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Credinþa ºi
dragostea dintâi
“Dar am împotriva ta că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi aminte de unde
ai căzut şi pocăieşte-te...” - Ap.2,4

Despre încununare şi rolul soţilor.
Unitatea familiei
(extras)

PS Sofian Braşoveanul
Biserica Sf. Nicolae, Munchen
9.X.2011
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
[…] Evanghelia de astăzi ne vorbeşte despre legătura
dintre mamă şi fiu. Noi o să continuăm cu tâlcuirea înţelesurilor
Cununiei, cu legătura dintre soţ şi soţie, dintre mirii – cei care se
încununează unul cu celălalt. Am ajuns la a treia rugăciune din
rânduiala Cununiei, rugăciune pe care preotul le-o spune celor
care se căsătoresc, unindu-le mâinile. Preotul spune: „Dumnezeule
cel Sfânt, care din ţărână ai făcut pe om şi din coasta lui ai
făcut femeie şi ai însoţit-o lui spre ajutor pentru că aşa a plăcut
slavei Tale să nu fie omul singur pe pământ, Însuţi şi acum
Stăpâne, întinde mâna Ta din sfânt locaşul Tău şi uneşte pe
robul Tău cu roaba Ta” – moment în care celor doi li se
împreunează mâinile pentru a rămâne pentru restul vieţii uniţi unul
cu celălalt. Deci, acelaşi Dumnezeu care i-a creat pe cei doi dintru
început, acelaşi, prin acţiunea preotului, îi uneşte pe cei doi. Pe
de o parte trebuie să avem în
vedere că Dumnezeu este Cel
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ce săvârşeşte acţiunea, pe de alta nu este de neglijat nici
contribuţia slujitorului lui Dumnezeu – preotul sau episcopul
– care săvârşeşte această Taină prin care Dumnezeu lucrează şi
care este chemat ca în toată viaţa celor pe care îi căsătoreşte – în
mod normal ei trebuind să fie membri ai comunităţii parohiale –
preotul să fie liantul, factorul de unitate trimis de Dumnezeu pentru
cei doi, cel care să-i ajute să rămână uniţi şi-n momente când
unirea lor este afectată, spre care cei doi care se unesc prin Taina
Căsătoriei să caute atunci când văd că unirea, unitatea dintre ei
este periclitată.
Este un lucru destul de greu în condiţiile în care trăim
astăzi şi mai ales în diaspora, când vedeţi oamenii care vin din
România, locuiesc câţiva ani într-un oraş, alţi ani în alt oraş, astfel
încât nici ei nu-l percep pe preot ca pe părintele lor spiritual; nici
părintele nu poate să şi-i asume, nu are timpul, nu are condiţiile
să şi-i improprieze ca şi fii spirituali. Şi atunci, relaţia rămâne
destul de rece chiar şi când oamenii poate că se spovedesc, dar…
o relaţie creşte în timp. Chiar şi relaţia dintre părinţi şi copii sau
chiar dintre soţi se dezvoltă în timp şi ajunge la o maturitate, la o
înflorire a ei. La fel şi relaţia dintre preoţi şi credincioşi are şi ea
nevoie de timp, de împreună lucrare, de împreună purtare a
greutăţilor. De aceea stabilitatea noastră într-un anumit loc, într-o
anumită comunitate parohială este foarte importantă pentru că în
timp se consolidează unitatea dintre noi.
Cei doi sunt uniţi de Dumnezeu prin slujitorul sfinţit pentru
că – continuă rugăciunea către Dumnezeu - „de tine se însoţeşte
bărbatul cu femeia. Uneşte-i pe dânşii într-un gând,
încununează-i într-un trup”. Când eram în Elveţia pentru a învăţa
germana, aveam un coleg acolo care urma să se căsătorească şi
care avea concepţia că soţia lui trebuie să fie cea mai frumoasă
femeie din lume. E de dorit ca orice femeie să fie cea mai frumoasă
şi fiecare femeie este cea mai frumoasă. Pentru soţ, soţia lui este
cea mai frumoasă. Dar în primul rând trebuie să poată să existe
comunicare şi comuniune
sufletească cu soţia pe care
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şi-o alege. Pentru că, în absenţa comunicării şi comuniunii
sufleteşti, frumuseţea fizică se mai veştejeşte. Şi dacă nu
poţi comunica cu celălalt, nu te simţi bine sufleteşte lângă el, la
un moment dat te trezeşti că eşti singur în doi şi nu este o situaţie
prea potrivită aceasta. Ea mai poate fi camuflată, mascată la
tinereţe, dar lucrurile se agravează pe măsură ce cei doi înaintează
în vârstă şi concepţional poate că sunt tot mai diferiţi în loc să fie
tot mai apropiaţi. De aceea le spun oamenilor că trebuie să-şi
rezolve problemele cât ei sunt încă în putere deoarece problemele
nerezolvate pot să cauzeze crize, poate chiar tragedii la vârsta
bătrâneţilor când cei doi sunt părăsiţi de copii, când poate că nu
mai merg la serviciu şi atunci sunt constrânşi să se suporte toată
ziua unul pe celălalt. Şi dacă nu s-a realizat această unire
sufletească este cam greu. De aceea trebuie să avem în vedere ca
primordială uniunea, unirea sufletească dintre soţi.
Un tânăr care urmează să se căsătorească ar trebui mai
întâi asupra acestui aspect să fie atent ca soţul sau soţia pe care
vrea să şi-o ia (sau să şi-l ia) să poată să fie omul cu care să aibă
o comunicare sufletească, cu care să poată să se înţeleagă bine,
cu care să poată să aibă scopuri comune în viaţă, cu care să poată
lucra împreună.
Deci este întâi ”unirea într-un gând” şi apoi „încununarea
într-un trup. Dă-le lor roadă pântecelui, dobândire de prunci buni.
Că a Ta este stăpânirea şi a Ta este împărăţia şi puterea şi slava”.
Şi după aceasta urmează imediat punerea cununiilor, făcându-se
semnul crucii cu cununiile peste faţa celor care se cunună – de
trei ori din partea bărbatului spre femeie şi de trei ori din partea
femeii spre bărbat – şi se spune: „Se cunună robul lui Dumnezeu…
cu roaba lui Dumnezeu…, în numele tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh”. De fapt, în româneşte avem o mică deficienţă de
termeni aici: „se cunună” nu exprimă chiar originalul; în greacă
este „se încunună”, „se încununează”, exact ca în limba germană.
Aceasta pentru că soţia este încununare pentru soţ şi soţul este
încununare pentru soţie. Îmi
vine acum în minte un
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comentariu în legătură cu o icoană a Maicii Domnului: fiind
văzută de către cineva o icoană a Maicii Domnului – Maica
Domnului neavând cunună – respectiva persoană o întreabă pe
Maica Domnului, privind icoana: „Maica Domnului unde ţi-e
cununa?”. Şi ea spune: „Cununa mea e Fiul meu”. Orice copil al
părinţilor e cununa lor, dar şi soţii sunt unul pentru altul cunună.
Lucru acesta se bazează tot pe cele sădite de Dumnezeu încă de la
creaţie când omul a fost pus împărat peste toată făptura, a fost pus
să stăpânească şi să conducă, conducându-se întâi pe el, să conducă
întreaga făptură spre desăvârşire, să fie un împărat al făpturii.
Iar faptul că celor doi li se pune cunună mai are şi o altă
însemnătate, şi anume aceea a faptului că ei şi-au biruit propriile
patimi şi că au ajuns în feciorie până la momentul Cununiei. Acesta
este de fapt înţelesul cununiilor, accentuat şi de Sfântul Ioan Gură
de Aur şi pe care vi-l pot explică cu o pildă din Pateric: un părinte
simplu spune la un moment dat: „Astăzi am fost împărat”. Cei de
lângă el se întrebau ce e cu el, spunând că a început să se simtă
cam mare. Dar părintele a explicat: „Astăzi am fost împărat peste
patimi”. Şi cât de greu este pentru noi să fim împăraţi peste patimi.
Momentul încununării şi rochia albă pe care o poartă
mireasă vor să pună în evidenţă acest lucru: curăţia, neprihănirea
cu care cei doi vin în faţa lui Dumnezeu şi încununarea lor ca
biruitori peste ei înşişi, faptul că ei îşi trăiesc într-adevăr calitatea
de împăraţi, de fii ai lui Dumnezeu. Mi-e tot mai conştient lucrul
acesta: cea mai deosebită calitate pe care o avem cu toţii şi pe
care trebuie să ne-o cultivăm este aceasta de a fi fii şi fiice ai
(ale) lui Dumnezeu. Nu este nimic mai presus decât acest lucru.
Şi dacă ne trăim această calitate atunci suntem împliniţi. Şi toate
neîmplinirile noastre şi goana noastră după vânt dovedesc că nu
trăim calitatea de fii ai lui Dumnezeu, că nu ne recunoaştem, nu ne
percepem, că nu ne simţim înălţimea în care am fost aşezaţi de
Dumnezeu şi în care suntem chemaţi să trăim.
Iar încununarea, care se face de obicei la toate cununiile
pentru că aşa e rânduiala
slujbei, aproape că nu-şi are
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rostul în cazul în care lucrurile nu merg aşa cum sunt rânduite
de fapt de Dumnezeu să meargă pentru binele celor care se
căsătoresc. Deci de aceea se pun cununile pe cap şi după aceasta
se cântă, preotul vine cântând către cei doi: „Doamne Dumnezeul
nostru, cu mărire şi cu cinste încununează-i pe dânşii”. E foarte
frumos să fie încununaţi cu mărire şi cu cinste ei, cei care au trăit
în mărire şi cinste, care au venit în faţa lui Dumnezeu păstrânduşi, cultivându-şi mărirea şi cinstea.
Referitor la coroană este foarte bine să avem în vedere
multe din icoanele Mântuitorului. Dacă ne uităm în icoane care
sunt un pic împodobite, Mântuitorul apare având şi El o coroană,
coroana de Împărat al creaţiei. Coroana nu corespunde unei
realităţi fizice în viaţa pământească - Mântuitorul n-a umblat cu
coroană pe cap în mod sigur - dar corespunde unei realităţi
spirituale: El este Fiul lui Dumnezeu şi Împăratul întregii făpturi.
La fel şi noi, nu trebuie să ne lăsăm ispitiţi foarte repede
de realităţile fizice, ci trebuie să le avem în vedere pe cele
spirituale, pe cele duhovniceşti. Iar încununarea aceasta de la
Căsătorie vine să sublinieze mai ales o realitate care trebuie să
fie spirituală în primul rând, duhovnicească. Pentru că faptul că
ne-am pus cununiţa pe cap câteva minute în biserică, dar noi de
fapt nu suntem împăraţi peste noi înşine şi nu trăim ca împăraţi ai
făpturii şi împăraţi ai noştri, ca împăraţi ai creaţiei, nu trăim în
cinstea şi slava pe care ni le dă Dumnezeu şi în care ar vrea să
trăim, atunci faptul de a ne pune cununiţele pe cap e, până la
urmă, o oarecare făţărnicie, o minciună. Lucrul este autentic când
ceea ce exprimăm fizic dă mărturie, exprimă cu adevărat o realitate
spirituală, când are o bază. Pentru cei care trăiesc frumos, în cinste
şi mărire, cer de la Dumnezeu şi mai multă cinste şi mai multă
mărire.
După aceasta, după ce cei doi au fost încununaţi, urmează
lecturile biblice: Apostolul şi Evanghelia. Astăzi o să mă opresc
la Apostolul care este minunat şi care pune în evidenţa relaţia
dintre cei doi miri. Şi
Apostolul şi Evanghelia de
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multe ori în istoria umanităţii şi a creştinătăţii au fost
înţelese, interpretate greşit. O să citesc Apostolul,
interpretându-l, în totalitate pentru ca să-l putem avea în vedere.
Este din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel din
capitolul 5 şi relaţia dintre soţi este asemănată şi este bazată,
spune Sfântul Apostol Pavel, pe relaţia dintre Hristos şi Biserică.
Pentru că altfel nu poate fi înţeleasă această relaţie.
„Fraţilor, mulţumiţi totdeauna pentru toate, în numele
Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu şi Tatăl. Supuneţivă unul altuia” – ni se adresează nouă tuturor – „pentru frica lui
Hristos. Femeile să se supună bărbaţilor ca Domnului pentru
că bărbatul este cap femeii precum şi Hristos este cap Bisericii,
Trupul Său, al cărui Mântuitor şi este. Căci precum şi Biserica
se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor întru
Domnul”. Este marea problemă a egalităţii sau neegalităţii dintre
bărbat şi femeie. Sunt ei egali? Nu sunt egali! Însă nu sunt nici
identici. Acest lucru trebuie avut în vedere. Trebuie ţinut seama
de faptul că avem chemări diferite. Nu putem fi la fel. Om cu om
nu este egal dacă luăm lucrurile la cercetare. Fiecare dintre noi
avem o chemare, avem o funcţionalitate în cadrul Trupului lui
Hristos pe care suntem chemaţi să o împlinim. Am vorbit de multe
ori având în vedere Biserica despre faptul că toţi suntem mădulare
ale aceluiaşi Trup al lui Hristos. Şi tot astfel se vede şi în ce
priveşte relaţia dintre cei doi, mica biserică – ştiţi că familia este
numită şi biserica în mic, biserica domestică.
Am putea foarte bine să exemplificăm pentru a înţelege
relaţia care trebuie să fie: femeia este inima şi bărbatul este
creierul. Şi atunci să-mi spuneţi dacă cele două sunt egale şi care
este mai importantă într-un organism. Aceasta este familia. Ei
trebuie să trăiască completându-se unul pe celălalt, ajutându-se şi
întregindu-se reciproc. Iar aceasta să se facă după chipul în care
Hristos este capul Bisericii şi poartă de grijă Bisericii. Iar femeia
se supune atunci, inima, iubirea se supune conducerii, raţiunii. Iar
raţiunea, bărbatul, este
chemat să cârmuiască, să
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conducă ţinând seama de iubire. Când lucrurile acestea nu
se petrec orice discuţie este de prisos. Toate argumentările
bărbaţilor că ei au muşchi mai tari şi că ei trebuie să aibă ultimul
cuvânt în casă nu-şi mai au rostul pentru că bărbatul trebuie să
cârmuiască după chipul lui Hristos, iubindu-şi femeia, şi conducând
femeia, ocrotind femeia lui spre desăvârşire. Dacă el nu este o
raţiune supusă lui Hristos, o raţiune cu credinţă, femeia nu mai
are de cine să asculte. Iar o femeie care şi-a pierdut locul ei iubitor
şi care vânează puterea, iarăşi nu mai poate fi îndrumată de către
soţul ei. Citeam un cuvânt al lui Ernest Bernea în care spunea că
nu-şi poate închipui o femeie cu datorii. Nici eu. Femeia trebuie
ajutată să fie tot mai femeie şi bărbatul trebuie ajutat să fie tot mai
bărbat. Din păcate trăim într-o societate în care femeile se
masculinizează şi bărbaţii se feminizează, în care, din păcate, chiar
de la grădiniţă s-a ajuns ca celor doi să li se cultive faptul că ar fi
identici, că n-ar avea o identitate sexuală dată de Dumnezeu. Tot
felul de aberaţii ale minţii umane depărtate de Dumnezeu, care
nu-şi mai înţelege rolul nici în familie, nici în univers, nici vizavi
de sine însuşi, nici vizavi de Dumnezeu şi nici vizavi de semeni.
Or Dumnezeu a înscris în codul nostru genetic cum să ne dezvoltăm
şi care este locul nostru şi în familie şi în întregul univers.
Iar bărbatul, bun pentru a fi conducător, trebuie să fie după
chipul lui Hristos, care îi poartă de grijă Bisericii, care nu este
separat de Biserică, şi care este paza ei şi o ocroteşte. Acest
lucru îl explică Sfântul Apostol Pavel în continuare: „Bărbaţilor,
iubiţi pe femeile voastre după cum şi Hristos a iubit Biserica Sa
şi s-a dat pe Sine pentru ea ca s-o sfinţească, curăţind-o cu
baia apei prin cuvânt”. Femeia atunci se poate supune bărbatului
(şi nu se supune din constrângere sau frică) când ea se simte
ocrotită, iubită, asumată şi ajutată de bărbatul său. Faptul de a
impune ascultarea celuilalt este un nonsens. Pe celălalt trebuie
să-l câştigi ca să te asculte. Lucrurile stau la fel şi în ce priveşte
ascultarea monahală sau ascultarea în cadrul relaţiei părinte
duhovnic-fiu duhovnicesc; şi
la
spovedanie
fiul
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duhovnicesc (fiica duhovnicească) ascultă de părintele
pentru că ştie că părintele l-a asumat, îi vrea binele nu doar
vremelnic, ci veşnic şi atunci tot ce face este pentru a-l ajuta să-şi
găsească drumul, să-şi găsească împlinirea, să fie fericit veşnic.
La fel şi în familie: când fiecare are încrederea că celălalt
îi vrea binele veşnic, vrea să-l ajute să păşească pentru propria
împlinire nu doar vremelnică, ci pentru fericirea veşnică. Atunci
bineînţeles că te bucuri să poţi asculta de celălalt, te bucuri să
poţi fi în comuniune cu el şi să te completezi cu el.
Se continuă: „Aşadar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească
femeile ca pe însuşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe
sine se iubeşte. Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci
fiecare îl hrăneşte şi-l încălzeşte, precum Hristos Biserica”. Cea făcut Hristos pentru Biserică? S-a răstignit pentru întreaga
Biserică, pentru noi. Deci această iubire eroică se cere din parte
bărbatului spre femeie, să facă totul pentru ea, pentru binele ei şi
atunci este răsplătit cu iubirea care i se cuvine. Pentru că, continuă
Apostolul: „Pentru că suntem mădulare ale Trupului Lui, din
carnea Lui şi din oasele Lui. De aceea, va lăsa omul pe tatăl
său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un
trup. Taina aceasta mare este. Iar eu zic în Hristos şi în
Biserică”. Dacă scoatem lucrurile din Biserică şi nu ne mai
fundamentăm pe Dumnezeu care a pus în noi un sens, o chemare, o
direcţie spre care să merge şi o împlinire ca urmare a împlinirii
acestora, atunci toate-şi pierd rostul.
„Astfel şi voi fiecare să-şi iubească femeia ca pe sine
însuşi, iar femeia să se teamă de bărbat”. Şi pentru că cei mai
mulţi care vin la Cununii, la slujbele de Căsătorie nu sunt prea
duşi pe la biserică, bineînţeles că interpretează greşit aceste lucruri
şi se mai calcă unul pe altul pe picior care o fi mai tare sau care
conduce în casă dacă-l calcă la momentul respectiv pe celălalt şi
lucrurile acestea de doi bani… şi copiii de grădiniţă poate că ar
trebui să poată să înţeleagă mai mult. Această temere de bărbat ne
traduce un cuvânt grecesc cu
mai multe înţelesuri şi IPS
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Bartolomeu Anania (Dumnezeu să-l odihnească) a tradus în
versiunea sinodală: „Iar femeia spre bărbat să se înfioare”.
Ce înseamnă această temere de bărbat? Înseamnă admiraţia pentru
bărbatul care trăieşte în Hristos şi pentru Hristos. Admiraţia cu
înfiorare faţă de cel care trăieşte cu deplină responsabilitate. Şi
atunci urmează şi dăruirea cu dragoste.
Mă opresc aici dorindu-vă tuturor să puteţi trăi aceste
realităţi şi pe cât posibil să putem explica tinerilor noştri care nu
ne înţeleg şi neînţelegându-ne căsătoriile nu se pot face aşa cum
trebuie. Or viaţa în căsătorie este o minunăţie dacă este trăită la
înălţimea rânduielii lui Dumnezeu. Însă trebuie să înţelegem cu
adevărat că unul este mai mult raţiune şi celălalt mai mult inimă,
trebuie să înţelegem că cele două trebuie să conlucreze, să se sprijine
pentru a face ca unitatea, corpul comun pe care l-au făcut să
funcţioneze şi să fie sănătos. Doresc să avem cu toţii adevărata
înţelegere care să ne ducă la sănătate sufletească şi trupească. Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin

