec de corigenţe, eu îl bag la
facultate, eu îl scap de la poliţie, el nu se mai face, n-are cum să se
facă, el trebuie să devină responsabil. Îi spunem: „Mamă, tu răspunzi
pentru ce faci. Eu în locul tău nu m-aş urca acolo. Dacă o să cazi, tu îţi
asumi răspunderea pentru durerea pe care o să o suferi; eu am să te
pansez, am să te ocrotesc, dar e răspunderea ta, eu te-am avertizat că
există riscul ăsta”. Pare neiubitor, dar este ziditor.�

Intru într-o clasă cu elevi de liceu şi mă uit cât sunt de frumoşi
şi când ştiu câţi se masturbează, câţi se uită la pornografii, câţi fac
sex… Şi zic: „Dacă Dumnezeu v-a adus pe lume, dacă aţi venit pe
lume acum, dacă v-a apărat până acum şi a zis că rămâne cu noi
până la sfârşit, atunci încercaţi să înţelegeţi ce e păcatul, încercaţi
să vă daţi seama că păcatul aduce suferinţă şi să vă lepădaţi mai
devreme sau mai târziu de el şi să vă bucuraţi de viaţă”. Nu există
păcat din care omul să nu iasă şi să nu se facă sfânt. Avem în calendar
sfinţi care au fost tâlhari, care au fost desfrânate… Nu putem să-i
ferim pe copiii noştri de suferinţe, nu putem să-i ferim de rău. Putem
să-i învăţăm de bine şi să-i protejăm cu rugăciune şi cu prezenţa noastră
în biserică şi cu binecuvântare şi să avem nădejde în Dumnezeu că nu
se va întâmpla nimic iremediabil. Şi dacă se întâmplă ceva iremediabil
(singurul lucru iremediabil este sinuciderea), nici atunci să nu ne pierdem
nădejdea! Biserica, în rânduiala ei, e obligată să nu se roage
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pentru ei din respect pentru libertate.
El s-a lepădat de Dumnezeu când a
făcut asta. Dar noi nu ne lepădăm de cel care a murit aşa.
Există o zi pe an – la Rusalii – când ne rugăm pentru toţi, când
Biserica se roagă pentru toţi şi dragostea noastră plânge şi se
roagă pentru ei. Ne învăţa un părinte că atunci când se fac
parastase pui pe pomelnic numele cuiva din familie şi spui „pentru
cutare şi tot neamul lui” şi intră şi cel sinucigaş. Mai ales că nu ştii
dacă omul era sănătos, dacă n-a avut o tulburare emoţională, nu
ştii dacă până când şi-a dat sufletul nu i-a părut rău… Atât timp
cât eu sunt vie am nădejde „nebună” în mila lui Dumnezeu. Este
singura nădejde…

Cum scăpăm de mândrie? Cum căpătăm smerenie? Cum
scăpăm de gânduri necurate în general şi la rugăciune în special?

Mândria este o patimă care este şi începutul şi sfârşitul
răutăţii. Mândria este cea mai subtilă dintre patimi, cea mai greu de
priceput şi cea mai uşor de confundat. În primul rând aş vrea să nu
începeţi cu ea. Mi se pare că eşti mândru foc dacă mi-ai pus întrebarea
asta. Cum ajungem noi să scăpăm de mândrie? Eu zic să scăpăm mai
întâi de clevetire, de judecarea aproapelui, de minciunele, deci să fim
smeriţi de păcate mai mici şi lăsăm pe Dumnezeu să ne smerească.
Că ne smereşte… dacă ne rugăm să ne smerească păţim câte una de
n-o putem duce… Cel mai bine e să zicem: „Doamne lucrează cu
mine să mă vindec şi eu de această patimă”.