O familie împlinită
Corneliu C.
„Şi a zis Domnul Dumnezeu: “Nu este bine să fie omul singur;
să-i facem ajutor potrivit pentru el… Domnul Dumnezeu… a luat
una din coastele lui… Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul
Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. ” (Fac. 2; 18, 21-22).
„Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: creşteţi,
înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi.” (Fac. 1; 28).
„Fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui… este
o răsplată dată de El” (Ps. 127; 3)
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va
lipi de femeia sa, şi se vor face un singur trup” (Fac. 2; 24).
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„Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă…
oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de desfrânare, şi ia
pe alta de nevastă, săvârşeşte adulter; şi cine ia de nevastă pe cea
lăsată de bărbat, săvârşeşte adulter” (Mt. 19; 6, 9).
„Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, zice Domnul
Dumnezeu” (Maleahi 2; 16).
„Femeile… au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una
care este împotriva firii. Tot astfel şi bărbaţii, au părăsit
întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins de poftele lor unii
pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească
lucruri scârboase… cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de
moarte” (Rom. 1: 26-27, 32).
„Nici curvarii, nici preacurvarii, nici sodomiştii [homosexuali,
lesbiene)] nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (1 Cor. 6; 910).
„Cât despre ucigaşi [intră şi avortul, eutanasia, sinuciderea],
curvari, partea lor este în iazul care arde cu foc şi pucioasă, adică
moartea a doua” (Apoc. 21; 8).
Familia a fost creată de Dumnezeu. Familia, partenerul de
viaţă şi copiii, sunt darul lui Dumnezeu, şi darul lui Dumnezeu
trebuie preţuit, pus la loc de cinste, iubit, ocrotit, având mare
grijă de el, nu dispreţuit, nu neglijat, nu călcat în picioare, nu
aruncat, nu despărţit de el.
Pentru cuvântul „familie” se foloseşte expresia „cămin
conjugal”. Etimologic cuvântul „conjugal” este de origine latină.
Romanii, la oficierea căsătoriei, puneau pe gâtul tinerilor căsătoriţi
un jug, pentru a le aduce aminte că vor avea de străbătut împreună
drumul vieţii, oricât ar fi de greu.
Căsătoria nu trebuie să fie o loterie, nu trebuie să fie nici o
aventură. Căsătoria este lucrul cel mai plin de responsabilitate ce
poate exista şi, dacă ea pentru unii s-a devalorizat şi dacă pentru
ei este doar o „relaţie de probă” ce oricând se poate desface,
aceasta este numai pentru că
cei ce au încheiat această,
12
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greşit numită, „căsătorie de probă”, s-au îndepărtat de
principiile lui Dumnezeu referitoare la căsătorie şi ea este
dovada totalei iresponsabilităţi cu consecinţe în eternitate.
Pentru a avea o familie împlinită, trainică, o „casă de piatră”,
cei doi care îşi unesc destinele trebuie:
1. Să se „îmbrace” cu haine de mare preţ: „Să vă îmbrăcaţi
cu omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în
sfinţenia adevărului.” (Ef. 4; 24); „îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină
de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungărăbdare” (Col. 3; 14); „îmbrăcaţi-vă cu dragostea” (Col. 3; 14);
„îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos” (Rom. 13; 14).
2. Să se „hrănească” cu hrană cerească.
Cuvântul lui Dumnezeu este „hrana” cea mai consistentă care
întreţine viaţa de familie vie: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci
cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Mt. 4; 4); „Iisus
le-a zis: Adevărat, adevărat, vă spun că… Tatăl Meu vă va da
adevărata pâine din cer; căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea
care se pogoară din cer şi dă lumii viaţă… Eu sunt Pâinea Vieţii.
Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată” (In. 6; 32-33, 35).
3. Să „bea” apă din izvoarele cerului, izvoarele vieţii: „La
Dumnezeu este izvorul vieţii” (Ps. 36; 9); „Iisus le-a strigat: Cine
crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie” (In. 7;
38); „Cine crede în Mine nu va înseta niciodată” (In. 6; 35); „Oricui
va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu va înseta; căci
apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă
curgătoare, spre viaţa veşnică” (In. 4; 14).
4. Să „respire” aerul curat al muntelui sfânt.
Pe muntele Golgota, la crucea lui Iisus este aerul cel mai
curat, nepoluat. Acolo razele ce se revarsă din crucea iubirii şi
jertfei lui Iisus va încălzi inimile celor doi şi va regenera mereu
dragostea unuia faţă de celălalt. Prin credinţa în Iisus Hristos
„respiraţi” mereu aerul nepoluat al iubirii şi jertfei Lui pentru
mântuirea omului, pentru a primi putere de a iubi, a ierta, a răbda,
a sluji, a renunţa, a te jertfi.
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A fi fericit înseamnă a-l face fericit pe celălalt şi pentru aceasta
este nevoie de lepădare de sine.
„Să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea” (1 Cor. 7; 5).
5. Să se „trateze” la Marele Medic, Iisus Hristos.
Pentru a preveni îmbolnăvirea relaţiilor dintre soţ şi soţie,
ca şi pentru tratamentul unor „boli” ce au apărut în familie, trebuie
„consultat” Medicul ce poate pune diagnosticul corect şi care poate
vindeca orice „boală”. El dă „medicamentul” cel mai bun, de
mare preţ, dar gratuit. Dacă veţi urma „tratamentul” lui Iisus
Hristos, Marele Medic, „vindecarea” este sigură şi bucuria este
mare.
Iisus, „pe cei care aveau trebuinţă de vindecare îi făcea
sănătoşi.” (Lc. 9; 11).
„Vindecă-mă, Tu, Doamne, şi voi fi vindecat” (Ier. 17; 14).
„Fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui, şi fiecare femeie să-şi
aibă bărbatul ei.” (1 Cor. 7; 2); „Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor
voştri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei… Bărbaţilor,
iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe
Sine pentru ea” (Ef. 5; 22-23, 25); „Bărbatul să-şi împlinească
faţă de nevastă datoria de soţ, şi tot aşa şi nevasta faţă de bărbat;
Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici
bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta; Să nu vă lipsiţi
unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială
pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea,
apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească satana din
pricina nestăpânirii voastre” (1 Cor. 7; 3-5); „Căsătoria să fie
ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va
judeca pe curvari şi pe preacurvari” (Evrei 13; 4); „Copii, ascultaţi
în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. Să cinsteşti pe tatăl
tău şi pe mama ta este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă,
ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ. Şi voi,
părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în
mustrarea Domnului” (Ef. 6; 1-4).
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Ascetica si mistica ortodoxã - Monahismul

Vindecarea sufletului
Rugăciune, înfrânare şi
iubire
"...iubirea îmblânzeşte iuţimea; înfrânarea veştejeşte pofta; iar
rugăciunea desface mintea de toate înţelesurile şi o înfăţişează goală lui
Dumnezeu. Aşadar, aceste 3 virtuţi îmbrăţişează toate virtuţile, şi fără de
ele mintea nu se poate ocupa de Dumnezeu, slobozită de toate celelalte"
(Sf. Maxim Mărturisitorul, Cuvântul ascetic)

Să adormim cu mintea în rugăciune.
Lupta cu diavolul
Monah Proclu Nicău

Rugăciunea fără iertare nu e primită
— Cum să facem rugăciunea?
Rugăciunea să o faceţi cu toată inima! Iar când vedeţi că
dau năvala duhurile răutăţii să faceţi aşa: rugăciunea cât de
scurtă cât de deasă şi cu multă smerenie. După ce vedem că
Duhul Sfânt le-a izgonit de la noi, atunci să zicem rugăciunea
în voie, completă, aşa cum trebuie. Dar am observat de-un timp,
diavolii, ca să spun aşa, o făcut şedinţe în iad ca să iasă pe faţa
pământului, să nu stea degeaba acolo. Că unde văd doi - trei
creştini trăind în pace, caută să-i învrăjbească, să nu se vadă
unul cu altul. Şi-atunci, cât timp noi n-avem inima pornită spre
iertare, Duhul lui Dumnezeu nu primeşte rugăciunea noastră.
C-am observat: cel mai mult trebuie, când mă rog, să n-am
pomenire de rău. Şi dacă n-am pomenire de rău şi mă rog pentru
duşmanul meu, sporesc. Eu tre’ să mă rog aşa la Dumnezeu:
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„Doamne, luminează-i mintea, să devină şi el prietenul
meu!”. Aşa... Şi-atunci Duhul Sfânt ne va ajuta şi ne va
primi rugăciunea noastră, dar să căutăm să nu avem răutate peacei care ne fac răul.
Toţi care se scoală noaptea, se roagă, aceia sporesc mai
mult. Se culcă noaptea – căci au nevoie şi de odihnă, să doarmă
– dar când s-o trezit şi vrea să se învârtă pe ‘ceea parte, atuncea
trebuie să se roage! Dacă el s-o-nvârtit pe ‘ceea parte şi nu se
roagă, acela rămâne un creştin sărac. Sărac de Duhul lui
Dumnezeu. Toate sectele spun de Duhul Sfânt – dar Duhul
Sfânt ei nu-l cunosc. Duhul Sfânt acesta este – Duhul Sfânt –
Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt se lasă simţit de om pe
măsură ce se pocăieşte. Pe măsură ce se pocăieşte, Duhul Sfânt
îl luminează, îl înţelepţeşte şi se lasă simţit de om dacă are
smerenie. Dacă n-are smerenie, se nevoieşte. Îl ajută Duhul
Sfânt prin alte persoane: prin duhovnic, prin părinţi, prin creştini.
Duhul Sfânt vrea să ne înveţe să creştem în smerenie, să ne
socotim cei mai păcătoşi, cei mai nevrednici. Şi când ne socotim
păcătoşi şi nevrednici, atunci Duhul Sfânt ne miluieşte. Cine
zice că o ajuns viaţă de sfânt nu este sfânt, e înşelat de diavol.
La Sfinţii Părinţi niciodată n-am găsit să spună că sunt sfinţi.
Şi cu adevărat aşa este! Când Duhul Sfânt a luminat pe cineva,
atunci el se vede mic, pe toţi îi vede buni şi el se vede sărac. Şi
atuncea el se smereşte şi plânge către Dumnezeu ca să-l
miluiască. Dar el nu ştie că a căpătat mila lui Dumnezeu şi
totodată mila lui Dumnezeu de la Judecată. Amu’ deocamdată
cine se ţine de Biserică acela va câştiga. Cine are pe Biserică de
mamă va avea pe Dumnezeu de tată.
Cine zice Tatăl nostru are datoria să o aibă pe Biserică ca
mamă şi totodată, când zice Tatăl nostru zice aşa: iartă-ne nouă,
precum şi noi iertăm... Eu, dacă am supărat pe cineva şi nu
iert, nu pot să zic Tatăl nostru, mint, sunt copil vitreg.
16
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Să adormim cu mintea în rugăciune
Când văd cineva că doreşte pe Iisus, eu atuncea pentru
dragostea lui Iisus şi chiar de-s singur, n-am nicio carte, îs
simplu, îs vai de capul meu cum sunt dar, din milă, bunul
Dumnezeu îmi dă ca să-i spun. Şi-am observat un lucru: când
cineva vrea să deie sfaturi la lume, când o ajuns cineva să deie
sfaturi la oameni credincioşi, şi el spune că din dragostea de
Dumnezeu şi dorul, dorul de Dumnezeu şi dorinţa de a se mântui
acele suflete, Duhul Sfânt îl luminează şi el aşa cum s-a afla,
Duhul Sfânt îl păzeşte de unele ispite pentru că vorbeşte
Cuvântul lui Dumnezeu. Îl păzeşte! Da’ el să îi spuie acele
cuvinte ca pentru Dumnezeu, ca pentru dragostea de fraţi care
doresc să se mântuiască. Şi, ca să spun aşa, prima dată pentru
un călugăr: dacă el încă nu a ajuns s-adoarmă din rugăciune,
dacă nu a ajuns s-adoarmă din rugăciune, să ştii că-i foarte în
urmă, îi foarte în urmă dacă n-adoarme din rugăciune.
— Dar cum poate adormi din rugăciune?
— Uite cum îi: eu cât am stat în mănăstire, mă mărturiseam
şi la Părintele Cleopa, şi la Părintele Paisie şi la alţi părinţi.
Adică când mergeam şi-n alte părţi, schimbam, adică mă
mărturiseam la alt părinte, care era în viaţa de obşte acolo. Dar
cum îi, de multe ori n-aveam când să mă duc la duhovnic. Naveam când şi duhovnicul era ocupat cu lumea, aşa, şi cred că
tot Bunul Dumnezeu a rânduit poate prin duhovnic, să cunosc
unii călugări foarte simpli care îmi dădeau unele cuvinte de
folos. Ei n-apăreau ca şi cum ar fi oameni de valoare, ci călugări
neînsemnaţi, adică cum îi: nu fuduli, nu boieroşi, foarte simpli.
Ziceai că nu dădeai nimica pe ei, adică erau nebăgaţi în seamă
de lume şi de călugări. Şi mă întreba aşa: „Frate Gheorghe, (că
eram Gheorghe, aşa m-o chemat cât am stat ca frate) da‘ :’
când te culci, zici Doamne Iisuse?”. I-am spus: „Zic” . Da’ uite
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cum îi: „Te fură somnul din Doamne Iisuse? Din ce te
fură somnul, din cugetare sfântă sau din rugăciune, din
Doamne Iisuse?”. Eu i-am spus: „Preacuvioase, uite ceva. Nu
mă fură nici din Doamne Iisuse, nici din cugetare sfântă. Din
oboseală!”. „Uite cum îi: când ai interesul, când te duci la
ascultare, unde eşti, unde te afli aşa, prin mănăstire, să zici
Doamne Iisuse! Că tot ce-aduni în timpul zilei, cugetări sfinte,
rugăciune, Duhul Sfânt te ajută în timpul nopţii, când te culci.”
Şi-apoi iară m-am întâlnit cu el şi iar m-o întrebat; atuncea iar
i-am spus: „Nici din cugetare sfântă, nici din Doamne Iisuse.
Am adormit aşa…”. Zice: „Ştiu eu de ce nu te-o furat somnul
din Doamne Iisuse. Pentru că în timpul cât ai făcut ascultare şi
ai stat liber prin mănăstire, n-ai zis, n-ai avut nicio lucrare
duhovnicească, şi de asta Duhul Sfânt nu te ajută în timpul
nopţii.” Şi-atuncea iară m-am pus să-mi păzesc mintea în timpul
zilei. Şi când am început a-mi păzi mintea în timpul zilei, ca să
pot zice Doamne Iisuse în timpul nopţii, atuncea când m-am
culcat, m-o furat somnul din Doamne Iisuse. Dar ce să vezi,
diavolul mi-o arătat unele năluci, unele figuri, şi m-o trezit din
somn, m-o trezit ca să nu adorm iară din Doamne Iisuse. Şi
îndată i-am spus lui: „Uite ce-am păţit: am adormit din Doamne
Iisuse şi m-am trezit, m-au trezit unele figuri pe care le-a făcut
vrăjmaşul şi-am adormit iar, dar din împrăştiere, nu din Doamne
Iisuse”. Zice: „Vezi că te-o trezit şi ţi-o arătat unele năluciri,
iară să te necăjeşti [nevoieşti], să te fure iară înapoi tot din
Doamne Iisuse!”.
Şi-am observat lucrul ‘ista: pe ce măsură nu-mi las mintea
robită de aiestea cinci simţiri şi pe ce măsură am, îmi dă Bunul
Dumnezeu smerenie şi căinţă, şi căinţa inimii, pe-acea măsură
Duhul Sfânt mă ajută. Şi dacă în caz de am adormit sătul cu
stomacul, atuncea am pierdut toată lucrarea cea duhovnicească.
18
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Şi mai este şi altfel, am păţit de multe ori în mănăstire,
ori vram, ori nu vram. N-aveam în minte să jignesc [n.ed.:
să supăr] pe cineva, da’ eu îs foarte simplu şi fără să vreau
greşeam. Şi când simţeam că jigneam pe cineva, două trei nopţi
nu mai aveam liniştea, pierdeam lucrarea care trebuia s-o am.
Şi pe urmă iar mă duceam, îi spuneam la părintele ‘cela. Şi
părintele cela aşa o zis: „În timpul ista dacă i-ai supărat, caută
şi iartă, cere iertare şi te rogi şi pentru ei, să-i ierte Dumnezeu,
şi să te rogi şi pentru tine, să te pocăieşti, ca să devii înapoi; nu
ca să te ridici mai sus, ci să revii înapoi de unde ai căzut”.
Dorul de Dumnezeu îl putem câştiga rostind rugăciuni în
timpul nopţii. Şi-atuncea rugăciunea de noapte a Bisericii şi cu
rugăciunea de chilie sau de la casele noastre, neavând tulburare,
ne vor ajuta mult.
Rugăciunea scurtă alungă gândurile de hulă
A venit cineva odată la mine şi-o spus că-l luptă grozav
deznădejdea şi duhul hulei, dar grozav de tare... Şi i-am spus:
duhul hulei, când vezi că dă năvală, să-i spui aşa: „Toată hula
ta asupra capului tău să fie!”. Şi-atuncea trebuie să zică Doamne
Iisuse ori o rugăciune a Maicii Domnului pe scurt, da’ des. Şi
dacă zici des Doamne Iisuse, cu multă smerenie şi cu multă
căinţă, şi ceri ajutorul Maicii Domnului şi al Mântuitorului,
într-o bună zi se răstoarnă lucrarea hulei. Şi-o simţit cu timpul
cum o răsturnat-o Duhul Sfânt.
Că spunea cineva: „Când o dat năvală diferite feluri de
ispite, diferite feluri de hule, să începem a zice Doamne Iisuse,
dar şi alte rugăciuni scurte şi dese, până ce ne dor tâmplele, dar
cu multă smerenie. Bunul Dumnezeu va izgoni acele duhuri!”.
Dar, să ştiţi asta, raza Duhului Sfânt străbate pe măsură ce
noi ne rugăm cu toată inima. Şi când ne rugăm aşa, a moleşeală,
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a lene, atuncea e mai puţină plata. Dar e bine şi aşa, la
început. Spunea Părintele Paisie: „la vreme de foamete, e
bună şi pâinea de orz!”. Amu, deocamdată, când vedem că se
departă Duhul cel Sfânt, aiestea sunt semnele: nu mai poţi să te
rogi cu un dor mare de Dumnezeu, te rogi în silă şi împietrit,
întunecat, şi-atuncea suntem o perioadă de timp părăsiţi. În
timpul cela avem ocazie să câştigăm smerenie.
Şi, totodată, cât putem în timpul cela să ne păzim a nu
osândi pe alţii. Şi-al doilea, cât putem, să ne forţăm. Adică dacă
văd că nu pot zice Doamne Iisuse, să fac pravila; dacă văd că
nu pot face nici pravila, să citesc câteva foi dintr-o carte, cuvânt
de folos, ori din Sfânta Scriptură, ori de la Sfinţii Părinţi şi mai
ales de la Părinţii care spun despre păzirea minţii, despre lacrimi,
despre pocăinţă. Aşa. Şi nu mult, că pe urmă vine lenea înapoi.
Să încercăm să căpătăm înapoi mângâierea pe care-am avut-o.
Iar când vei vedea că te poţi ruga şi prin somn, şi la ascultare,
şi-n biserică, asculţi şi Sfânta Liturghie, Utrenia, şi ai pace, eşti
liniştit, atuncea trebuie să te gândeşti, s-aştepţi, că vine o ispită
mare. Şi când aştepţi că vine, atuncea îndeseşti iară rugăciunea:
„Doamne, dă-mi, Doamne, răbdare, să pot răbda la ispita care
vine!”. Şi-atuncea când vine ispita, nu te tulburi complet, că tu
ai aşteptat-o. Ştii? Adică cum îi, de eşti acasă, ori acolo undeai fi, şi ai trimis răspuns să vie un duşman de-al tău, ca să te
‘batjocorească’, când vine, nu te tulburi. Ci zici: „Eu l-am
chemat, dă-i pace!”. Dar dacă el vine şi tu nu-l aştepţi, nu eşti
pregătit, e greu!
Treptele rugăciunii
— Care sunt treptele rugăciunii?
— Mai întâi rugăciunea gurii, pe urmă a gândului, a minţii,
şi în final mult dorita rugăciune a inimii. A inimii, atuncea o
putem căpăta, când plânge inima. Şi când plânge inima şi
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ţii gura-nchisă, auzi un glas lin. Şi pe acel glas, îl pui să
zică aşa: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”. La rugăciunea asta a inimii,
trebuie foarte mult a ierta şi a plânge. Cu timpu’, când rânduieşte
Bunul Dumnezeu, auzi un glas. Dar până atuncea ai tulburări
de la diavol, ca să nu zici mult rugăciunea. Ştii de ce? Ca nu
cumva să vină Duhul Sfânt. Că dacă vine Duhul Sfânt, prin
smerenie, prin pocăinţă, prin suspinul inimii, le izgoneşte peacele duhuri. Şi-atuncea simţim bucuria şi raza Duhului Sfânt.
Noi, când începem lupta cu duhurile, suntem aceeaşi măsură
ca la cântar. Vei trânti pe diavolu’ şi te va trânti! Şi cu cât nu dai
înapoi şi pe măsură ce sporeşti în smerenie şi doreşti a trăi
nebăgat în seamă, şi de cei mari, şi de cei mici, Duhul Sfânt
începe a te ridica pe măsura smereniei. Şi când suntem slabi,
iară simţim câte-o lovitură de la diavolu’. Şi lovitura de la
diavolu’ vine şi din oameni, şi direct. Da’ cât timp eu sunt biruit
de cele cinci simţiri, diavolu’ dă năvală prin oameni. Atunci
când simte că nu mă mai las biruit, văzând că nu mai dau înapoi,
atunci vine şi diavolul. Şi dacă i-am făcut cumva voia lui, el dă
năvală asupra mea. Dar prin Mărturisire, prin pocăinţă, Puterea
Sfântă ruşinează vrăjmaşul. Şi Duhul Sfânt, în lupta asta, nu-l
izgoneşte dintr-o dată. Îl lasă, ca din lupta aceasta să poţi spori
în smerenie. Dar după ce ai simţit Puterea Sfântă, nu te mai
îndoieşti în credinţă.
Ca s-o iau de la capăt, de-atâtea ori m-o ajutat Bunul
Dumnezeu! Şi amu nu mai am îndoială în credinţă. Am simţit
Puterea Sfântă! Nu mai am îndoială, dar simt că am multe
lipsuri. Ce-am spus acum le-am simţit, dar nu mai am nevoinţa
ceea. Şi-amu râvnesc să am timp de tăcere. Că ştii ce? Am nevoie
de-a vorbi numa’ de mine, ca să mă pot smeri. Că dacă eu mă
depărtez prea tare, supăr pe Bunul Dumnezeu. Dacă simt că
sunt suflete care trebuie să le ajut, mă simt nevoit să le ajut.
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Dar trebuie să fie aşa: despărţirea să fie cu pace. Să pot al lămuri pe om. Vai de mine, gunoiul pământului! Vorbesc
şi mai mult ar trebui să mă rog.
Lucrarea rugăciunii inimii
Atâta am sporit în mănăstire, cât am fost cu trezvia minţii.
Iar când m-am lenevit, am observat un lucru: diavolu’ aşa o
făcut cu mine: foarte mult s-o bucurat de lucrarea mea, cât mam învoit cu gândul la păcat. Când m-am învoit cu gândul la
păcat, atunci am pierdut toată lucrarea şi a trebuit altă
pocăinţă… Altă pocăinţă, ca să ajung la starea cea dinainte de
cădere…
În tot timpul am avut multe pagube sufleteşti, din cauză că
am fost un om cam molatec. Să ştii că are mare însemnătate şi
când omul e ager şi atent la minte. Dar din cauză că de multe
ori am slăbit în smerenie ori n-am avut adevărata smerenie, am
căzut. Foarte mult am pierdut! Dar după cum m-a învăţat un
părinte, îţi spun şi ţie următoarele. La rugăciunea asta a inimii
cine ajunge, nu-l mai poate înşela diavolul nici chiar în timpul
somnului. Chiar de-o mâncat, chiar de-o băut un pahar, de caută
şi-i dă vreo ispită diavolul, Duhul Sfânt îl trezeşte. Dar nu
trupeşte, ci cu sufletul. Îi aduce rugăciunea şi nu se poate
apropia diavolul.
Şi omul dacă s-a trezit cu sufletu’ în rugăciune, pe urmă se
trezeşte şi trupeşte şi se roagă lui Dumnezeu. Acolo trebuie să
ajungă creştinul, la cuvântul acela: „Eu dorm, dar inima mea
priveghează.” Dar lucrarea asta nu e a noastră. Când binevoieşte
Duhul Sfânt. Spune un Sfânt Părinte că prima dată este
răstignirea trupului, adică răstignirea patimilor. Pe ce măsură
birui patimile, pe-acea măsură Duhul Sfânt îţi descoperă
Împărăţia lui Dumnezeu în inimă. Toţi acei care doresc să-L
capete pe Iisus în inima lor
să vieţuiască după sfatul
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Sfinţilor Părinţi, fără să facă nimic după capul lor. Să
asculte de duhovnic. Atunci nu se poate să nu primească
arvuna Duhului Sfânt chiar de aicea, de pe pământ.
Şi el dacă o căpătat pacea Duhului Sfânt, se poate ruga
deplin, curat. Duhul Sfânt îi odihneşte mintea. Prima dată
izgoneşte acele duhuri care îl tulbură şi îl ispitesc. După ce leo izgonit, într-o clipă i-o luat rugăciunea şi atunci aude glasul
mângâitor al Duhului Sfânt. Acele cuvinte sunt insuflate de
Duhul Sfânt şi când va fi el tulburat, dacă citeşte acele cuvinte,
iar biruie, căci sunt insuflate de Duhul Sfânt.
Dar, în schimb, în timpul acela nu vede nimic, numai aude
glasuri foarte minunate. Sunt cuvinte din Sfânta Scriptură. Dar
nu vede, numai aude acele glasuri, dar nu mult timp, 10-15
minute, atât. Şi pe urmă iar îi aduce rugăciunea Doamne Iisuse.
În unele dăţi, le simte ca un fel de cugetare, da’ pe urmă nu mai
vine ca şi cugetare. Vine precum l-ar povăţui cineva. Apoi îşi
dă seama că n-o fost o cugetare firească aceea. O fost povaţă a
Duhului Sfânt! Pe urmă iar îţi aduce rugăciunea care ai avut-o,
nu altă rugăciune, rugăciunea care ai câştigat-o tu în inima ta,
aceea ţi-o aduce.
Prima dată când auzi glasul care te mângâie e semn că eşti
la lucrarea cea dintâi. Ai mai întâi lupta asta mare şi când
oboseşte mintea din Doamne Iisuse te dor tâmplele şi laşi mintea
într-o cugetare sfântă, dar fără să te gândeşti la ce să cugeţi.
Vin ele de-a gata. Şi diavolu’ le spurcă, şi când le spurcă treci
înapoi la Doamne Iisuse. Dar după ce-o obosit mintea, dacă
omul are smerenie şi căinţa inimii şi dor de Dumnezeu, atunci
Duhul Sfânt îl odihneşte şi izgoneşte acele duhuri.
Dar aceste lupte sunt rare şi sunt la început de nevoinţă.
După ce omul sau călugărul îmbătrâneşte, nu mai are lupta
care-o avut-o la început. Amu, la bătrâneţe, mai mult el trebuie
să se nevoiască cu mintea.
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Lupta cu diavolul