Smerenia o căpătăm mulţumind lui Dumnezeu pentru ce
suntem, mulţumind lui Dumnezeu pentru darurile pe care le avem.
A fi smerit înseamnă să fii conştient că eşti frumos, că eşti deştept,
că eşti bun şi să mulţumeşti lui Dumnezeu: „Doamne dacă Tu nu mă
făceai frumos cum eram eu acum? Dacă Tu nu mă făceai bun, dacă
nu-mi dădeai puterea să fiu bun?”. Mulţumind lui Dumnezeu ne smerim.
Ai luat un 10: „Doamne mulţumesc! Mi-a şi picat ce ştiam, mi-ai dat
putere să învăţ, îmi şi place matematica”. Te-a aplaudat cineva:
„Doamne mulţumesc! Că dacă nu erai Tu…”. Şi în acest fel suntem
smeriţi. Nu înseamnă smerenie când te umileşti, când laşi de la tine, când
umbli cu capul într-o parte, când zâmbeşti strâmb, aceasta este o falsă
smerenie şi ne dăm seama că nu-i aşa că la un moment dat se crapă
zâmbetul acesta şi iese adevărata faţă.
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Cu gândurile rele, însă ,
este o problemă extrem de serioasă.

Gândurile noastre au trei izvoare: de la noi, de la diavol
şi de la Dumnezeu. Discernământul înseamnă să ştim de unde e

gândul acesta. Gândul de hulă, gândul care n-are nici o legătură
cu ce simt eu, acestea nu-s ale mele, sunt gânduri de la vrăjmaş
care vrea să-mi strice bucuria că sunt credincios; ele vin, sigur, pe
o spărtură pe care am făcut-o eu cândva când m-am uitat la cine
ştie ce porcării sau am făcut o breşă de intră ei pe acolo pe undeva.
Aceste gânduri seamănă cu cuvintele pe care le auzim la televizor
sau de exemplu mă duc la piaţă şi în piaţă se cântă manele şi unele
din ele au cuvinte neruşinate, vulgare. Acele cuvinte sunt în capul

meu, dar nu-s ale mele. Eu nu mă duc să mă spovedesc zicând: „Părinte, ştiţi,
m-am gândit că l-aş omorî pe bărbatul meu că a plecat cu alta”. Eu n-am
asemenea gânduri, dar au sunat în capul meu. Multe din gândurile urâte nu
sunt ale noastre, sunt de undeva din preajmă, din lumea noastră şi trec prin noi.

Alte gânduri urâte vin pentru că noi am vrea să fim mai buni
decât suntem. Negăm răutatea din noi, nu-i arătăm lui Dumnezeu răutatea
noastră ca să ne-o transforme în bine. Şi răutatea băgată sub pat când
ţi-e lumea mai dragă scoate capul de acolo: „Te crezi sfântă, nu? Ia uite
ce-ţi trece prin cap!”. Atunci eu trebuie să ştiu că ceva nu e în regulă.

A venit odată un domn cu soţia lui la mine la o consiliere şi mi-
a spus: „O iubesc foarte mult, i-am făgăduit că o să o fac fericită; nu
putem să avem copii şi îşi doreşte copii şi vroia să ştie dacă e păcat
sau nu să-l facă în eprubetă”. Am vorbit mai multe, i-am spus ceea ce
trebuia să-i spun. El văzând că am pricepere să ajung la inima omului
zice: „Acum, dacă tot am venit, vă spun şi eu ceva: eu cu oricine m-aş
întâlni îl înjur în gând”. Zic: „Şi pe mine?”. Zice: „Şi pe dumneavoastră”.
Şi zice: „Şi mi-e ciudă pe mine. Şi dumneavoastră chiar îmi sunteţi
simpatică, vă admir, dar v-am făcut praf”. L-am întrebat: „Există cineva
pe care nu-l înjuri niciodată?”. A zis: „Da, soţia”. Era o acritură de
femeie care-l călcase pe nervi de atâtea ori… Când a conştientizat a
zis că a scăpat de aceste gânduri. Nu-i nevoie să o înjuri pe nevastă-
ta, dar poţi să spui: „Ce face ea acum este urât, nu-mi place”. Nu pot
să spun: «Ce frumos ai făcut când ai făcut cutare porcărie!», ci zici
„Este o porcărie, nu-mi place, dar te iubesc aşa cum eşti”.

Un elev de liceu la un seminar îmi mărturiseşte că lui îi place
o formaţie Bug Mafia. L-am întrebat dacă cântă frumos. A zis:

53



 Porunca Iubirii   4 / 2008 55

„nu, dar mie îmi place”. I-am spus:
„Cântă-mi şi mie ceva de la această
formaţie”. A zis: „Nu pot”. L-am întrebat: „De ce? E ceva de
ruşine?”. A zis: „Da, e ruşine mare”. I-am zis: „De ce-ţi place?”.
Zice: „Ştiţi, eu sunt un băiat bun. Sunt un băiat bun acasă,
sunt un băiat bun la şcoală, sunt un băiat bun oriunde mă
duc. Dar eu nu sunt numai băiat bun. Băiatul rău din mine nu
se simte bine niciodată. Şi când îi ascult pe ăştia băiatul rău
din mine se bucură. Eu ce fac cu ăsta?”. I-am spus: „Du-te tu
la părintele şi te spovedeşte şi spune tu la părintele tot ce zice
băiatul rău şi ce face el şi o să vezi că Dumnezeu te ascultă cu
atenţie şi îţi spune că te iubeşte, deşi eşti băiat rău”. S-a dus, s-a
spovedit şi-mi spune: „Maică, nu-mi mai plac ăia”. Deci, trebuie să-i
facem loc băiatului rău; noi suntem răi, suntem penibili, suntem mincinoşi
şi trebuie să ne vindecăm. Dacă eu am o bubă undeva într-un loc
ruşinos şi mă duc la doctor şi îi spun: „Daţi-mi un tratament că am o
bubă”. Şi zice: „Ia să văd! Unde?”. Şi-mi e ruşine să-i arăt locul. Aşa
suntem şi noi când mergem la Spovedanie nu spunem lucrurilor pe nume,
ci mai pe ocolite, că am minţit, că am gândit rău, dar nu spun: „Părinte
te-am judecat că am zis că eşti hoţ, mincinos etc.”. În felul acesta gândurile
apar şi se răzbună; ca şi cum am face curat, dai cu cârpa, ştergi praful,
faci curat, dar sub covor carcalacii umblă şi când ţi-e lumea mai dragă
scot antenele de acolo. Aşa că să facem curat cu adevărat.

Gândurile rele ne mai vin şi de la ambiţia de a ajunge deodată
la sfinţenie. Citesc multe acatiste şi gata, m-am sfinţit. Creşterea
duhovnicească se face încet, cu răbdare. Păcatul s-a scris în noi. În
Cartea Vieţii sunt scrise deprinderile noastre. Păcatul s-a întrupat în
noi, pe sinapsele noastre, în deprinderile noastre. Înainte de a gândi,
când cineva mă contrazice, îmi vine să-i dau o palmă. Când încep să
mă rog, întâi vine bunăvoinţa de a nu mai lovi, rugăciunea, şi apoi mână
se învaţă să nu tragă. Pentru că trebuie să se scrie, să se încarneze, să
se formeze în mine sinapsele noi, ale virtuţii. La judecată nu mă va
întreba în cuvinte: „Ce ai făcut?”, ca la Spovedanie, ci se deschide
Cartea Vieţii, îmi citeşte în sinapse, îmi citeşte în trup, e scris în mine ce
am făcut. Trebuie să se şteargă prin Spovedanie ce am făcut rău şi să
scriu binele pe care-l fac. Asta cere răbdare. De aceea, nu ne schimbăm
atât de repede cum ne-ar place nouă şi din cauza asta, pentru că nu
suntem mulţumiţi, apar şi gândurile rele.
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La mănăstire vin cei mai buni
copii: frumoşi, deştepţi şi rugători.