Diavolul dă năvală prin multe feluri
şi ia multe chipuri
Cât timp eşti biruit de patimi trupeşti,
diavolul e mulţumit, nu te luptă
După felul cum am înţeles, lucrarea duhovnicească
corespunde numai dacă duc o viaţă de pocăinţă. Dar e foarte
greu să trăieşti nebăgat în seamă. Însă Duhul Sfânt va aprinde în
inima dorul de Dumnezeu şi va dispărea răutatea din suflet şi nu
vei mai dori altceva decât să fii numai şi numai cu Dumnezeu.
Atunci diavolii care-l ispitesc pe om vor căuta să dea lupta prin
patimi trupeşti. Şi când or să vadă că prin patimi trupeşti nu-l
mai poate dărâma pe om, atunci diavolul va schimba ispitele.
Dar cât timp eşti biruit de patimi trupeşti, el îi mulţumit, nu mai
luptă ca la început, deoarece te are în mană. Omul care-i luptat
de patimi trupeşti se aseamănă cu copiii care prind păsări şi le
leagă de un picior, cu sfoară mai lungă sau mai scurtă şi le dă
drumul să zboare. Dar când o doreşte, o trage înapoi la el.
— Ce să înţelegem prin patimi trupeşti?
— Patimi trupeşti sunt tot ce cuprinde trupescul; desfrâul,
mânia, răzbunarea, mâncarea peste măsură, toate sunt trupeşti.
Iar când ispititorul nu-l mai poate birui pe om prin patimi
trupeşti, şi-l vede pe om că se smereşte şi nu mai judecă pe
nimeni, că se vede mai mic şi are cugetarea la moarte şi caută
cât poate ca să nu facă rău altuia, atunci e nevoit să vină chiar
el, pierzându-şi răbdarea. Vine prin vedenii, chiar ia trup de om
şi se bagă şi în unele persoane şi vorbeşte diavolul direct cu
omul prin unele persoane. Şi dacă zice Doamne Iisuse, simte
că diavolul vorbeşte prin acea persoană. Adică se bagă în om,
chiar dacă are nume duhovnicesc şi te luptă prin om. Şi dacă nu
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poate nici aşa, se poate să apară chiar el în persoană, dar
nu ca diavol. Că dacă ar apărea ca diavol dintr-o dată, îţi
iese sufletul. Aşa, cât ai scăpăra din două chibrituri, îl vezi ca
şi prin vis şi atunci strigi din adâncul sufletului. Strigi întruna: „Maica Domnului, nu mă lăsa!”.
Dar dacă eu mă duc cu mintea când la deal, când la vale,
atunci nu-mi are grijă vrăjmaşul. Dar, când văd că dă năvală printro ispită, să fiu treaz la minte. Chiar Părintele Cleopa a spus
cuvântul acesta: sunt vedenii diavoleşti cu chipuri bune şi atunci
eu caut să nu cuget ce mi-au spus acele persoane, ci trebuie rostit
cât mai des rugăciunea lui Iisus. Cât de scurtă şi cu multă
smerenie. Atunci Duhul Sfânt îţi vine în ajutor. Dacă caut prin
rugăciuni lungi, mă încurcă, mai ales din lipsa de smerenie.
Diavolul dă navală prin multe feluri. La unii vine cu o
înfricoşătoare frică, ca de cutremur. Atunci omul simte o
părticică din iad. Atunci el trebuie să zică Doamne Iisuse cu
multă smerenie şi cu mintea cât se poate adunată, cerşind mila
lui Dumnezeu prin această rugăciune. Să faci aşa – în jur de
10-15 minute – şi astfel simţi ajutorul. Dar trebuie neapărat
omul să nu cugete la acele chipuri. Iar după ce Duhul Sfânt a
izgonit acele duhuri, pe urmă poţi cugeta. Dar acestea dau navală
mai mult asupra celor ce caută să zică Doamne Iisuse.
— Dar cum să facem să nu ne descurajăm văzând atâtea
greutăţi?
— N-ai voie să dai înapoi. Fiecare trebuie să meargă înainte,
chiar de s-ar îndrăci. Dumnezeu îi va veni în ajutor, dar în cinstea
smereniei şi dacă dă vina numai pe el. Şi mai este ceva. Părintele
Cleopa sfătuia aşa: când văd că sunt încolţit de atâtea gânduri şi
patimi trupeşti, atunci trebuie să caut să adorm din Doamne Iisuse.
Pe măsură ce zic Doamne Iisuse în timpul zilei, pe acea măsură
mă ajută Duhul Sfânt în timpul nopţii. Şi dacă eu caut să adun
mintea mereu în această rugăciune şi să mă păzesc de pomenirea
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de rău, astfel reuşesc. Pentru că din pomenirea de rău Duhul
Sfânt se retrage şi nu mă mai ajută.
Să mai întrebăm conştiinţa: „Conştiinţă, spune drept, dacă mor
acum, mă mântuiesc? Îi place lui Dumnezeu cum trăiesc?”. Şi
atunci mă silesc cât pot să-mi adun mintea, ca să adorm din Doamne
Iisuse. Dar nu dintr-o dată, ci pe parcurs. Părintele Cleopa m-a
sfătuit aşa: „Mare însemnătate are dacă mintea adoarme din Doamne
Iisuse. Dacă nu, eşti ca un cioban care bagă oile în staul, dar nu
închide uşa. Şi dacă nu închide uşa, lupul le sfâşie.”
Pentru întărirea credinţei, Duhul dă bucurii
Acestea sunt trepte! Dar pentru a ajunge la treapta asta sunt
mai întâi altele. Dacă treci de una, ajungi la alta… Prima este
rugăciunea gurii, pe urmă a minţii şi pe urmă a inimii. În unele
dăţi te ajută Duhul Sfânt să o simţi direct a inimii dar nu pentru
mult timp; altă dată zici numai cu gura şi mintea nu-i acasă.
Dar când Duhul Sfânt vrea să te umbrească, atunci te ajută să o
poţi căpăta chiar în inimă.
Cineva mi-a zis aşa: cum stătea şi a adormit cu Doamne
Iisuse, a simţit cum i-o dus mintea în inimă cu tot cu rugăciune,
fără prea multă luptă. Era ajutat de o Putere Sfântă. Iar dacă
această Putere Sfântă te ajută în continuare, poţi ajunge şi la
răpirea minţii, când nu mai simţi trupul. Apoi iar vii în trup şi
Duhul Sfânt îţi dă înapoi rugăciunea. Sunt răpiri în timpul
somnului, dar şi când eşti treaz. Adică se întâmplă în timpul
somnului, zicând Doamne Iisuse... După multe ispite de la
diavoli, îl întăreşte Duhul Sfânt ca uşor să poată birui ispita şi
astfel să poată scăpa. Cu adunarea minţii şi cu pocăinţă Duhul
Sfânt îi aprinde inima de dorul lui Dumnezeu şi începe a spune
rugăciunea cât de scurtă, cât de deasă şi cu multă smerenie.
Oboseşte mintea şi atunci poate ajunge şi la răpire. Şi iar îl aduce
înapoi. Dar nu le poate spune
cuiva. Se simte ca în faţa lui
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Dumnezeu şi în timpul acela, numai se bucură. Dar după
aceea îl dă înapoi din rugăciunea din care a fost luat.
Acestea sunt un fel de bucurii duhovniceşti, dar trebuie să fii cu
frică mare! Pentru că diavolul nu se teme de început, ci de sfârşit.
Acestea sunt pentru întărirea credinţei, dar nu sunt ele baza.
Acestea sunt bucuriile nevoinţei. Totul e cum te prinde moartea.
Şi, ca să pot căpăta mila lui Dumnezeu am datoria, câte
zile voi mai avea, să caut a nu jigni. Şi, chiar dacă se supără
cineva, să-i doresc binele, să am în minte ca toţi să se bucure de
slava lui Dumnezeu. De mare importanţă este dacă mă pot păzi
să judec şi să nu osândesc pe alţii. Mi s-a întâmplat mai de
demult ca nişte părinţi să mă îndemne să ocărăsc pe nişte fraţi
care li s-a părut lor că nu pot păşi cum trebuie. Şi le-am zis:
„Da’ de ce nu-i ocărăşti sfinţia ta? Că nu eu am venit aici pentru
asta… Eu am venit să-mi plâng păcatele mele”. Dar fără să
vreau, altădată, cred că a intrat diavolul în mine de am zis o
vorbă grea. Cea mai mare prostie, vai, Doamne fereşte! Am zis
vorba asta: „Da’ eu cum pot şi dumneata nu poţi?”. M-am dus
la chilie şi mi-am zis: „Doamne, dă’ să fie vis! Că numai prin
vis păţeam ispite din acestea. De atunci am hotărât conştiinţei
mele: pot să-i văd pe toţi ducându-se la vale, eu trebuie să-mi
văd de mortul meu. Dacă a venit cineva la mine să-i dau un
sfat, eu de la mine n-am ce zice; eu am scos din traista altora şi
am dat la alţii, nu de la mine! Au fost părinţi sporiţi datorită
Părintelui Cleopa, care a fost un părinte special. Oameni sfinţi,
cum a fost şi Părintele Paisie, pentru că Duhul Sfânt i-a pus la
multe încercări. Şi ei au înţeles foarte bine smerenia.
Persoanele care au duhuri
obişnuiesc să dea vina pe altul
Se apropie acele zile de pe urmă. Anii durerilor au început.
Îi mare nenorocire acum. Cine s-a trezit n-are altceva de făcut
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decât să plângă. Să vă păziţi a nu vă dezbrăca vrăjmaşul
de dragostea care aveţi între voi. Şi a vă ierta mai des şi a
zice câte o rugăciune ca Duhul Sfânt să izgonească acele duhuri.
Dar să ştiţi că toţi diavolii din iad au ieşit pe faţa pământului.
Unde-s doi-trei creştini dă năvală şi atâta-i vrăjeşte vrăjmaşul
pe creştini ca să-i piardă... Şi de ce? Pentru că suntem creştini
foarte slabi, nu mai suntem creştini cum erau cândva… Suntem
neputincioşi şi noi, numai atâta putem, să ne descurcăm, dacă
avem smerenie.
Iar cât pot – aşa învăţ pe toţi, cum m-a învăţat un părinte –
când merg la biserică să pun în minte că toţi din biserica aceea
sunt mai buni decât mine şi eu să zic şi-n gând câte o rugăciune
aşa, mică: „Doamne, primeşte-mă şi pe mine în pocăinţă!”. Iar
când vom pleca spre casă să o facem cu linişte şi astfel Duhul
Sfânt nu ne va lăsa în părăsire. Dar dacă mă duc în biserică şi
încep a cântări şi mă uit de sus la celălalt… pot pica în cap, da’
nu cu capul, cu mintea pot pica. Atunci Duhul Sfânt mă lasă-n
părăsire şi apoi vin şi necazurile.
Dar vă spun: cât putem, să nu ne lăsam de rugăciune şi a ne
păstra credinţa sănătoasă. Aşa… Şi când ne punem la rugăciune
să nu avem nimic cu nimeni. Dacă are altul – treaba lui! Să nam eu. Şi, cât pot, a nu plăti rău pentru rău. Şi când mă rog, să
mă rog pentru toţi care mi-au spus să îi pomenesc la rugăciune.
Şi bunul Dumnezeu nu ne va lăsa în părăsire.
Le-am spus la mulţi că amu’ toţi diavolii au ieşit din iad,
sunt pe faţa pământului. Odată a venit un autobuz la Mânăstirea
Sihăstria cu oameni îndrăciţi. S-a întâmplat că, în timpul acela
eram şi eu acolo. Şi am văzut cum ieşea din cursa aceea fiecare
om chinuit de duhuri şi când ieşeau ei, eu mă simţeam ca la
gura iadului. Era acolo cineva care se vindecase prin Sfântul
Maslu, prin rugăciune, prin smerenie şi post de duhuri rele şi
omul acela îi adunase pe toţi, ca să-i aducă la mănăstire. Omul
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acela o zis aşa: „Vezi lumea asta, numai şoferul nu-i
îndrăcit, încolo toţi sunt îndrăciţi. I-am adus la Sfântul
Maslu”. Şi eu am zis: „Vai de mine, ce s-a întâmplat? Nenorocire
mare, că-i iad pe faţa pământului, dacă îi chinuie aşa de grozav!”.
Şi el a răspuns: „Toţi aceştia avem crime, avorturi...” şi a spus
o mulţime de păcate pe care le săvârşiseră aceia. „Ce zici, ne va
mântui Dumnezeu sau nu?”. Eu i-am spus: „Hristos a venit
pentru cei păcătoşi dintre care cel dintâi sunt eu. Apoi i-am
sfătuit cum să se mărturisească, pentru că persoanele care au
duhuri obişnuiesc să dea vina pe altul, că, uite, eu din cauza
cutăruia sufăr, că cineva a trimis duhurile cu vrăji şi au intrat
în mine şi mă chinuie. Le-am răspuns că nu trebuie să mai spună
vorba asta, ci să spună aşa: „Pentru păcatele mele!” Că nu-i
mai mare vrăjitorul ca Dumnezeu, dar Duhul Sfânt aşa ne ajută,
pe măsura smereniei. Şi orice i s-ar întâmpla omului, să zică
aşa: „Pentru păcatele mele!” Să nu zic niciodată că din cauza
cutăruia eu sufăr, nu, pentru că, de spun aşa, atunci ispitele se
îndelungă, Duhul Sfânt vine cu întârziere sau defel, dacă n-am
smerenie. Şi voi fi pedepsit şi chinuit de duhuri, că Dumnezeu
nu mă va ajuta şi le îngăduie să mă muncească. Cu cât dau vina
pe mine, cu cât mă smeresc şi caut să fac rugăciune tot timpul,
începe să mă ajute.
Dacă adorm cu mintea împrăştiată, foarte puţin mă ajută
sau defel. Secretul aicea stă: un creştin, ori un călugăr, ori un
preot care are năcazuri, acela va reuşi care doreşte să adoarmă
cu mintea în rugăciune. Dacă eu m-am rugat zi şi noapte, iar
când m-am culcat, am adormit cu mintea în altă parte, degeaba
m-am ostenit. Totodată trebuie să mă învăţ a ierta!
Multe duhuri bagă în capul creştinilor bănuieli, păreri
De multe ori, când diavolul dă năvală asupra mea, îl mai
sperii pe suflet: „Să ştii că
dacă nu vreau să rabd aicea,
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ce voi face în iad cu dracii?”. Atunci se trezeşte sufletul