Ei nu înţeleg de ce, după ce au venit la mănăstire, deodată au
devenit foarte răi. Şi-mi spun: „Din cauza dumneavoastră sunt

eu aşa de rea. Eu eram bună înainte de a veni aici. Dumneavoastră
aţi făcut ceva şi m-am făcut rea”. Ce se întâmplă acolo, în
mănăstire? Sau în căsătorie? Ce băiat bun! Ce fată bună! Şi după
căsătorie apare scorpia. După luna de miere apar anii de fiere,
apare monstrul din celălalt. A fost o mincinoasă, a fost… Nu! Dar
e normal când te duci 2 ore pe săptămână la biserică sau pe zi să
fii bun. E normal să fii drăguţ dacă te duci la întâlnire 2-3 ore sau
o zi întreagă şi după aceea te duci şi mănânci acasă. Nu-ţi face

mâncare, nu te speli, n-aude că sforăi, că faci pârţuri, că nu închizi uşa,
că laşi uşa deschisă la frigider, că scuipi, că tuşeşti, că hârşâi picioarele,
că-ţi târăşti papucii, te întorci cu spatele… Toate astea nu le-ai văzut
la întâlnire că era în parc. Şi la mănăstire apar aceste răutăţi ascunse
ale noastre care nu-s minciuni. N-am avut ocazia să ne manifestăm.
Şi încet, încet învăţăm să ne iubim aşa; aceea e iubire! Nu te mai
iubesc pentru că ai ochi albaştri, nici că eşti bun. Te iubesc pentru că
eşti! Fără tine viaţa mea n-ar avea sens. Ar fi tristă viaţa mea
fără tine.

La rugăciune suntem mai atacaţi de gânduri, mai ales dacă
vrem să zicem: „Doamne, Iisuse Hristoase…”. Văzând eu că n-am
nici o şansă să ajung ca în Filocalie, să am un singur gând, gândul de
rugăciune, am zis: „Ori mă las de rugăciune, ori o fac aşa”. M-am
gândit: „Doamne, ce să fac?”. Şi mi-a venit gândul acesta: …La
biserică unul vorbeşte, unul se mişcă, unul aprinde lumânări, dar părintele
îşi face Liturghia, nu se opreşte să zică: sssssst… Şi eu cu cine ţin: cu
părintele sau cu băbuţa care vroia să-ţi pună coliva mai încolo şi s-o
dea pe a ta la o parte şi „Dă-te mai încolo…”, „De ce nu ţi-ai pus
basma…”, „Nu călca aşa…”, „Scoate cercelul, nu-l băga în nas, bagă-
l în buzunar…”. Are şi ea o grămadă de treabă acolo, face misiune.
Atunci eu Îl ascult pe Dumnezeu.

Ascultaţi gândul rugăciunii şi celelalte gânduri se vor converti
şi ele când va vrea Dumnezeu. Nu vă chinuiţi. Faceţi rugăciuni mai
scurte şi mai dese, semnul crucii, închinăciuni şi o să le biruiţi gândurile
rele.
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Cum putem lupta cu
gândurile de la diavol? Dracii
aud ce gândim?

Când facem păcat da, când vorbim în deşert da. Diavolul
nu aude gândurile acoperite de rugăciune, când avem discuţii
duhovniceşti, când vorbim cu părintele duhovnic în Taina
Spovedaniei, diavolul nu te aude. De aceea nu trebuie să spunem
ce ne-a zis părintele la spovedanie. Părintele mi-a zis să fac câte
40 de închinăciuni pe zi. 40? Eu făceam câte 400! Şi să vezi că nu
poate să le facă nici pe cele 40. Diavolul zice: „40 ai zis? Nu te las
să faci nici una”. Ba se sparge o ţeavă la baie, ba te sună Ionel, ba
e un film frumos la televizor şi zici: „Parcă e un făcut că nu mai pot
să le fac”. De ce? Ai spus ce ţi-a zis părintele şi diavolul a auzit.

Noi, oamenii, avem ceva, în adâncul nostru, care se numeşte
duh. Duhul nostru e comun. Toţi oamenii avem un singur duh. Se
individualizează trupul şi psihosomaticul şi suntem uniţi între noi ca
nodurile unei pânze – spune părintele Stăniloae. Suntem una, dar fiecare
reprezentăm un nod, însă mintea noastră, duhul nostru e pânza. Când
vom ieşi din timp noi vom avea acces la toată această minte. Ea
este în eon, dincolo de timp. Acolo sunt şi îngerii. Omul este
inelul de legătură între lumea văzută şi lumea nevăzută. În lumea
nevăzută sunt şi îngerii căzuţi şi îngerii buni şi noi, mintea
noastră. Memoria noastră şi gândirea noastră e acolo. Aici, în timp, e
raţiunea, atenţia, analiza, aceste puteri ale minţii de care avem nevoie
să ne orientăm în timp. Gândirea e dincolo de timp. Noi zicem: „Mi-a
venit un gând” – înseamnă că vine de undeva. „Mi-a trăsnit prin cap”
– când „te-a trăsnit prin cap” e de la diavol căci Mântuitorul spune ca
l-a văzut pe Lucifer căzând ca un fulger. Gândurile de la diavol vin,
aşa, ca un fulger că rămâi cu gura căscată, n-are nici o legătură cu
contextul. Încet, încet prin discernământ aflăm care sunt gândurile de
la diavol şi pur şi simplu nu le luăm în seamă, nu facem ce ne sugerează.
Mergeam odată pe stradă şi mi-a venit un gând (acum 4-5 ani, nu era
foarte tânără sau o năstruşnică de adolescentă): „Ce-ar fi să le pun
piedică celor care trec pe lângă mine şi să-i văd căzând?”. Vă daţi
seama că fulgerul era fulger… Am văzut că nu e de la Doamne,
Doamne şi nici de la Maica Siluana. Ce vroia, de fapt, dracul? Nu cred
că el miza pe faptul că eu o să fac chestia asta, dar miza că măcar 5
minute mă voi amuza la gândul acesta şi nu o să  mai zic:
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„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”.

Sigur că nu ştie că mi-a făcut un serviciu că acum vă spun şi
dumneavoastră şi o să ziceţi: „Dacă şi ea primeşte gânduri

înseamnă că e bine, că şi noi suntem pe cale”.
Ne luptăm împotriva lor, mărturisindu-le. Dacă un gând vine o

singură dată nu-i dăm nici o importanţă, dacă ne obsedează îl
mărturisim. Altfel sunt gânduri care vin şi ne purtăm ca şi când ar
fi dincolo de geam, deci ceea ce spune sau ce se vede e dincolo
de geam, nu mă priveşte pe mine. E o mişcare lăuntrică a sufletului
pe care o să o învăţaţi când învăţaţi această respingere.

Gândurile de la noi sunt gândurile care se ocupă de binele
imediat, de binele nostru. Gândurile de la Dumnezeu sunt gândurile
care ne dau sugestii folositoare pentru mântuire, pentru creşterea
duhovnicească. Dacă ne închinăm când ne trezim dimineaţa, dacă ne
facem Sfânta Cruce cât mai des, este „armă împotriva diavolului”.
Crucea este arma cea mai puternică. Mulţi dintre dumneavoastră aţi
experimentat acele momente de groază pe care le trăim între vis şi trezie
când parcă o forţă ne apasă, ne ţine, ne strânge de gât, ne imobilizează. Şi
zicem: „N-am mai putut decât să-mi fac doar cruce cu limba”. Când ţi-ai
făcut cruce, fie şi cu limba, a dispărut acea putere, acea forţă.

Sfânta Cruce trebuie făcută drept, pentru că, dacă este făcută altfel
fug muştele dacă se nimeresc în zona asta, dar dracul nu fuge, ci se bucură.