şi caută să se repare. Uite, cugetarea la moarte e un lucru
minunat. Aşa spune un Sfânt Părinte: „O, moarte, mai bine teaş numi viaţă. De câte ori cuget la moarte se trezeşte sufletul!”.
Acestea vi le spun, pentru că au dat năvală toţi diavolii din iad
pe faţa pământului. Unde sunt doi-trei creştini, caută să-i
tulbure, să bage în duşmănie. Multe duhuri bagă în capul
creştinilor bănuieli, păreri. De aicea se iau la ceartă, se fac crime,
Doamne fereşte, ce-au mai ajuns creştinii!
— Încotro merge lumea aceasta, Părinte?
— Ăăă, fiecare unde vrea! Care la iad, care la rai, cultul e
liber. Prin cineva, am înţeles aşa, că Bunul Dumnezeu nu vrea
să robească voia omului. Îl lasă să facă exact ce vrea el. Că are
Sfânta Scriptură, are Biserica şi nu poate zice nimeni: „Doamne,
eu n-am ştiut!”. Nu. Omul e liber, chiar rău de vrea să facă,
nu-i oprit. Dar după ce a făcut acel rău „cafeaua” [ocara] o ia.
N-o ia când vrea el, îţi stă mintea în loc când o primeşte. Dar,
dacă se pocăieşte, dacă îi pare rău şi caută îndreptare, poate să
scape nepedepsit, că bunul Dumnezeu e prea bun.
Cum vede că tu cauţi să-ţi aduni mintea în rugăciune,
cum se tulbură el
Odată s-o întâmplat, ca s-o spun aşa, mai pe înţeles, era
cam când trebuia să vină preotul cu Ajunul. Când venea preotul
cu Ajunul mă duceam la mănăstire, dar s-o întâmplat în iarna
aceea de o fost omăt mare şi nu m-am putut duce. Şi dacă nu
m-om putut duce am pregătit ca să vie preotul. Dar în loc să
vie preotul, a venit diavolul. O luat chip de preot, ca să spun
aşa, şi-un cârd de copii, aşa era diavolul. O venit la mine şi-o
făcut un fel de sfeştanie, ştie unele rugăciuni câte pot fi, că nul doare gura, ca să cred eu că-i de la Dumnezeu vedenia aceea.
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Noaptea o venit, să nu-l vadă nimeni, numai eu să-l văd.
După aceea ce să vezi, o plecat … Şi ce să vezi? Pe urmă
vine o fată, prin care am fost eu cândva biruit de patimă, adică
eram pătimaş cu mintea, şi vine cu o mulţime de pomelnice la
mine. Şi ca să spun aşa ce-am păţit… vine cu un cârd de
pomelnice. Şi am spus: „De ce nu le-ai dat lu’ părintele? Că
amu’ o fost cu Ajunul! Du-te repede şi i le du!”; „Nu, nu! Că
am venit aicea să le aduc.” Şi atunci, dacă Duhul Sfânt mi-a
descoperit, am fost foarte conştient, am fost foarte conştient şi
mi-am dat seama. Şi am zis aşa: „În numele lui Hristos, să fii
legat!”. Am făcut semnul Sfintei Cruci, întâi am făcut semnul
Sfintei Cruci cu mâna pe faţa mea şi asupra pe faţa ei am făcut,
şi mereu Sfânta Cruce, mereu la mine dar am căutat să-mi păzesc
mintea a nu privi la ea. Şi mereu, mereu, mereu… Şi ce să
vezi? O fost diavol mascat, o luat chipul la acea persoană, aşa,
şi eu ce-am făcut? I-am zis aşa: „Pentru ce-ai venit aicea la
mine?”. Duhul Cel Sfânt îţi descoperă vicleşugul vrăşmaşului.
Şi atunci l-am întrebat, am întrebat-o: „De ce-ai venit? Cine teo trimis?”. Şi o zis aşa: „Eu am fost care am înşelat pe Adam şi
Eva şi te-am înşelat şi pe tine, te-am înşelat gânditor”. M-o
înşelat gânditor, aşa mi-o spus. „Dar fiindcă m-ai legat, am să
te fac, unde e lume mai multă, am să te fac de râs.” I-am zis că
aşa am făgăduit la Sfântul Altar, că orice s-ar întâmpla am să
rabd. Aşa, şi ce să vezi? El şi-a luat masca, a dispărut masca de
pe faţă, aceea de femeie, şi l-am văzut ca pe diavol. Şi atunci so repezit asupra mea, şi am strigat: Maica Domnului! Nu am
mai zis Doamne Iisuse, aşa am putut zice… la Maica
Domnului. Am observat un lucru, dacă eşti molatic şi vrei să
duci o viaţă duhovnicească, vei lua multe bătăi, dacă eşti molatic
cu mintea. Dacă eşti ager cu mintea şi zici mereu Doamne Iisuse
cu multă smerenie, vei lua mai puţină bătaie. Şi aistea sunt
diavoli mascaţi …
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— Şi ce s-a întâmplat? Că a zis că vă face de
ruşine…
— Ce să vezi, am avut unele necazuri, aşa, nu mai spui pe
larg, şi m-o îndreptat cineva, mi-o zis să mă duc la Bucureşti.
Şi când m-am dus acolo, ei începuseră a mă căuta, pe acasă,
prin mănăstire, că au evlavie să se întâlnească cu mine; dar ei
făceau băşcălie, ca să mă închidă… Ştii, adică cum îi? Nu o
fost vinovaţi aceia, acele persoane m-o căutat… Aşa. Şi când
m-am dus acolo, la persoanele la care am stat, trebuia să mă duc
a patra zi la slujbă, că era spre Duminică. Şi ce să vezi? Acele
persoane, ca să nu mă găsească autorităţile, m-o schimbat, m-au
dus la baie şi hainele mele mi le-o spălat toate, că erau ca de la
drumuri, cum umblam eu. Şi mi-o dat haine exact de cele scurte.
Cravată, ştii, mi-o pus la gât, o bască în cap… Şi ce să vezi? În
noaptea aceea diavolul mi-o spus, mi-o făcut critică: „Să ştii că
de mâna noastră n-ai să scapi! Şi unde-i aici lume mai multă o să
te facem de râs!”. Pentru că de ce am făcut gestul acela şi l-am
legat. S-o tulburat atâta de tare, grozav, diavolul.
Le-am zis la persoanele acelea: să ştiţi că diavolul m-a
ameninţat că o să mă facă de ruşine unde-s cei mai mulţi. Leam spus întâmplarea ce-am păţit cu diavolul şi ei m-au ascultat,
că erau credincioşi, cu frică de Dumnezeu. Când am ieşit de la
slujbă, am văzut o căldărăriţă neagră ce parcă s-o jucat cu
ceaunul. Neagrăă! „Băi moldovene, măi! Băi căciulatule, băi!
Ai venit şi tu în Bucureşti, bată-te-ar să te bată…!” I-am spus:
„Dar dumneata de unde vii?”; „Apăi vin şi eu din Moldova şi
mă duc la Iaşi, că acolo am nişte treburi de rezolvat.” Eu miam dat seama, era pentru mine. Că am trimis la Mitropolie un
referat, ca să mă susţină cineva. Îl cunoşteam pe Preasfinţitul
Antonie Plămădeală – Dumnezeu să-l ierte! – că am stat cu el
când era diacon la Mănăstirea Slatina. L-am rugat să mă ajute,
să pună un cuvânt. Că toţi cei din mănăstire, toţi, toţi puneau
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câte un bolovan ca să stau oleacă mai presat. Aşa, aşa o
fost, pentru păcatele mele!
Şi ţiganca aceea începu a mă batjocori, a vorbi urât de mine.
N-o ştiut nimeni că mă duc la Bucureşti, nici mama, nici surorile
mele, nici fraţii, n-o ştiut nimeni. Nici părinţii, numai Dumnezeu
o ştiut că mă duc. Şi vreau să spun, diavolul atâta se luptă ca nu
cumva să te vadă că-ţi păzeşti mintea. Cum vede că tu cauţi să-ţi
aduni mintea în rugăciune, cum se tulbură el. Şi dacă eu fac
rugăciune, şi mintea se duce când la deal, când la vale, nu face
nimica el atunci. Pot să stau şi singur, şi-ntre mulţi, nu-mi face
nimica diavolul. Atunci se tulbură el, când cauţi să-ţi păzeşti
mintea şi când vine un gând zici Doamne Iisuse.
Diavolii nu vin să te necăjească degeaba
Şi altă dată, ce-o făcut? M-o biruit, am mâncat nişte fasole,
nu ştiu ce-oi mai fi mâncat, căci nu prea îmi lucrează stomacul
în timpul nopţii, şi-am adormit cam sătul. Şi ce să vezi? Eram
scos cu decretul, aveam tăiată barba, eram ca un copil nebun.
Şi după ce am adormit, au venit unii diavoli şi îmi spuneau
viersuri de noapte, îmi spuneau porcării, întâi glume uşoare,
apoi ferească Dumnezeu! Eu am şi patima asta, mai spun glume,
dar uşoare, nu spurcate. Şi a început diavolul a-mi spune vorbe
urâte, că trebuie să mă însor şi nu-ştiu-ce. Apoi am spus: „Ia
staţi oleacă, mă, nu vă e ruşine la obraz, neruşinaţilor? Eu sunt
călugăr, mă, eu am făgăduit să fiu călugăr şi voi mă spurcaţi!”.
Şi atunci am zis aşa: „În numele lui Hristos, să fiţi legaţi toţi!
Şi aşa au rămas guri-căscate, nici unul nu mai mişca. Şi cât
timp i-am ţinut aşa legaţi, am căutat să ţin mintea cât mai
adunată în rugăciune, rugăciune pe scurt şi cu cât mai multă
smerenie, „Doamne, nu mă lăsa!”. Şi vine mai-marele lor: „Ia
stai oleacă, de ce i-ai legat?”; „Dar ei de ce spun porcării?”.
Diavolul mi-a zis: „Să-ţi
spun ceva: ei nu vin să te
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necăjească degeaba! Tu eşti pricina, stomacul sătul!”. Ai
văzut? N-o fost mintea adunată, ci împrăştiată. Dacă era
adunată, aveam pe Doamne Iisuse şi ei nu mai spuneau glume
şi nu se mai apropiau de mine. N-o fost minte adunată, o fost
minte îngreuiată de mâncare şi întunecată.
Dacă îi om bătrân sau firea nu-i luptată de patimi, trebuie să
fii cu minte trează. Dacă vrei să simţi mângâierea Duhului Sfânt,
tre’ să ai mare cumpătare. Stomacul mai puţin, mai potrivit...
— Dar ce se întâmplă cu diavolul când îl legi?
— Când rânduieşte Bunul Dumnezeu să-l legi pe diavol, el
atunci nu mai poate spune minciuni, spune numai adevăruri,
iar cât timp nu-i legat spune numai minciuni.
— Îl poate lega oricine?
— Nu, nu! Duhul Sfânt îl leagă, dar prin rugăciunea noastră.
Dar nu oricând, când rânduieşte Bunul Dumnezeu! Dacă are
smerenie multă, preotul îl poate lega, dar nu cum vrea el! Duhul
Sfânt lucrează şi ajută pe măsură ce cineva are smerenie şi nui vinovat, dar mai ales atunci când duce viaţă de pocăinţă. Duhul
Sfânt îl leagă pe diavol prin duhovnic. Dar atât timp cât eu
mănânc bine şi dorm bine, Duhul Sfânt stă departe…
Prin năravurile tale îi chemi înapoi
Odată, n-ar trebui să spun, am fost la mărturisit în mănăstire.
Şi părintele mi-o dat să fac rânduiala, rânduiala Sfintei
Împărtăşanii, Canonul îngerilor, al puterilor cereşti, Canonul
pocăinţei, tot ce trebuie. Aşa. Şi când am venit, amu’, de vreo
doi ani, doi ani şi ceva poate, într-un Post Mare parcă, ce să
vezi? S-o întâmplat că, făcând, aşa, rugăciune, atâtea ispite au
venit, gânduri spurcate, hule, chipuri diavoleşti şi toate felurile
or dat năvală asupra mea. Şi-atâta am fost de chisat [pisat], că
mă dureau şi tâmplele. Tot mă rugam mereu şi eram foarte slab
în rugăciune. M-am rugat
zicând aşa: „Doamne, mai
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bine ia-mă de pe faţa pământului, să nu mai fiu în felul
ista!”. Şi-atuncea, când am văzut că tot dau năvală asupra
mea, ca să-i leg în numele lui Hristos pe diavoli, mai încercam
şi-n unele dăţi şi dădea rezultat, dar amu m-am simţit foarte,
foarte păcătos şi m-am simţit vinovat în faţa lui Dumnezeu, mam simţit că am nevoie de pocăinţă. M-am rugat aşa la Maica
Domnului: „Mă rog, Maica Domnului, în numele lui Iisus
Hristos, Fiul tău, Fiul lui Dumnezeu, ceartă duhurile celea
necurate de la faţa neînţelepciunii mele, de la inima mea, de la
mintea mea, din tot cuprinsul meu!”. Şi am zis de vreo şase sau
şapte ori aieste cuvinte. Şi când am gătit de zis, ca şi cum ar fi
într-o clipă, au fugit toţi de la mine, toate duhurile cele necurate
s-or depărtat şi-am rămas liniştit. Şi când am rămas aşa, liniştit,
n-am mai văzut chilia. Am văzut aşa ca o pânză albă ca zăpada.
Şi-atuncea un glas aşa o spus: „Bun lucru ai cerut! Ai cerut ca
să izgonesc duhurile celea necurate de la tine. Dar tot prin
năravurile tale ei vin înapoi, îi chemi înapoi prin năravurile
tale!”. Şi-atuncea nu ştiu, am uitat ce-o mai fost dar o dispărut.
Şi-am rămas în pace. N-am mai avut nici gânduri, nici n-o mai
dat năvală asupra mea, nici chipuri, nimic.
Şi să-ţi mai spun o întâmplare adevărată. A venit într-o
noapte Sfântul Neculai. Aşa, exact cum îi pe icoană. Vine şi
îmi spune că mi-a adus o veste de la Dumnezeu. Şi era foarte
grăbit. Am zis aşa: „Uite ceva, zi întâi Tatăl nostru!”; „Ce crezi,
că nu zic?”. O zis, repede. „Bruuu, gata! – am zis. Ai zis pe
nemţeşte. Eu n-am înţeles nimica. Zi aşa cu mine: Doamne
Iisuse…”. Şi na, „Sfântul Neculai” era diavolul. Adică era
diavolul mascat. Să ştii asta, pe toţi caută să-i cuprindă.
— La noi nu cred că vine, că nu suntem aşa sporiţi...
— Are când să vină, are când!
Eu am observat aşa: cu cât mi-adun mintea, cu atâta dă
năvală el. Dacă mintea mea îi împrăştiată, el nu vine, el îi
mulţumit…
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Părintele Arsenie este pentru mine ca

un cer de bunătate
şi un infinit de smerenie!
(file de jurnal)

Olguţa R.
…Sunt un om mărunt şi fricos, povârnit spre rele. Dar în mine
a fost tot timpul o „scânteie” spre ALTCEVA… Într-o zi am primit
o carte scrisă de Părintele Arsenie Boca. Trebuia după o vreme
să o înapoiez şi, datorită unor împrejurări, a rămas la mine, cu
acordul ulterior al persoanei respective. Şi am primit o altă carte
întocmită de Părintele… Le citeam cu nesaţ, iar la vremea
înapoierii, din nou am fost în contra timp cu fiinţa ce mi-l aducea,
pas cu pas, pe Zian mai aproape… şi iarăşi cartea a rămas la
mine. Era o rudă a mea ce locuia la vreo 400 km şi venea să-şi
vadă părinţii.
La începutul primirii acestor cărţi, deşi citisem ani întregi
literatură religioasă, nu auzisem niciodată de Marele Arsenie…
Din apropiere, un fin, cântăreţ bisericesc, îmi furnizase peste o
sută de cărţi îndreptătoare de suflet, dar niciodată nimic despre
Părintele Arsenie. Şi când mă gândesc că EL a venit în casa şi
viaţa mea de la 400 km, mi se face o teamă pioasă, amestecată cu
fericire şi multă, multă uimire…
*
Când i-am zărit chipul pe coperta unei cărţi am plâns dintr-o
dată… În firea mea se producea instant o revoluţie… L-am iubit
imediat, cu o forţă lăuntrică imensă ce nu mi-o puteam atribui
atâtor slăbiciuni cu care eram obişnuită. Pentru prima dată eram
fericită diferit, numai privindu-l. Părintele îmi părea ca un
Arhanghel…
Din ce citeam îmi parveneau tot mai multe cărţi şi îl simţeam
viu, lângă toate neputinţele mele.
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Era covârşitor de frumos, ca o creaţie specială a lui
Dumnezeu, întruchipând complet Idealul Absolutului Fără
Umbre…
Deşi viaţa mea decurgea după parametrii obişnuiţi, totul se
schimbase radical în partea nevăzută a ei. Fiecare om, în trecerea
sa prin lume, la anumite momente se simte lovit, trădat, lezat,
dezamăgit de prieteni şi cei apropiaţi. Din multele învăţături ale
Părintelui, două precepte mi-au rămas adânc gravate în minte:
„Tu fă bine şi aşteaptă răul… Tu fii cum trebuie” şi altceva, la
care orgoliul nostru nu s-ar fi gândit niciodată, adică la necazuri
şi întristări să rosteşti: „Aşa-mi trebuie!”.
Câtă evoluţie spirituală… cât magnetism au aceste
învăţături… M-am „hrănit” cu minunile sale, istorisite de cei
ajutaţi, zile şi nopţi la rând… Îmi făceam treburile şi alergam în
cameră să-l revăd pe coperta unor cărţi, să-i recitesc, înfometată,
miracolele.
La un moment dat, privindu-i chipul dumnezeiesc, mi se părea
că el îmi zâmbea, avea faţa transfigurată de bunătate şi îndurare. Şi
am primit alte cărţi cu marele Arsenie… Pur şi simplu. El mă căuta
neobosit, folosindu-se de ceilalţi… Eu mă simţeam doar un pumn
de humă, neputincios şi exagerat de fericit. Nu mai aveam nicio
durere interioară, parcă vechile mele apăsări şi frustrări fuseseră
„extirpate” de o mână nevăzută. La început nu-l rugam nimic… doar
îl iubeam fascinată. Şi dintr-o dată, la mici piedici, am început să
strig, în gând, la el… Îi spuneam „tata”… Nu ştiu de ce, aşa am
simţit. Cred că aştepta să-l rog, să devin „eleva” lui silitoare în a
face binele, pentru că imediat rugile mele se concretizau în miracole.
Devenisem, pe neobservate, unul din acei mărturisitori ai minunilor
ce le citisem cu sufletul la gură. De obicei, bucuria mea e Sfânta
Liturghie. La vremea când Părintele a venit în căutarea mea, lipsisem
vreo două Duminici la rând datorită unor stări de sănătate. Acum
eram 80% bine şi, fiind o nouă Duminică, mă trezisem şi mă gândeam
dacă să merg sau nu, şi parcă ispita îmi dădea o slăbiciune. Deodată,
în mintea mea stăruia un glas:
„Coboară din pat…”, cuvinte
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care s-au repetat de trei ori. Eram foarte mirată şi, până să mă
hotărăsc, o forţă nevăzută mă împingea uşor spre marginea
patului. Era ceva atât de străin de mine încât am sărit ca arsă şi mam îmbrăcat. Tremuram de emoţia acelei întâmplări, însă trebuie
să adaug asta: în aerul din jur plutea ceva dulce şi nedefinit, ca o
bucurie fără glas. Atunci am ştiut că totul se datora Părintelui. Întărită
cu dragostea lui am mers la biserică şi m-am simţit ca în rai toată
slujba.
De oriunde veneam zilele următoare, luam cartea unde chipul
său e în imagine mărită şi o strângeam în braţe. Seara adormeam
cu cartea, la fel. Fraţilor, nu mai aveam nicio urmă de tristeţe în
suflet, deşi eu sunt genul emoţional maxim, uneori şi căderea
frunzelor toamna îmi strecoară în inimă un soi de durere ascunsă.
Ca şi cum el îmi turnase peste răni ceva divin, el, care ştia toate…
Şi nici măcar nu-l rugasem asta…
În Duminica următoare eram stresată din pricina unei datorii
de 200 lei pe care nu o puteam returna. În timp ce mă îmbrăcam să
merg la Sfânta Liturghie, m-a sunat o verişoară care mi-a spus
aşa: „Vezi că trebuie să mergi până la mama mea, am vorbit cu ea
să-ţi dea 200 lei, că i-am lăsat eu acasă când am plecat… Şi
poate ai nevoie”. Am rămas mută de uimire, fiindcă nimeni, în
afară de mine, nu ştia că am nevoie exact de 200 lei şi pentru că
fata asta era la 400 km de mine, ea-mi dăduse şi cărţile, iar părinţii
ei locuiesc într-un sat vecin, la 4 km. Deci pur şi simplu ea mă
silise să merg la mama sa pentru a lua banii. Cât credeţi că am
plâns de iubire şi bucurie pentru bunătatea Părintelui? Căci numai
el o inspirase pe verişoara mea. La slujbă a fost atât de minunat,
încât credeam că mă mutasem în cer.
Deşi nu l-am cunoscut în viaţă pe Părintele Arsenie, pentru
mine e atât de viu, atât de mare, atât de prezent! Vorba unui
credincios din cartea cu mărturii despre Părintele Arsenie Boca:
„Totul în jurul Părintelui e o minune”. Darul său luminează inimile
celor ce cred, ca un luceafăr pur pe bolta cerului din suflete.
*
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Au căzut, pe rând, frunzele tuturor copacilor, dar a fost
o toamnă lungă şi caldă, ca o mângâiere fără glas. Mi-am
adâncit studiul referitor la scrierile Părintelui, dar tot ştiinţa lui a
continuat să-mi trimită bunăvoinţa semenilor, ştiindu-mi sărăcia
de bugetar, pentru că aceeaşi rudă, de la 400 km, mi-a adus două
scrieri magistrale: „Cărarea Împărăţiei” şi „Cuvinte Vii”, ambele
cărţi constând, fiecare, 100 lei, dar mie fiindu-mi dăruite. De
asemenea, am mai primit şi „Se umplu măsurile şi se plinesc
vremile” sau „Omul, zidire de mare preţ” – tot reflecţii ale gândirii
dumnezeieşti cu care a fost înzestrat Părintele Arsenie.
A fost o toamnă atât de minunată şi dulce, înmiresmată de
prezenţa în duh a Marelui Om de la Prislop. M-am simţit ca o
vietate minusculă şi ocrotită de ceva măreţ. Nopţi întregi am
ascultat tânguirea ostenită a gâştelor sălbatice şi m-am gândit la
Părintele Arsenie, pe rând, ca la un Arhanghel, ca la un Om
Dumnezeiesc, apoi ca la un Mucenic, ca la un Miracol viu, ca la
Fiul mamei sale, iar mai pe urmă ca la un savant, ca la un prieten
bun… Citind Cărarea Împărăţiei am plâns deseori, amestecând
toate acele atribute într-un foc interior mistuitor: inima mea.
Am comandat la o editură de carte religioasă, descoperită,
bineînţeles, graţie proniei şi grijii Părintelui, o mapă cu fotografii
din timpul vieţii sale. I-am pus chipul frumos pe doi pereţi, ca săl venerez aşa cum îmi place. Şi am continuat să fiu într-o fericire
fără bariere. Duminicile am mers neobosit la Sfânta Liturghie, iar
toamna continua să fie blândă, ruginie şi misterioasă. Parcă vedeam
chipul Părintelui Arsenie peste tot… Uneori, în dimineţile când
şofam spre biserica de la comună, mă cuprindea un dor nefiresc
de cele cereşti, „o foame metafizică”, cum zice Părintele, şi
începeam să cânt câte un tropar sau alte melodii laice, suave…
iar toţi oamenii îmi păreau, fără deosebire, buni.
Deseori, pe finalul slujbei de Duminică, apare o femeie căreia
toată lumea îi spune „Maria – nebuna” şi pare deosebită de
normalitate. Face diverse gesturi şi se repede înaintea părintelui
când iese cu Sfintele Daruri.
Eu stăteam mai spre o
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fereastră, lângă icoana mea preferată, şi mă rugam. Mă
cuprinsese frica să nu-i dea peste mână părintelui şi să
răstoarne Sfântul Potir. Deodată, am rugat în gând pe Părintele
Arsenie s-o potolească. Vreo 5 minute am strigat în gând la marele
Arsenie. Şi ce credeţi? O văd că se aşează în genunchi şi vorbea
singură: „Nu mai pot, mă ţine legată”. Eu am înlemnit de fericire,
îmi venea să zbor că Părintele Arsenie îmi luase ruga în sfintele-i
mâini. Iar acea femeie nu s-a mai mişcat până la terminarea slujbei.
Într-o dimineaţă călduţă de sfârşit de toamnă, m-am trezit cu
o aşa dragoste pentru Părintele, simţeam că e în aerul din jur.
Apoi am fost la o pomenire a unui nepot decedat de tânăr, iar când
am revenit acasă parcă nu mai mergeam pe pământ, ci pluteam…
nu ştiu… era o stare greu de explicat. Spre seară am zis în gând:
„Dragul meu Părinte, dacă «pleci» lasă-mi măcar ceva aici…”.
Şi am auzit o voce interioară imediat: „Sunt aici, eu tot, nu o
parte”. M-am închinat şi mă cuprinsese o bucurie mare, mare cât
cerul, crezând că o să mor de atâta fericire, mă credeţi? Până am
adormit a ţinut starea aceea. M-am rugat Părintelui Arsenie cu
lacrimi şi nu-mi puteam stăpâni plânsul, iar poza sa parcă îmi
„zâmbea” fără încetare. Niciodată nu am trăit ce am simţit în ziua
aceea, atât de mult, de când m-am trezit dimineaţa, până noaptea.
O altă întâmplare fascinantă este şi aceasta. Toamna, tata face
rachiu din prunele adunate, într-un căzănel de aluminiu pe care-l
avem de mulţi ani. Toţi vecinii noştri au, deci nu se pune problema
împrumutului. Şi totuşi, o rudă dintr-o comună de la 8 km a venit
cu căruţa, rugându-l pe tata să i-l împrumute. Trecuse o vreme şi
acela nu-l înapoiase. Într-o Duminică mă grăbeam să scot maşina
şi să plec la slujbă, iar tata mă zorea să sun pe acea rudă să-i zic
să înapoieze cazanul. Am plecat în grabă la biserică şi intenţionam
să iniţiez un apel pe drum, din mers, ca să nu mai pierd vremea,
dar uitasem telefonul mobil acasă şi mi-am zis că voi suna după
ce revin de la slujbă. Câr am stat la biserică m-am simţit, ca de
obicei, în „cer”, mi-am primenit sufletul şi am „vorbit” în gând cu
dragul meu Părinte. Mă
întorceam liniştită, prin
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toamna superbă de afară, cu gândurile înmiresmate de jertfa
Mielului blând, Iisus. Conduceam, uşor aeriană, cântând.
Ajungând la domiciliu, ce credeţi că-mi văd ochii? În curte era
unchiul meu, cu maşina băiatului, adusese cazanul… Iar eu nici
măcar nu apucasem să sun. Şi iarăşi am ştiut că era mâna Părintelui,
mâna aceea nevăzută şi bună care orânduia perfect totul.
Tata este un om voinic şi roşu în obraji, mănâncă şi bea,
munceşte, încă merge pe bicicletă la vârsta lui. De o vreme bea
cam mult şi eu cu mama ne tot mâhneam, iar îndemnurile noastre
de a se potoli nu dădeau roade. Mai nou, începuse să ţină sticla şi
noaptea pe aproape, aşa încât dacă înainte bea doar ziua, acum
„avansase”. Dar, într-o seară, i-a zis mamei: „Ia sticla de aici, că
nu mai beau noaptea, ia-o acum”. Deci, înainte ne rugam de el,
însă nu vroia. Acum, el ne ruga s-o scoatem din cameră. Desigur,
Părintele Arsenie fiind în aerul din jur, după cum simţeam, dracul
beţiei nu mai putea birui.
*
A venit iarna fără menajamente. Ne-am pomenit cu ea la uşi şi
ferestre, pe drum şi în grădini. „Dragul meu Părinte, acoperă-mi
gheaţa care a mai rămas prin suflet, cu focul dragostei tale…” –
îmi spun uneori, ca un cântec ce-mi trece prin sângele din vene.
Albul din jur mă copleşeşte şi e atâta ger... Pe şosea e alunecuş,
am renunţat la maşină, merg la serviciu pietonal. E prima mea
iarnă cu Părintele Arsenie. Frumuseţea duhului său mă uimeşte
fără încetare. Într-o seară, când ne aflam sub incidenţă cod galben
de ninsori, tata zicea să-l duc la moară în dimineaţa următoare,
dar eu nu prea vroiam, mă temeam să nu derapez. Doar gândeam
asta, încă nu-i spusesem nimic tatei, ca să nu se supere. Vroiam să
rog eu un nene cu căruţa, pe ascuns, să-l transporte acela, dar nu
era acasă şi am rămas aşa. Aveam inima cam strânsă. Mi-am făcut
seara rugăciunile obişnuite, iar dimineaţa, ceva minunat, marca
Arsenie: tata a fost rugat – reţineţi! – exact de acel om: „Nu ai
nevoie la moară?”. Şi avea! Omul tocmai mergea spre a măcina,
iar tata ieşise „ca din
întâmplare” la poartă. Dar eu
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am ştiut imediat că Părintele Arsenie îl urnise pe omul acela
spre moară, iar pe tata îl făcuse să iasă la poartă. Bunul meu
Părinte Arsenie… Am zis că leşin! Minunile lui se ţineau ca întrun lanţ, cu fiecare za, plină de iubirea şi ocrotirea sa.
Şi a nins zile la rând… se apropia Naşterea Domnului. Am
postit toată familia, ne-am spovedit şi împărtăşit. Pe la geamuri,
oamenii au pus instalaţii luminoase şi drăguţ colorate. Am cumpărat
şi eu o „inimă” din beculeţe diferite şi după puţin timp se arsese.
Am vrut neapărat o „stea”, dar pe aici prin zonă nu am găsit şi
atunci m-am resemnat şi am luat ceva în formă de „floare”. Mă
bucuram şi de ea. Dar a doua zi au venit fratele şi cumnata mea să
ia nişte păsări tăiate şi ce credeţi că-mi spune cumnata? „Uite, ţiam adus o instalaţie „stea”, de ziua ta, chiar dacă a trecut. Am
văzut „steaua” asta acum, când veneam încoace, la un magazin, şi
parcă mi-a plăcut. M-am întors ca s-o iau”. Sunt copleşită total de
bunătatea Părintelui. E un miraj de milostenie şi suflet uşor. Cred
că mi-a coborât o parte din rai pe pământ.
*
Stau şi privesc pe Părintele Arsenie în poza minunată… El
este ca un cer de bunătate şi un infinit de smerenie. Dacă până
acum am vorbit despre unele lucruri oarecum „mărunte” în ochii
celorlalţi, dar pentru mine imense, acum o să istorisesc ceva ce
depăşeşte orice închipuire. Părintele Arsenie spunea că
desăvârşirea e o „prăpastie de smerenie”. Eu proslăvesc clipa în
care mi s-a făcut cunoscut acest mare sfânt, atât de mare încât eu,
în ierarhia făcută de mintea mea, îl aşez după Maica Domnului.
Spuneam mai înainte că ne-am spovedit şi împărtăşit toţi: eu,
mama, tata. Iată ce notam eu în ziua aceea: „M-am unit cu Hristos.
Pe şosea e gheaţă şi-mi pare că nu mai ating pământul de bucurie.
Simt în interior o căldură neagresivă, ca o primăvară înflorită.
Acum stau pe Cărare cu Părintele şi o mare de Lumină! O să
explodez de atâta fericire nerostită… în cerul inimii mele…”.
Crăciunul a fost frumos şi liniştit. M-am gândit la Părintele,
la Taina Întrupării Fiului lui
Dumnezeu, la trecerea mea
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prin anii vieţii, la viaţa de dincolo. Mă simţeam fericită
într-un fel anume, fără contur, fără şabloane. Şi a doua zi de
Crăciun, la fel. Dar a treia zi aveam să tragem o spaimă cumplită,
şi eu, şi mama, şi tata. Stăteam toţi trei în camera mea, priveam pe
Trinitas TV şi deodată tata, care se afla pe un scaun, a căzut cu
capul de perete, semiconştient. Spaima ne îngheţase, am încercat
cu mama să-l ridicăm, dar era prea mare şi greu. Mi se înmuiaseră