Ce preot să fac dacă un duhovnic m-a oprit de la
Împărtăşanie pentru 2 ani?

Dacă au trecut 2 săptămâni să-i spui: „Părinte au trecut 2
săptămâni, iertaţi-mă…”. Să-ţi fie foame… Strigă la Dumnezeu:
„Doamne, am greşit; Doamne, m-a oprit pe drept, aşa este. Nu
eram conştientă ce foame mi-e de Tine, ce sete mi-e de Tine. Te
rog, dă-i în gând părintelui să-mi dea Împărtăşania”. Pentru că
părintele nu te-a oprit pentru păcatul respectiv, ci pentru ca să simţi
foamea şi setea de Dumnezeu.

Sunt şi părinţi care respectă canoanele pe care le dădeau Sfinţii
Părinţi”, de oprire de la Împărtăşanie, dintr-un respect şi o teamă ca nu
cumva să ne obişnuim cu Dumnezeu, să nu cumva să ne obişnuim cu
Sfânta Împărtăşanie. Dar un părinte zicea: „Ciudată atitudine! Nimeni
nu se teme să se obişnuiască cu dracul, drăcuieşte de dimineaţa până
seara şi se teme că  se obişnuieşte cu Dumnezeu”.
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Să cerem de la Dumnezeu.
Să ne rugăm şi de Dumnezeu şi de
părintele şi ori cei 2 ani trec ca 2 zile ori părintele se milostiveşte
şi te împărtăşeşte. Nu te teme!

În legătură cu pomelnicul cu vii dus la Sfânta Liturghie
este bine să trecem pe el persoane care nu-L caută pe Dumnezeu.
Deşi sunt ortodocşi, dar acum zac la pat şi nu s-au spovedit
niciodată. Ei spun că sunt atei şi că nu cred în viaţa de dincolo.

Ei deocamdată nu cred, dar aici sunt două atitudini. Nu
există o reglementare canonică. Reglementarea ar fi că nu se
împărtăşeşte necredinciosul. Dar creştinul botezat pe patul morţii
se împărtăşeşte chiar dacă el nu spune Crezul. Este împărtăşit în
numele Botezului de care nu s-a lepădat. Ce spune un om ca acesta
că el nu crede în Dumnezeu este o prostie pentru că nu s-a lepădat
conştient şi formal de Dumnezeu. Ne lepădăm prin păcatele noastre,
prin nesimţirea noastră, dar nu rostim formula aceea (opusă celei pe
care am rostit-o la Botez: „Cred şi mă închin Lui ca unui Dumnezeu şi
Stăpân” şi „Mă unesc cu Hristos”): „Mă lepăd de Hristos”. Lepădarea
înseamnă această formulare conştientă că mă lepăd. Tatăl meu era ateu,
era necredincios şi în noaptea de Paşti ne spunea o poveste cu Zorilă care
s-a născut dintr-o fecioară, a fost în Egipt, a fost răstignit, a înviat, doar că-
l chema Zorilă că tovarăşii n-aveau voie să-i spună Domnul Iisus Hristos.
Eu sper că Dumnezeu s-a milostivit acolo şi-o fi zis: „Eu sunt Zorilă, hai la
Tata” că noi am făcut toate parastasele şi ne rugăm pentru mila lui.

Pomelnicul este targa pe care-l ducem pe slăbănog la Domnul şi
Domnul i-a lăudat pe ei, pentru credinţa lor, că l-au adus acolo pe cel slăbănog.

Dacă unii părinţi nu-i pomenesc la Proscomidie dacă nu sunt
cununaţi, puteţi să-i spuneţi şi părintele îi va pomeni alături, fără să le
scoată părticică îi va pomeni. Sunt însă acum vremuri în care Dumnezeu
a depăşit orice limită de bunătate şi de milostenie. Preoţii din ziua de
azi fac asta şi să ştiţi că îşi asumă mult risc şi multă îndrăzneală în faţa
lui Dumnezeu şi-i pomenesc pe toţi cei care sunt pe pomelnic acolo şi-
i încredinţează milei lui Dumnezeu şi zice: „Doamne judecă-i Tu că eu
ce să mai judec în condiţiile astea”.