mâinile şi mintea îmi transmitea ceva groaznic: a paralizat! O
mână îi atârna moale şi nu mai pronunţa corect cuvintele. Atunci
eu m-am blocat total, dar mama a strigat: „Sfinte Părinte Arsenie,
nu ne părăsi în ceasul acesta greu!”. Şi o, minunile Părintelui!
Tata a deschis ochii şi s-a ridicat singur, el, care cu o clipă înainte
era o „legumă”. S-a aşezat în pat şi zicea că simte o greutate la
cap. Am chemat un cadru medical şi avea tensiunea 24. A fost
trimis cu Salvarea la UPU, i-au făcut tomograf şi alte investigaţii.
Spre imensa surprindere a tuturor, se vedea la tomograf un loc
unde vasele de sânge au fost oarecum presate, dar nefisurate, de
parcă o mână nevăzută sudase ruptura iniţială, când el era paralizat
pe dreapta şi nu mai putea pronunţa cuvintele. Toţi i-au spus: „Ai
avut mare noroc că ţi-ai revenit. Nimeni nu-şi revine imediat după
faze d-astea”. Lumea păgână zice „noroc”, dar eu ştiu că Părintele
Arsenie s-a grăbit atunci să-l readucă la normalitate. Am plâns şi
am mulţumit ocrotitorului nostru dumnezeiesc. El a mijlocit pentru
noi acolo, sus.
Fii binecuvântat, Părinte Arsenie!
*
Dimineaţă de ianuarie, cu chiciură şi decor de basm. Deasupra
cerul, ca ochii Părintelui mângâindu-mi visele. Şi dragostea lui,
făclie în iarnă, foc în gânduri şi văpaie în simţire. M-am trezit, cu
un dor nepământean, de Părintele Arsenie. I-am spus în gând „Bună
dimineaţa”, privindu-i chipul frumos pe peretele dinspre răsărit.
Îmi lumina eul, mi-l convingea să se micşoreze de dragul lui Iisus
umanizat, îmi netezea asperităţile inimii, omogenizând o linişte
desprinsă din înaltul
învăţăturilor sale unice.
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Apoi, parcă, micşorându-mi eul de intelectual, îmi
„plămădea” în fiinţa-mi învechită un prunc ce devenea om.
Omul cel nou, îmbrăcat în Hristos, scos din temniţele slăbiciunilor,
nepriceperilor şi dualităţilor iniţiale. Uneori reciteam că mai toţi,
cu foarte mici excepţii, îl purtăm pe Hristos în noi, flămând, gol,
întemniţat în robia patimilor noastre, pe care le hrănim îngrăşând
eul, mărindu-i stăpânirea, iar pe a Hrist-ului chircind-o sau tinzând
spre a o desfiinţa.
Cu o zi înainte trecusem printr-o încercare a voinţei, mă
ispitise gândul să iniţiez ceva, deşi îngerul bun Arsenie îmi şoptea
parcă: „Rabdă aşa, Dumnezeu ştie mai bine”. Alteori îmi era greu
să rabd aşa, eu fiind o fire întreprinzătoare, dar am pus capul pe
poza Părintelui, rugându-l să mă ajute să nu fac voia mea. De data
asta nu am mai simţit nicio greutate şi m-am supus gândului celui
bun. Apoi am aprins candela de sub icoana calvarului şi am adormit
cu obrazul pe chipul Părintelui de pe coperta unei cărţi.
Adesea, nopţile, înainte de a păşi pe meleagurile somnului,
îmi trimit gândul la Prislop, să îmbrăţişez mormântul marelui meu
ocrotitor. El stă dedesubt, întreg, neputrezit, şi eu ştiu asta şi-mi
culc gândurile pe trupul lui bun, neprihănit şi sfânt. Luna aruncă
umbre dulci pe zăpada de dincolo de geam. E o feerie pură cu
care mă unesc în vise şi călătoresc cu inima spre Prislop.
Am 43 de ani şi la 23 m-am hotărât să-mi păstrez castitatea.
Nu ştiu de ce am simţit aşa. Atunci stăteam lângă icoana Fecioarei
din biserica de la comună şi am hotărât să nu mă dau nici unui
pământean. Ascultasem slujba şi mă simţeam pătrunsă de un dor
după cele dumnezeieşti. Am rămas în lume, eu şi taina mea, eu şi
bolile mele, eu şi ispitele mele. Până la 43 de ani am mai avut
încercări, bărbaţii mă curtau sau, neajungând la mine, îmi făceau
mizerii. Am avut şi poticniri de gând şi am fost în multe împrejurări
când aş fi putut să cad trupeşte. De fiecare dată, însă, o mână
nevăzută îmi acoperea toate neputinţele şi nu mă lăsa pradă
simţurilor. Eu ştiu că era Maica Domnului, la a cărei icoană eu
plânsesem demult să mă ajute
să-mi păstrez fecioria. Dar
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până să cunosc duhovniceşte pe marele Arsenie Boca nu
am fost niciodată mai fericită ca acum. E ceva ce nici un
cuvânt, oricât de meşteşugit ar fi, nu poate reda pe deplin. Acum
citesc „Cuvinte Vii” şi simt sufletul lui printre fraze. E minunat şi
cu totul sublim.
*
Într-o zi friguroasă de sfârşit de ianuarie am fost la Brăila să
achit o rată la bancă. Era un frig pătrunzător şi oraşul părea un
labirint gri. Se deschideau uşi şi se închideau altele, oamenii
treceau zgribuliţi, cu gulerele paltoanelor trase spre faţă. Păşeam
încet, atentă să nu alunec pe gheaţa groasă ce acoperea trotuarele.
În afară de banii de rată mai aveam doar câţiva pentru
medicamente. Am pătruns pe o străduţă în capătul căreia stătea
ghemuit un cerşetor aparte, dar pe care nimeni nu-l miluia. De ce
spun: aparte? Când m-am apropiat suficient, am remarcat că avea
ceva rasat, nu-ţi era dat să-i vezi vreo urmă de murdărie pe haine,
iar mâna ce o ţinea întinsă părea a unui intelectual. Ţinea bărbia
ghemuită în piept şi, în acel ger năprasnic, stătea cu o mână slăbuţă
întinsă. Până să mă apropii a vedea aceste amănunte, am remarcat
de la distanţă că absolut nimeni din cei ce treceau nu se oprise.
Unii spun că sunt destui şarlatani etc. Dar eu am căutat o bancnotă
de 5 lei şi i-am pus-o în mânuţa aceea fină şi îngheţată. Mă gândeam
că poate fi un om de artă ajuns la sapă de lemn. Simţind atingerea
bancnotei în palma sa, deodată a ridicat spre mine doi ochi atât
de mari şi albaştri, încât m-a trecut o stare inexplicabilă de bucurie.
Purta ochelari fini, iar ochii aceia deosebiţi m-au învăluit cu o
căldură şi o forţă absolut ciudate. Am plecat, înclinându-mi capul
la mulţumirile lui repetate, aproape striga după mine şi-mi dorea
sănătate. Eu am reintrat în furnicarul oraşului, dar îmi rămăsese în
interior o senzaţie de bine că am putut bucura măcar puţin străinul
acela. Mă grăbeam să ajung la cursa care mă întorcea în provincie,
am alergat, am schimbat curse de transport în comun şi, cu sufletul
la gură, am ajuns pe ultima sută de metri. Pasagerii urcaseră, dar
autobuzul stătea pornit în
staţie. După ce am urcat şi –
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culmea – am găsit şi un loc (nesperat), m-a cuprins din nou
o stare nedesluşită de bucurie. Amintirea acelor ochi albaştri
şi mari dintr-o dată mi-a pus în minte un gând: dacă a fost chiar
Părintele Arsenie în chip de cerşetor? Până seara târziu am revăzut
în memorie privirea aceea aparte, atât de expresivă cum nu am
mai văzut la nici un cerşetor. Şi – slavă Domnului – am miluit
mulţi, cu ajutorul Providenţei. Deoarece sunt o fire poetică, miam imaginat că am atins mâna sfântă a Părintelui Arsenie; iar în
ziua acea totul mi-a mers „ca uns”, nicio piedică, nicio tulburare,
plus acea stare de bine ce mă inundase în interior.
*
Deşi cu anevoie, a venit primăvara! Mirifică şi gingaşă, aşa
cum aproape-i uitasem chipul de anul trecut, deoarece vremea rea
a plonjat prin perioade consecutive şi prelungi în prezentul nostru.
Ori de câte ori privesc icoana Părintelui un blând fior îmi învăluie
inima şi creierul. I-am aşezat ghiocei, să-i reverse miros parfumat
lângă ochii săi dumnezeieşti.
Mi s-au mai strecurat rele şi ispite în drum, însă de fiecare
dată ceva nu mai e ca înainte, mă dublează, nesperat, o forţă străină
şi ocrotitoare. Dacă sunt obosită, apăsată de gânduri sau rănită, el
e ca un plasture pe toate leziunile sufleteşti. E ca o sevă
miraculoasă, ca albul ghioceilor ce-ţi limpezeşte ochiul şi-ţi
parfumează nările. Uneori ţin poza lui lipită de obraz şi izvorul
lacrimilor îşi dezleagă „baierele”. Plâng de fericire… Nu ştiu
pentru care strămoş binecredincios mi s-a revelat Părintele
Arsenie. Eu una n-am făcut nimic deosebit! Verdele „izbucneşte”
timid în grădiniţa cu flori. Miroase a pământ reavăn şi a arome
primare. Iar asta îmi sporeşte dorul mistic de marele duhovnic.
Prin inima mea aproape totul e ca un burete îmbibat cu imaginea
lui frumoasă. Ce chip perfect… ce înger în trup… câtă forţă
smerită…
Mă plimb prin grădiniţa de sub geam şi dorul mă subjugă
pătimaş. Privesc plantele abia ivite din straturile perene, respir
înconjurată de unele
neîmpliniri pe care le
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abandonez la picioarele Părintelui. El e peste tot, energia
care mă însoţeşte tăcut şi vital. Îmi revăd poticnirile şi
lăcrimez aplecată peste gărduţ. Meditez la bunătatea lui Hristos,
la copilăria şi adolescenţa mea, la oamenii lăsaţi prin „răspântii”
ce mi-au făcut atâta rău. Şi iar mă întorc în prezent, ca o fulgurare
de gânduri şi renunţări, unele duse până la capăt, altele ciuntite de
slăbiciuni şi amăgiri. Mă simt ca o frunză pe o apă, a nimănui, ca
o pasăre stingheră şi ca o „ruptă” dintr-o altă lume, al cărei chip
nu-l pot împărtăşi cu oamenii din jur.
A venit primăvara, dar, vorba poetului, „atâta iarnă e în noi”.
Afară încă e rece, aşa, ca un mic amănunt că „iarna din noi” nu
vrea să plece. Mă strigă mama să merg în vecini să aduc o găleată
cu apă, deoarece pompa de la fântâniţa noastră s-a defectat. Ies
cu toate gândurile acelea din grădiniţă, năpădindu-mi paşii dureri
şi bucurii amestecate haotic în creierul meu. Privesc în jur cu un
soi de prudenţă, ca şi cum, dacă ar trece cineva pe stradă, „ar
vedea prin mine”. Fiinţa mea are toate geamurile deschise, năpădite
de dor şi tristeţe. Şi n-am deloc chef să scot apă, la mână. Doar fac
doi paşi şi un vecin mă invită să iau apă de la canal. Deja am scăpat
de scos la mână. Credeaţi că Părintele mă părăseşte vreodată?
Doamne, e ca o rază bună ce rezolvă şi amănuntele mici.
Părinte, iubite Părinte, merg în cameră şi te caut într-o carte.
Sfântul meu cel mai aproape, îmi cufund chipul între coperte şi
plâng tot ce mă doare, mai ales faptul că de vreo lună am aflat că
sunt pasibilă de a-mi pierde postul, de a mi se desfiinţa şcoala.
Inima mi s-a chircit de tot, fiind şi aşa plină de tristeţe. Toţi
apropiaţii m-au „lovit” cu răutăţi ce nu le-aş fi bănuit înainte. Mă
simt învinsă şi-ţi şoptesc, bunul meu Părinte Arsenie, că „sunt în
mâinile lor”, mă simt acoperită de o durere interioară profundă,
ca o plăntuţă fragilă „strivită” de bocanci nepăsători.
Părintele vine tot mai aproape, parcă a coborât din imaginea
aceea din carte şi deodată aud un glas: „Nu eşti în mâinile lor, ci
în mâinile mele”. Tresar! Şi iarăşi pot spera. Există Părintele
Arsenie…
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Ultima zi din viaţa mea
Prof. Teologie Virginia Chifan
Cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns şi clipa de azi. Vremea
se scurge necontenit ca o apă curgătoare în albia ei. Viaţa îşi
urmează cursul aproape de Dumnezeu; ziua de azi este un popas
din care privim cu un ochi înapoi la zilele trecute şi cu altul privim
înainte, încercând să trăim creştineşte şi să fim plăcuţi lui Iisus.
Credinţa în Iisus este asemenea cu cerul din care se
alcătuieşte simbolul veşniciei. Viaţa noastră este o carte cu mai
multe sau mai puţine pagini. Pe o parte scriem noi, faptele, pe alta
parte scrie Dumnezeu: judecata faptelor. Daca nu umplem viaţa
noastră cu fapte vrednice de pomenire, ea se va reduce la atât: sa născut, a trăit, a murit. Dar de ce a trăit? Cum a murit? Deci să
ne lepădăm de ce e rău şi să facem voia lui Dumnezeu. Că va veni
o zi în care cartea vieţii se va închide. Moartea o va pecetlui şi
numai ziua înfricoşătoarei şi dreptei judecăţi de obşte le va
deschide şi le va cerceta: ce-am scris în ele.
Să iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru: să
îndepărtăm din suflete, ura, răutatea, să trăim o viaţă vrednică de
numele de om şi de creştin.
Numai aşa Dumnezeu va Binecuvânta şi va umple de
bunătăţi viaţa noastră, făcând-o fericită, dar mai ales va păstra
numele nostru scris în cartea vieţii din ziua Botezului - scrie
Doamne, Dumnezeule, în cartea vieţii Tale, pe toţi cei ce iubesc,
cercetează şi ajută. Amin!
Eram pe patul spitalului din Tg. Mureş, Clinica de Urologie
cu diagnosticul Calcul Coliceal sup. Dr., hidronefroza dr. Rinichi
dr. Mut Uiv… Era săptămâna mare. Cu ochii plini de lacrimi, mă
rugam la Iisus să mă ridice din patul suferinţei, Ştiam că puterea
rugăciunii întotdeauna a unit cerul cu pământul. Era ultima zi din
viaţa mea, mă spovedisem şi împărtăşisem, simţeam cum se
linişteşte sufletul meu. Mai ştiam că moartea este asemenea apunerii
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soarelui, ce-şi revarsă razele până se face nevăzut şi care
răsare într-o altă lume cu mai multă măreţie şi strălucire.
Eu am primit boala ca o Binecuvântare şi m-am ridicat
din genunchi şi am mulţumit lui Dumnezeu pentru toate. În Joia
Mare am fost programată la operaţie; în această zi mi-am adus
aminte de” Sf. Mormânt”. Când am vizitat “Ţara Sfântă” atunci
am scris câteva versuri presărate cu lacrimi neştiind că odată voi
număra ceasurile până ce voi întări, în ultima zi din viaţa mea,
legătura cu Dumnezeu până ce voi pune mâinile pe piept pentru a
trece în veşnicie. “Toacă glas de clopot din adânc de vremi, Bunule
Iisuse, Sfinte, la Mormântul Tău ne chemi”!. .... Clopotul tainic
bate în miez de noapte în “Capela Sfântului Mormânt” şi Iisus
coboară în tăcere pe pământ, Sfinţind legătura mea cu El din inimă
şi gând.
Viaţa mea era în mâinile lui Dumnezeu. Era Joia Mare “Cina Cea de Taină” - eram pregătită. “Ca un câmp pustiu, fără
nici o floare. Sumbră este viaţa asta trecătoare, să-L cântăm mereu
pe Domnul cu Numele Său Sfânt, să facem cu lacrimi de durere
puternicul Legământ”.
Iisus Hristos a arătat, în predica de pe munte, calea spre
fericire. Cele nouă fericiri sunt nouă drumuri sigure care duc la
acelaşi scop, adevărata fericire. Ea stă în duhul smerit, în blândeţe,
milostenie, în inima curată, în pacea şi liniştea simţurilor, în
împlinirea voii lui Dumnezeu: “Fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul
lui Dumnezeu şi-l împlinesc”
Numele întreg al lui Iisus Hristos, conţine un înţeles tainic.
Iisus înseamnă Dumnezeu e mântuirea mea sau mântuitor.
Am fost operată de Prof. Dr. Boja Radu Mihail, şef
Clinică, medic primar urologie. Pe această cale vreau să
mulţumesc din toată inima prof. Dr. Boja Radu Mihail şi întreg
personalului de la blocul operator şi cadrelor medicale care au
fost alături de mine la suferinţa mea.
Mulţumiri şi familiei dr. Chiriac Teodor şi dr. Chiriac
Cristina prin care, cu trimitere
privat,ă am ajuns la spitalul
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urologie din Tg. Mureş.
Dr. Chiriac Teodor - urolog şi teolog (teologie pastorală)
împreună cu soţia să dr. Chiriac Cristina, jud. Suceava - ucenicii
“Sfinţiei sale Părintele Vartolomeu, stareţul Spitalului Mănăstirii
Sf. Ioan din Suceava”
În genunchi îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit zile
şi putere să depăşesc cu viaţă ultima zi din viata mea, să întăresc
legământul meu cu Hristos, până-n veşnicie.
Doamne Iisuse Hristoase, Care ne-ai dăruit numele Tău
cel Sfânt, învredniceşte să-l purtăm cu vrednicie spre slava Ta şi
spre mântuirea sufletelor noastre.

Arhim. Mina Dobzeu
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Biserica si lumea - Apostazia - Sfârsitul lumii

Biserica ºi lumea
vremurilor din urmã
“Cei drepţi vor fi consideraţi nebuni, vor fi lepădate rânduielile creştineşti
şi... tot în numele lui Dumnezeu, vor face biserici fără cruce, vor nesocoti
Sfânta Jertfă şi o vor amesteca în slujire cu păgânii - Sf.Mitropolit Varlaam

Viaţa mea în Hristos
Arhim. Mina Dobzeu
Destinul creştinului - bucurie în suferinţă
Lucrarea de faţă urmăreşte să arate că, pentru creştinul
ortodox, destinul individual nu poate fi rupt de mersul istoriei.
Am privit aici taina spovedaniei din perspectiva celui care
primeşte mărturisirea, a duhovnicului. Confruntat cu o lume în
schimbare, acesta trebuie să urmeze calea îngustă şi prăpăstioasă,
înfruntând transformările şi urmând călăuzirea Duhului Sfânt.
„Confruntarea cu Antihristul la nivel de pământean” are loc
la nivelul relaţiei noastre cu ceilalţi – cu ei, persoane, naţiuni sau
guvernări. În construirea acestei relaţii, rostul nostru este acela
de a păstra neştirbit Cuvântul lăsat spre folosul şi izbăvirea noastră
de către Dumnezeu.
Apărătorii creştinismului din perioada comunistă
mărturisesc, în memoriile lor, experienţa rară a „bucuriei în
suferinţă”. Supuşi unor chinuri groaznice, persecutaţi şi
întemniţaţi, ei găsesc bucurie în rugăciune şi apropierea de
Dumnezeu. Pentru oamenii Bisericii, rostul lor în închisorile
comuniste a fost acela de a păstra şi întări legătura cu Dumnezeu a
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celor închişi împreună cu ei, prin meditaţie, rugăciune,
oficierea Sfintei Liturghii şi a Sfintelor Taine: spovedania,
împărtăşania, Botezul etc.
Tot la nivelul istoriei, lupta cu Antihristul se transformă întro luptă cu ideologiile ce propovăduiesc ateismul. Acestea nu pot
fi biruite prin tăcere, ci prin puterea Cuvântului, lăsată normă de
Dumnezeu, pentru a ne folosi de ea spre lucrul bun. Dar, supus
ispitelor şi răutăţilor, omul poate folosi această mare putere a
cuvântului şi spre pierzanie. Legătura dintre duhovnic şi cel care
se mărturiseşte se păstrează prin Cuvânt. Asemenea, legătura noastră
cu Dumnezeu se păstrează prin Cuvântul rugăciunilor, al slujbelor
şi al cântărilor religioase. În momentul în care încetăm a-L mărturisi
pe Domnul cu toate puterile, rostul nostru ca duhovnici încetează,
căci se dizolvă legătura cu Dumnezeu şi cu semenii.
Destinul celor persecutaţi vreme de „un ceas” (Ap.17, 1213) - ora comunistă de 60 de ani -, nu este unul singur. El îşi află
modelul în suferinţele martirilor din vremea Imperiului Roman,
care, la rândul lor, ca şi Apostolii, L-au urmat pe Hristos în moarte
spre înviere. Domnul ne dezvăluie adesea legăturile tainice dintre
faptele petrecute în trecut şi cele ce se vor întâmpla mai apoi cu
ţara noastră după Al Doilea Război Mondial. O astfel de înţelegere
a lucrurilor ne ajută să vedem faptele noastre omeneşti aşa cum
sunt de fapt – supuse timpului – şi să nu ne temem sau să ne legăm
viaţa de ele.
Am avut bucuria să trăiesc într-un timp în care multe din
cele aflate în Sfânta Scriptură s-au împlinit deja. Aceasta trebuie
să ne întărească în credinţă şi în râvna noastră spre cele sfinte, în
ciuda ispitelor care vor să ne abată din drum.
Dumnezeu se află deasupra firii omeneşti şi de aceea Legea
Lui nu este supusă timpului, aşa cum se întâmplă cu legea
omenească. Asemenea, ştiinţa evoluează odată cu gândirea
omenească, dar sistemul religios ortodox, care se întemeiază pe
Cuvântul lui Dumnezeu, nu poate evolua. Ceea ce se schimbă nu
este sistemul, ci relaţia
noastră cu el. Nu Cuvântul
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Bibliei este altul, ci felul cum Îl vede fiecare din noi este
diferit. De aceea, în interpretările noastre, trebuie să ne
ţinem cât mai aproape de Cuvântul originar.
Dumnezeu încearcă adesea limitele ştiinţei omeneşti,
dezvăluindu-Şi prezenţa în lume prin fapte ce nu pot fi explicate.
Raţiunea este un lucru bun, pentru că vine de la Dumnezeu, ca şi
simţurile prin care vedem lumea, dar dacă ne bazăm numai pe
raţiune, vederea noastră este incompletă. Să luăm aminte! Fiinţa
noastră se întregeşte doar prin adăugarea Legii Morale şi a Legii
Harului, numai aşa păstrăm neştirbită legătura noastră cu
Dumnezeu.

Chemarea la misiune,
la mărturisirea lui Hristos
La sfatul I.P.S.Mitropolit Daniel, să scriu un articol sau o
lucrare „Bucuria spovedaniei”, am încercat să meditez asupra
acestei teme. Ce trebuie să scriu? :Despre experienţa de duhovnic,
care se întinde pe o viaţă de om. Am reflectat mai mult asupra
preocupărilor mele de slujitor al Bisericii şi am constatat că am
fost mai degrabă un misionar, atât în mânăstire, cât şi în afara ei.
Chiar împrejurările au fost de aşa natură, încât îmi sunt clare şi
acum îndemnul lăuntric şi chemarea către misiune.
În acest caz, mi-am luat rolul unui trimis al lui Hristos, să
mă confrunt cu Antihristul la nivel de pământean, cum şi Antihristul
e la nivel pământean. Dar oare numai eu? Au fost mulţi în această
situaţie, mulţi pe care i-a chemat Domnul. Dacă ar apărea acum
Hristos, ce ar fi făcut? Era problema care îmi stătea în atenţie,
deşi El m-a pus să spun ce a spus El, că trebuie spus, într-o lume
tulburată de puterea întunericului (Antihrist), ce se abătuse asupra
societăţii din părţile Răsăritului.
Când mă refer la preocuparea mea de misionar, ţin să-mi
explic de unde mi-am căpătat, ca început, această pasiune pentru
misiune: când şi în ce
împrejurări?
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În perioada anilor de război, 1941-1944, Biserica
Ortodoxă Română organizase o misiune în teritoriile
influenţate de plaga ateist-comunistă, în Basarabia şi Transnistria,
în spatele frontului. Această activitate misionară era organizată
de Patriarhie, prin episcopul Antim Nica. L-am cunoscut pe unul
dintre misionari, pe părintele Vasile Prisăcaru, fiind din localitatea
Cristeşti, judeţul Lăpuşna. Venise în misiune şi pe la Mănăstirea
Hâncu, unde, la vremea aceea, eram frate de mânăstire. A fost şi
pe la satul meu Grozeşti, în preajma Paştelui, prin 1942. Atunci
am asistat şi eu la una dintre şedinţele misionare. Seara, când
apărea întunericul, în curtea Bisericii din sat, folosea diafilme cu
viaţa şi Patimile Domnului, lucru care, la vârsta pe care o aveam,
m-a impresionat foarte mult. Am apreciat nespus slujirea aceasta
de misionar a părintelui Vasile Prisăcaru. M-a influenţat tema
prezentată în cuvinte, însoţite de diafilme, cuprinzând Patimile
Mântuitorului. Tragismul Patimilor s-au imprimat adânc în
sufletul şi în inima mea.
Am început să meditez asupra lor, tema s-a imprimat adânc
în conştiinţa mea:”Doamne Iisuse Hristoase, întipăreşte în mintea
mea Chipul Tău răstignit pe cruce, în inima mea – simţămintele
Tale şi viaţa Ta în viaţa mea.” Aceste cuvinte au rămas pentru tot
restul vieţii mele ca o meditaţie a mea. Hotărât lucru rămâne faptul
că începusem să prind plăcere de o aşa misiune, pe care o făcea
Părintele V. Prisăcaru.
Dar problemele se schimbaseră mult. Părintele, misionar în
Basarabia, era în spatele frontului, era ferit de prigoană. Acum se
abătuse asupra ţării noastre marea primejdie, prin ocupaţia
comunistă. Acum misiunea de care eu eram pasionat, o făceam la
schitul Brădiceşti. Bucurie mare era aceasta: ca misionar trebuie
să ai inimă de părinte pentru cei ce sunt în robie şi tu alături de ei.
Trebuia să o facem ca cei trimişi de Domnul Iisus „ca nişte miei
în mijlocul lupilor”, căci se abătuseră vremuri grele asupra
Bisericii Creştine de Răsărit.
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Iată se abate întunericul groaznic asupra ţării noastre
şi asupra Bisericii. De acum, bucuria misiunii avea să fie
cu lacrimi amare; bucuria era în suferinţă. Simţeam cum instruirea
pentru misiune era într-un mediu asemănător cu acela al Bisericii
primare. Ni se cerea o pregătire asemenea celor trimişi de
Mântuitorul; să ne deprindem să mergem la propovăduire fără
traistă, fără două haine şi aruncaţi ca nişte miei în mijlocul lupilor.
Să nu-mi fie a mă lăuda decât în neputinţele mele; dar pentru o
misiune la care râvneam trebuia să cunosc mersul vremurilor. Şi
acesta de unde îl puteam cunoaşte, învăţa, decât din Sfânta
Scriptură, cercetând-o. Ceream de la Dumnezeu înţelepciune; El
a zis ucenicilor Săi că le va da înţelepciune şi cuvânt; încât nimeni
nu le va putea sta împotrivă.
N-a scăpat din vedere să le spună să fie pregătiţi să bea şi ei
„paharul pe care-l voi bea Eu şi să vă botezaţi şi voi cu botezul
cu care M-am botezat Eu”. În această privinţă, vorbesc fără
primejdia că mă voi lăuda. Cum m-a instruit înainte de a mă trimite?
Şi anume, cum? : „Puneţi dar în inimile voastre; nu vă gândiţi de
mai înainte ce veţi răspunde” (Luca 21,14), „că voi da gură şi
înţelepciune!”. Ecoul vorbelor a vibrat în tot mai târziul meu, m-a
însoţit de-a lungul vieţii peste tot.
Părintele Vasile Prisăcaru era un om cult, cu mare pregătire
culturală, teologică, iar eu mă gândeam cum şi când voi putea să
fac şi eu studii seminariale. Voi ajunge să am posibilităţi pentru o
împlinire de misionar cum aş fi dorit? A trebuit să treacă mulţi ani
până ce am făcut studii. A trebuit să merg în armată, să particip la
război în est; să mă întorc la mânăstire, să fac studii teologice, de
cântăreţ bisericesc de patru ani, Seminarul Teologic la Mânăstirea
Neamţ de cinci ani, apoi Facultatea de Teologie de patru ani.
Întors de pe front, eram hotărât a rămâne în mănăstire şi a
depune votul monahal, cu toată incertitudinea vremurilor: ”Iar voi
sunteţi cei care aţi rămas cu Mine întru ispitele Mele”. Eu am zis
şi zic ca şi Petru: ”Doamne, cu Tine sunt gata să merg şi la temniţă
şi la moarte”.
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Eram la studii în anul II şi persistam în acest ideal de a
fi misionar. Părintele rector I. G. Coman ne-a dat nouă,
monahilor, o testare în scris. Aveam de notat sincer ce vrem să
fim şi ce vrem să realizăm în viaţă, în urma studiilor pe care le
vom face. Răspunsul meu a fost: „Vreau să fiu un misionar”.
Era vremea să mă pregătesc bine sufleteşte în lupta cu
adversarul lui Hristos: „căci lupta noastră nu este împotriva cărnii
şi a sângelui, ci împotriva stăpâniilor acestei lumi de întuneric,
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în văzduhuri” (Cor.10). Să
nu-mi fie a mă lăuda: „Căci nu cel ce se laudă pe sine este vrednic,
ci acel pe care Domnul îl laudă” (Cor. 10-18). Aşadar, bucuria
mea avea să fie aceea că m-a luminat Domnul ca să înţeleg
vremurile grele pe care le trăiam şi să iau atitudine în diferitele
momente, după îndemnul Duhului şi să fiu ferit de greşeli totodată.
Pot vorbi astfel de diferite momente de bucurie în suferinţe, alături
de cei mulţi în suferinţe.
Cum iau la cunoştinţă despre acea chemare?
Se petreceau nişte lucruri neobişnuite cu mine, de care numi dădeam seama, nu le puteam prinde semnificaţia lor decât
târziu, când au avut loc nişte evenimente, desfăşurate în timp în
societatea umană. Pot observa nişte înţelesuri încă din copilărie,
pe când eram la casa părintească, înainte de a fi închinoviat la
Mânăstirea Hâncu.
Ce observ din copilărie?
Eram la timpul copilului de grădiniţă, când mama mă învăţa
să citesc pe o carte Acatistul Sfântului Pantelimon. Cartea era cu
litere chirilice, mari şi frumoase, tipărită la Chişinău. Tata, văzând
că mă aflu mai isteţ la carte, încă de mic, a zis: „Pe acesta o să-l
fac călugăr”. Această expresie a tatălui meu a avut influenţă asupra
mea. Mi-amintesc că eram în clasă la şcoală şi pe perete era
atârnată harta Basarabiei, iar eu îi arătam unei verişoare ale mele
Mânăstirea Hâncu şi-i spuneam că „eu aici o să mă duc”, arătând
locul cu degetul.
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Prima mea spovedanie
Pe când eram în primul an de şcoală, doamna
învăţătoare, la începutul Postului Mare, ne-a dus pe toţi copiii de
clasa I la biserică. Părintele Ioan Dragomir ne-a spovedit şi ne-a
întrebat în grup ce păcate am făcut; dacă ştim Tatăl nostru, dacă
ne închinăm seara, dimineaţa, la masă, dacă ascultăm de părinţi
şi dacă respectăm pe cei mai vârstnici; dacă furăm, înjurăm,
drăcuim, blestemăm, batjocorim, ne certăm sau ne batem; dacă
învăţăm carte. Noi răspundeam la nivelul nostru de pricepere.
Aceasta a fost prima mea spovedanie şi a urmat împărtăşirea.
Interesant a fost, în cele ce
povestesc, un fapt. Când mam dus acasă de la biserică,
mama s-a bucurat când a
aflat că doamna învăţătoare
ne-a dus la biserică şi
părintele ne-a spovedit şi nea împărtăşit. Dar ceea ce ştia
mama era mai important. Şi
mă întrebă:
- Când te-ai spovedit,
ai spus că sudui?
Vai de mine!? A căzut
casa pe mine. M-am roşit ca
focul de ruşine la această
întrebare. Şi mă gândeam de
unde ştie mama că eu sudui. Mergeam la câmp, la păscut caii,
vaca şi oile şi învăţasem de la copiii rău-crescuţi cuvinte
ruşinoase, înjurături, fără să-mi dau seama că nu e frumos şi nu e
bine. Dar când mama m-a atenţionat, am înţeles că e grav. În casa
părintească nu se auzeau astfel de vorbe.
Rămân legat sufleteşte şi de următorul fapt: într-o zi, pe când
eram la câmp şi păşteam vaca, mă aflam într-o stare sufletească
bună (eram pe la 7 ani). Mă
declar
mulţumit
şi
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îngenunchez pe câmp unde eram şi Îi mulţumesc lui
Dumnezeu că m-a ajutat şi m-am îndreptat, cerându-I să mă
ierte de păcatele pe care le-am făcut.
Pe la vârsta de 12 ani, le puneam problema la părinţi: „Ce
faceţi cu mine? Mă daţi la o şcoală să învăţ carte sau la o meserie?
Iar de nu, mă duc la mânăstire”. Făcusem patru clase la şcoala din
sat, căci încă nu era şcoală de 7 ani acolo. Exprimarea alternativei
cu mânăstirea începe să mă însoţească, să mă urmărească. Într-o
noapte, mi se arătă în vis Mânăstirea Hâncu. Deja pe acolo mai
fusesem cu părinţii mei la hramul mânăstirii. Le-am spus şi lor
visul meu.
Eram în casa părinţilor mei când, în urma unei pneumonii pe
care o căpătasem dintr-o răceală, având febră mare, a venit asupra
mea un întuneric groaznic, înspăimântător, încât nu mă puteau linişti
părinţii, căci eu, înfricoşat, plângeam şi numeam acel întuneric
înfiorător „Buzău”. Mult mai târziu, după ce am făcut studiile
seminariale şi universitare, am învăţat la istorie despre prigoana
abătută asupra creştinilor în secolul al IV-lea, prin părţile Buzăului.
Pe acolo căzuse ca martir Sfântul Sava Gotul. Şi numai după ce
ispăşisem deja două condamnări la închisoare, de-abia atunci am
putut pricepe înţelesul acelui întuneric abătut asupra ţării noastre.