Să îndrăznim să-i ducem pe pomelnic şi putem să şi spunem
că e nespovedit , iar părintele ştie, îngerul ştie cum să-i potrivească
rugăciunea. Nu-l lăsaţi, mai ziceţi-i odată; respectaţi-i dorinţa că nu
vrea Spovedanie, mai rugaţi-vă pentru el şi iar faceţi asta.
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Eu am un frate mai mare care
era pornit împotriva Bisericii,

împotriva preoţilor, dar nu se certa cu nici un preot, se certa
cu mine: popii voştri, patriarhul tău, episcopii voştri, tot ce auzise

el ceva de rău îmi spunea mie şi aproape să mă bată pe mine din
cauza asta. Nici vorbă să meargă la biserică, stătea afară sau a
intrat când s-a cununat. Eu mă rugam: „Doamne, nu-l lăsa”, numai
câte păcate ştiam eu… sper să nu audă conferinţa asta pe undeva
– iartă-mă frăţioare… Şi mă rugam pentru el: „Doamne, ajută-l să
se spovedească”, dar mă rugam de sărea cămaşa de pe mine. La
un moment dat face frăţiorul meu un preinfarct; mă duc la el la
spital, îi duc o carte de rugăciuni, îi duc o Biblie şi în întreb: „Vrei să

te spovedeşti?”. „Nu”. „Dar vrei să-ţi las astea?”. „Da, lasă-le aici”.
Am zis în gândul meu că tot e bine. N-a mai făcut infarct, ci un accident
cerebral. Mă duc la el, îl ţin de mână, vorbesc cu el şi-l întreb: „N-ai
vrea să te spovedeşti?”. A zis: „Da, da, da…”. Am vorbit cu un părinte,
a venit, l-a spovedit şi a zis: „Maică, aşa o pocăinţă n-am văzut la mulţi
oameni”. Nu l-a lăsat Dumnezeu, dar nici eu nu m-am lăsat. Lui nu i-
am zis, dar lui Dumnezeu i-am zis: „Doamne, te rog nu-l lăsa!”.

Tatăl unei măicuţe de la noi de la mănăstire era ateu, avea
cancer şi nu vroia să se spovedească. I-am scris o scrisoare în care i-
am spus: „Dacă nu te spovedeşti tot ce ai făcut cade pe copilul dumitale
şi o să ducă el, săracul…”. A chemat preotul, s-a spovedit cu pocăinţă
şi apoi a murit. Folosim toate metodele şi nu deznădăjduim pentru că
omul se schimbă de la o zi la alta. În pragul morţii, în boală, omul se
schimbă. Prima etapă este de negare, de revoltă: „De ce mie?”. A
doua etapă este de: „Nu se poate! O să fac eu ceva să scap”. Până la
urmă apare acceptarea realităţii. Din aproape în aproape mintea omului
se schimbă şi noi mereu trebuie să-i propunem. O doamnă care lucrează
la noi la mitropolie îi tot spunea soţului: „Nu vrei să chemăm un părinte
să te spovedeşti”. O ocăra, o înjura şi zicea că nu vrea să se
spovedească. Ea mai stătea 2-3 zile şi iar îl întreba. Într-o duminică a
zis: „Bine, cheamă-l”. Şi luni a murit.

Deci nu ştim… Sunt oameni care nu-l cheamă pe părintele la
spovedit ca să nu creadă că moare. Ce vrei să creadă când are 70-80
de ani şi e bolnav? Ce să creadă un om care e în ultimul hal de boală?
Frăţiorul meu cel mic, înainte să moară, la fel nu se spovedise şi l-am
rugat mult să se spovedească, iar el a zis: „Crezi că am să
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mor?”. I-am zis: „Nu ştiu, e posibil
să mori, aş vrea să fii spovedit”.
Trebuie să le spunem că s-ar putea să moară. Are cancer:
sunt oameni care trăiesc cu cancer 15-20-30 de ani şi oameni
care mor mai repede. Nu ştiu în ce categorie eşti, cel mai bine e
să te împaci cu Dumnezeu. Nu vrei acum mai vorbim şi mâine.
Trebuie să avem această îndrăzneală de a vorbi cu omul când ne
gândim la sufletul lui. Dacă refuză tot avem nădejde! Ne rugăm
noi pentru ei, se roagă Biserica şi pentru asta sunt slujbele.

Eu am vorbit odată, pe vremea lui Ceauşescu, cu un
securist; mă chema şi el să mă întrebe de ce mă duc la biserică,
erau curioşi de ce mă duc. El mi-a spus, aşa, revoltat: „Ne credeţi
proşti? O femeie aşa deşteaptă ca dumneavoastră… ce căutaţi
acolo? Urmăriţi ceva!”. I-am spus: „Da, urmăresc ceva!”. Zice:
„Ce?”. „Eu vreau să te iubesc!”. El zice: „Pe mine?”. Zic: „Da, că
este imposibil. Fără ajutorul lui Dumnezeu nu pot: eşti urât, eşti gras,
eşti rău, eşti securist, nu mă laşi în pace. Cine te poate iubi? Numai
Dumnezeu mă poate face să te iubesc în condiţiile astea”. A rămas cu
gura căscată. Pe urmă i-am zis: „Să ştii că ai să mori. Uite eşti bolnav
de ficat – avea nişte pete accentuate - şi ai să mori şi o să-ţi fie frică
în clipa aceea şi o să uiţi că eşti puternic, că eşti colonel de securitate
şi o să zici aşa: «Doamne, mi-a zis nebuna aia că Tu mă iubeşti. Iartă-
mă»”. A tăcut chitic, n-a mai zis nimic. Tu nu crezi, omule! Eu cred! Ai să
vezi că nu mori deodată, e o perioadă de trecere de la viaţă la moarte în care
te vei convinge că este Dumnezeu. Profită atunci şi spune: „Iartă-mă, Doamne,
am fost un dobitoc! N-am crezut. Iartă-mă acum; uite acum cred”. Şi să
crezi că şi în secunda aceea te poate ierta şi te poate primi. Sfinţii Părinţi
insistă că, aşa cum ai murit… clipa morţii este foarte importantă.

Să-l pregătim pe om să aibă această îndrăzneală în faţa lui
Dumnezeu şi restul mai facem noi. Nu-i totuna ca atunci când a plecat
spovedit, spălat şi împărtăşit. Mila lui Dumnezeu este mare. Slavă
Domnului că mai are pe cineva credincios în familie.

Dacă am povestit unei persoane ce am păţit azi la serviciu,
exact cum a fost, este clevetire?

Depinde de ce ai povestit. Dacă ai povestit ca să-ţi uşurezi
sufletul şi să spui cuiva care te înţelege, te iubeşte şi ai scăpat de
tensiune este un lucru bun, ai făcut o faptă bună. Avem nevoie să ne
plângem şi să fim ascultaţi de cineva. Dacă ai spus ca să
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ce duh ai făcut-o, în ce intenţie ai făcut-o.

A judeca nu înseamnă a spune ceva despre cineva, ci a osândi
pentru acel ceva. Când spun: „Uite, băiatul acesta fură, eu nu-l judec,
ci te anunţ să-ţi păzeşti buzunarele”. Nu l-am judecat. Cu ce scop am
spus lucrul acesta? Ce am urmărit atunci? Să-l osândesc sau să fac o
faptă bună pentru tine sau chiar pentru el?

Dumnezeu să ne binecuvânteze!
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