Talanţii primiţi de la Domnul
Cugetam mult la scrierile profetice ale Sfintei Scripturi,
fiind prin anul 1949, când nu făcusem încă studiile teologice
seminariale şi ostenindu-mă să citesc articolele din revistele
teologice, îmi venea greu să pricep unele lucruri, deoarece erau
termeni specifici teologiei, pe care nu-i cunoşteam. Cu toate
acestea, insistam, citeam, meditam, mă rugam lui Dumnezeu sămi dea darul înţelegerii Sfintei Scripturi. Şi ca un răspuns din
partea lui Dumnezeu, Care S-a milostivit de mine, am băgat de
seamă că Domnul mi-a dat a cunoaşte şi a mi se descoperi anumite
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lucruri din viitor, ceea ce este un dar deosebit, pe care
Dumnezeu îl dăruieşte cui vrea El. Cum a fost?
Mi s-a descoperit într-o vedenie de noapte că acolo unde
eram, la Schitul Brădiceşti, unde fusese o clădire veche, nu mai
rămăsese decât fundaţia; şi săpând în acele ruine am descoperit o
cutie, cam la 1/2 litru, de formă cilindrică. Am luat-o şi îmi ziceam
că această cutie rămăsese îngropată de la înaintaşii noştri, Cuvioşii
Părinţi, care au trăit în schit şi erau cu har dumnezeiesc.
Deschizând cutia, pe îndelete, în chilia mea, am aflat-o
plină cu monede de aur (galbeni), pe care le-am înşirat pe masă şi
le număram, zicând în mintea mea:”Iată ce bogăţie mare am
descoperit eu!”. Dar când m-am uitat cu atenţie la fiecare monedă,
pe fiecare era chipul unui sfânt şi mă minunam şi mă întrebam ce
o fi însemnând aceasta, ca apoi să se transforme în bani obişnuiţi,
pe care puteam să-i folosesc oricând.
Am căutat să-mi explic toate acestea. Bogăţia pe care au
avut-o înaintaşii noştri, Cuvioşii Părinţi cu dar dumnezeiesc în
cunoaşterea şi interpretarea Sfintelor Scripturi, oameni
duhovniceşti, oameni ai rugăciunii, înzestraţi şi cu darul profeţiei
sau clarvederii, era acum un har ce mi se transmitea şi mie prin
acea comoară descoperită, care se arăta de mare preţ, fiind aur
curat. Apariţia chipurilor de sfinţi pe monede avea semnificaţia
că acest har se cade să fie folosit numai în scopuri sfinte. Şi dacă
şi-au schimbat faţa, devenind bani obişnuiţi, aceasta însemna
schimbarea lor ca întrebuinţare în viaţa obişnuită, ca misiune pe
care urma să o realizez în Biserica lui Hristos, în societatea actuală,
căreia trebuie să-i îndrumi viaţa duhovnicească, vorbindu-i cu
vorbe simple şi obişnuite, dar pline de har şi de adevăr. Această
lucrare a harului dumnezeiesc am simţit-o în multe momente din
viaţa mea de călugăr şi de slujitor, ca diacon şi preot, în diferite
împrejurări (rugăciune, predică, scriere), ca însufleţindu-mă chiar
până la martiriu, să nu mă las intimidat în faţa stăpânirii ateist –
păgâne.
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Închinaţi-vă, căci Domnul este!
Mă aflam la poarta unei biserici şi, când să intru, în
curte observ pe Dumnezeu, înalt, mai înalt decât turlele bisericii
noastre; “Cel vechi de zile”, cum Îl întâlnim şi la proorocul Daniel.
M-am închinat până la pământ, zicându-le şi celor ce
stăteau în urmă: “Închinaţi-vă, căci Domnul este!”. Când m-am
închinat, Domnul mă umbrea cu poala hainei Lui. Când m-am
ridicat, în dreapta mea era o bătrână bolnavă, scofâlcită,
cerşetoare, iar Domnul mi-a zis: ”Ajut-o pe această bătrână!”. Ce
reprezenta această bătrână? Reprezenta Biserica noastră, care în
aşa hal a ajuns: bătrână, bolnavă, urâţită şi cerşetoare.
Din momentul acela, am început să mă rog în mod deosebit
lui Dumnezeu: “Doamne, Doamne, nu ne lepăda pe noi de la faţa
Ta, ci binevoieşte a ne milui pe noi prin Înviere”, cu porunca de
a-i învăţa şi pe alţi buni creştini să se roage împreună cu mine, ca
astfel să ieşim din întuneric şi să scoatem din acea criză Biserica
îmbătrânită, frecventată de un număr tot mai redus de bătrâni,
bolnavi şi cerşetori. Cu speranţa salvării şi cu încrederea că vom
avea bucuria împlinirii acestor dorinţe de salvare, de însănătoşire,
de biruinţă a Mirelui împotriva lui Antihrist, de triumf al luminii
asupra întunericului, al adevărului asupra minciunii, fie să mă rog
aşa: ”Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să
mă bucur de milostivirea Ta”. Aşa mă rog şi-i învăţ şi pe bunii
creştini să se roage, să ne rugăm împreună.

Lupta cu Satana în comunism
În lupta cu spiritele rele, cu aspecte înşelătoare, am fost
instruit, încât am putut şi pot face deosebirea duhurilor şi a
„înşelăciunii diavolilor”. Nu scriu altceva decât ceea ce am văzut,
ce am simţit şi ceea ce am trăit, fără primejdia de a mă lăuda.
Domnul mi-a arătat [în anii ´30] că vom trăi tragicul şi urgia
ce se va abate şi peste noi, poporul român. Şi iată cum. Face oare
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să le scriu? Da. Deoarece sunt lucruri groaznice prin care
urma să trecem şi am trecut şi le-am depăşit.
Întrebarea care se pune este: A venit? A fost? Va veni
Antihrist? A fost şi încă este în acţiune; deşi unii scriu despre
Antihrist ca şi cum nici n-ar veni. „Şi orice duh, care nu mărturiseşte
pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist,
despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume” – 1In. 4, 3.
Evreii au scris multă istorie despre robia Babilonului. Nu e
greşit să scriem şi noi despre robia „Marelui Babilon”, care, timp
de şaizeci de ani, ne-a robit pe noi, creştinătatea, prin venirea lui
Antihrist. Suntem timizi, parcă şi acum ne-ar fi teamă. Acum,
bucuria e mare pentru toată creştinătatea, „că ne-a izbăvit pe noi
de vrăjmaşii noştri”.
Într-o vedenie mi s-a arătat că mă luptam cu Satana, iar în
luptă l-am doborât, l-am călcat în picioare şi i-am zdrobit corpul.
Însă capul a rămas şi corpul a reînviat. Aflat în luptă cu el, pentru
a doua oară, la fel, i-am zdrobit corpul, dar nu şi capul, astfel că a
doua oară corpul a reînviat. Iar a treia oară, am reuşit să-i zdrobesc
şi capul.
Lupta aceasta în trei rânduri, cu cele trei strigări împotriva
lui Antihrist, a avut loc astfel:
* prima luptă cu Satana a fost în anul 1948, când am scris acel
manifest împotriva ideologiei marxist-leniniste, în care criticam
ateismul ce se impunea forţat, odată cu scoaterea învăţământului
religios din şcoală şi introducerea tabloului lui Stalin şi a
ideologiei bolşevice;
* a doua luptă cu Satana a fost în anul 1959, când eram student
în anul II, la Institutul Teologic din Bucureşti şi l-am denunţat pe
Antihrist (puterea, stăpânirea şi lucrarea lui satanică), scriind o
scrisoare, în treisprezece exemplare, adresată ierarhilor Bisericii
noastre şi una Institutului Teologic din Bucureşti, aceasta din urmă
fiind citită în Consiliul profesoral al Institutului şi considerată ca
binevenită şi documentată pe temeiul Sfintelor Scripturi.
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Anunţam în acea scrisoare că Antihristul şi lucrarea
lui se vor spulbera, căci se va da o luptă între Miel şi puterea
Satanei din imperiul de Răsărit, iar Mielul va birui, lucru pe care
l-am şi văzut cu ochii şi-l trăim încă.
[Nota editurii: Profesorii de specialitate de la Institutul
Teologic, în special cei de studiul Vechiului Testament şi al Noului
Testament, au găsit că această scriere este bine întemeiată şi fără
niciun cusur. Părintele Rector Ioan G. Coman l-a felicitat spunând:
„No:Este scrisoare de sfânt” şi „Ai trecut prin toată Cartea
Apocalipsei”. Iar Părintele profesor Ghiţă Moisescu, profesor de
Istoria Bisericii Române, i-a spus: „Vei avea de suferit, vei păţi
ca Antim Ivireanul, care a fost înecat în râul Mariţa de către
turci”. A făcut şi precizarea că „de la schitul Brădiceşti s-a ridicat
un om cu o atitudine demnă, în vremuri cu mari greutăţi”].
* a treia luptă cu Satana a avut loc când i-am zdrobit şi
capul. Am purtat această luptă între anii 1986-1988. Am scris
atunci şapte scrisori lui Nicoale Ceauşescu, în colaborare cu
scriitori din Bucureşti (cunoscutul Ioan Alexandru şi alţii), în care
ceream libertatea cultului, libertatea cuvântului, respectarea
drepturilor omului, combătând, mai presus de toate, ideologia
materialist-ateistă. Urmarea acestora a fost dispariţia [arestarea]
mea, în anul 1988, când puterea lui Antihrist a intrat în declin. Nu
a durat decât un an şi s-a prăbuşit, zdrobindu-i-se totodată şi capul.
[Nota editurii: Textul tuturor acestor scrisori a fost publicat
în cartea „3 strigări împotriva lui Antihrist”, Ed. Anastasia, 1999].
Am fost duhovnicul lui Ceauşescu?
- Aţi fost duhovnicul lui N. Ceauşescu în înţelesul adevărat
al cuvântului?
Aceasta este una dintre întrebările adresate Părintelui
Mina.
- Da. Am fost. Însă e momentul să spun cum anume am
fost. Începând din anul 1986, pe când eram la Mănăstirea Sf.
Apostoli din Huşi, ca stareţ
şi slujitor la Catedrală, m-am
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oferit, fără primejdia că mă voi lăuda sau mi se va întâmpla
ceva care să mă îngrijoreze, ori să-mi aducă frica, după ce
am citit mai multe articole ateiste publicate în revistele regimului
comunist, m-am hotărât să scriu lui Nicolae Ceauşescu. Doream
să-l informez că orientarea lui şi a partidului lui, cu privire la
libertatea cultului, deşi prevăzut în Constituţie, nu se respectă, ci,
dimpotrivă, Biserica Creştină Ortodoxă Română e îngrădită şi
chiar persecutată.
În scopul acesta am scris şapte scrisori (1986-1988). Le
scriam în asociere cu scriitori de seamă creştini din Bucureşti:
Ioan Alexandru, Sofian Boghiu, Ioanichie Bălan, Părintele
Paul Mărăcin, toţi din Bucureşti. Alţii erau din localitatea Huşi:
profesorul Gorceag, avocatul Aciobăniţei, pictoriţa Mariana
Catană, Părintele Simon (catolic). Scrisorile le trimiteam direct
pe adresa preşedintelui şi ziceam aşa :
“Stimate Domnule
Preşedinte, în ţara noastră
există atâţia oameni de
prestigiu: oameni de
ştiinţă, filozofi, istorici,
medici, teologi care merită
a fi consultaţi ca să fiţi
informat corect ce se
cuvine să dăm acestui
popor. Nu ateism, pentru
că nu este specific
poporului român. Ateismul
este abject, neştiinţific,
nefolositor.”
Combăteam
darwinismul. Demonstram
că nu este conflict între
ştiinţă şi credinţă (religie). Conflict este doar atunci când se
ignoră una pe alta, altfel ele
se completează una pe alta.
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Credinţa răspunde la întrebarea cine a adus lumea de la
neexistenţă la existenţă, cine o mâna spre realizare şi
împlinire în evoluţia ei. Ştiinţa este efortul inteligenţei umane de
a răspunde la întrebarea cum a apărut viaţa, cum a evoluat ea,
cum s-a ajuns la un asemenea grad de perfecţionare a speciilor, la
interacţiunea cosmică, sau cum putem stăpâni natura şi legile ei.
În mintea omului care stăpâneşte realismul ştiinţific şi
teologia adevărată nu este un conflict, căci una îi arată omului
cine este cauza, puterea, inteligenţa, înţelepciunea
macrocosmosului şi a microcosmosului; cealaltă caută să-i arate
cum a urcat acea inteligenţă la crearea şi întreţinerea universului.
(Vezi Scrisoarea a treia din cartea “ 3 Strigări împotriva lui
Antihrist”).
Prin aceste scrisori, şapte la număr, se crease un dialog
între mine, Nicolae Ceauseşcu şi filozofii lui, care, la un moment
dat, îmi răspund aşa: “ Nu putem renunţa la ideologia
materialistă, deoarece sistemul comunist se menţine pe această
ideologie” – punct de vedere care aparţine lui Florin Georgescu.
În alt rând, tot acest filozof ateu zice într-un articol (vezi opera
citată): Nu există supranatural. Adică nu există Dumnezeu. Iar o
scriitoare – Ana Bălaşa, scrie: “ Morala societăţii este într-o
stare decăzută. La ce morală să revenim?” La cea a Sfinţilor?
Calea este ireversibilă, zice ea.
Iată o situaţie foarte delicată. Fiind angajat ca apologet al
creştinismului, trebuie să le demonstrez ateilor cu ceva practic,
convingător. Iată că Dumnezeu era cu mine şi o spun cu toată
seriozitatea, nu cum zic unii, întâmplător. Trebuia să le demonstrez
şi Dumnezeu îmi vine în ajutor şi dă răspunsul dintr-o dată la
aceste două întrebări: că Dumnezeu e supranatural şi că Legea
Lui e Sfântă. Urmează să dăm ascultare lui Dumnezeu şi nu
oamenilor.
Cum stau lucrurile?
În anul 1986, prin luna mai, se petrecea un act misterios la
Mănăstirea Neamţ. La intrare
în incinta mănăstirii, pe
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trotuarul ce duce către uşa bisericii, s-a ridicat pavajul, de
dimensiunea unui mormânt, la înălţimea de 30 cm. Era întro sâmbătă seara. Cine a observat (putea să observe oricine), îşi
dădea seama că era o realitate această ridicare de pavaj. Se bănuia
că trece vreo conductă de apă pe acolo, sau vreo conductă de
gaze, care arunca pavajul în sus.
După ce s-a cercetat amănunţit care este cauza acestei
ridicături de pământ, s-a văzut că nu era nimic artificial. Trecând
ziua de duminică, luni, au săpat să vadă ce se petrece cu acel
“mormânt”. Săpăturile s-au făcut chiar la dispoziţia Mitropolitului
Moldovei, pe atunci I.P.S. Teoctist. A asistat la săvârşirea
săpăturilor. Au găsit pământul afânat şi, mai jos, nişte oseminte
întregi, ale unui muritor necunoscut.
- Osemintele sunt ale unui sfânt, zice Mitropolitul. Sunt
de culoare galbenă şi plăcut mirositoare.
Le-au luat cu cinste, le-au spălat şi le-au pus într-un sicriu,
pregătit special. Le-au aşezat cu multă cinste în biserică.
Acesta era răspunsul la întrebarea “La ce morală să ne
întoarcem?”. La morala Sfinţilor. Conform acesteia, Dumnezeu
cinsteşte şi rămăşiţele pământeşti ale muritorilor care L-au cinstit.
Ateul a văzut că supranaturalul a ridicat pământul, ateul îl priveşte
uimit pe supranatural pentru că supranaturalul există.
Securitatea, aflând că se făcea mare zarvă în preajma
acestui act misterios, a luat măsuri, punându-i în vedere părintelui
stareţ să le ducă undeva, să piardă urma osemintelor. Constrâns,
părintele stareţ le-a dus într-o cameră secretă, unde le-a păstrat
cu multă cinste, iar publicului îi spunea că le-a dus în gropniţă, în
osuarul comun, aşa cum se procedează cu toate osemintele.
După revoluţie, le-a scos şi le-a aşezat cu multă cinste în
Biserica mare, unde închinătorii merg cu multă evlavie spre
cinstirea cuvenit Sfintelor Moaşte.
Apare omul necunoscut. Ale cui erau? Sunt păreri diferite.
Părintele spune că osemintele ar fi ale întâiului Mitropolit al
Moldovei, Iosif Muşat,
acceptând
spusa
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Preasfinţitului Episcop Eftimie. Dar Preafericitul Patriarh
Daniel spune că aparţin perioadei Paisiene, când Sf. Paisie
Velicikovski, la Neamţ, era practicant al Rugăciunii inimii,
înfiinţând Şcoala Paisiană. Şi cei de la Neamţ spun la fel. Atunci
spun şi eu la fel. Când Preafericitul Patriarh Daniel era mitropolit
al Moldovei, mi-a spus că „e bine să mai aşteptăm, poate mai dau
răspunsuri şi alţii”. Punctul de vedere formulat de mai mulţi este
cel în legătură cu Paisianismul.
Aşa ne ajută Dumnezeu, când oamenii nu ştiu între ce morală
să aleagă.
Patriarhia era ameninţată
Într-o vedenie, mi s-au arătat următoarele: apare un
buldozer mare şi se îndreaptă către Catedrala Patriarhiei.
- Vai, când ajunge cu buldozerul acesta, răstoarnă şi
catedrala, mi-am spus eu. Dar când ajunge acolo, îşi schimbă
direcţia. Şi eu, foarte bucuros, m-am urcat în turnul Catedralei şil zgâlţâiam:
- Cade? Nu cade! Gata,-i salvată!
Ce era în vremea aceea?
Puterea comunistă îl constrângea pe Preafericitul Patriarh
Teoctist să-şi ia bagajele şi să plece; să-şi găsească alt sediu,
deoarece acolo este casa Comitetului Central şi nu puteau suferi
pe patriarh şi reşedinţa lui acolo. Preafericitul îşi făcea un plan,
unde putea să se ducă. Se zvonea că se va muta la Mănăstirea
Căldăruşani sau la Mitropolia Moldovei, la Iaşi.
În urma acestei revelaţii, am scris Preafericitului Patriarh
şi îl încurajam zicând:
- Nu disperaţi, căci curând vine salvarea; deci să avem
credinţă, că Hristos Biruitorul vine curând.
Speram ca scrisoarea mea s-ajungă la destinaţie.
Dar salvarea a venit .
Aceasta era prin 1988; peste un an, a venit salvarea –
Decembrie, 1989.
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Soarele pendula
Într-o vedenie de noapte, se făcea că, într-o zi cu
soare, priveam cerul luminos, iar soarele era mai sus de răsărit
şi a pendulat de la răsărit către apus, fără să atingă orizontul; şi
invers, fără să se oprească la răsărit, mai sus de locul de
plecare. A pendulat în mai multe rânduri, pe un arc de cerc din
ce în ce mai mic, până ce a stat fix la amiază.
În momentul acela nu-mi dădeam seama de semnificaţia
acestei descoperiri dumnezeieşti, ci de-abia după un an de zile, în
21 iunie 1941, când a început războiul de ofensivă dela Prut, pentru
recucerirea teritoriilor pierdute de către români, am putut să-mi
fac o idee despre semnificaţia acestei descoperiri dumnezeieşti:
pe frontul de luptă, mai întâi, păgânismul de la răsărit venise
către apus, ca un întuneric abătut asupra Basarabiei, iar acum
era mânat iarăşi spre răsărit, după cum oscilase soarele; pentru
ca apoi războiul să ia altă întorsătură, iar acel întuneric să
vină şi asupra ţării noastre, astfel am putut pricepe, mult mai
târziu, că Lumina Bisericii lui Hristos asupra Imperiului Creştin,
ocupat de Statul Sovietic, era covârşită de întuneric, iar Soarele
Hristos oscila şi pendula în limite mai largi şi apoi mai strâmte,
până ce a stat la amiază, în centru. Această stare de pendulare a
soarelui semnifica prigoana împotriva Bisericii, întunericul care
se abătuse şi asupra ţării noastre şi pe care l-am văzut şi l-am trăit.
Vedenia din Basarabia
Mi-a dat Dumnezeu să văd moartea şi învierea Domnului
Iisus Hristos, ca imagini ale grelelor momente istorice ce urmau
pentru Biserica Ortodoxă.
Eram monah la Mănăstirea Hâncu (raionul Nisporeni din
Basarabia). Am văzut atunci lucruri extraordinare, care s-au
petrecut mai apoi cu ţara. Pe dealul Grozeşti, satul meu de origine,
s-a făcut întuneric mare şi Domnul Iisus a apărut Răstignit pe Cruce,
pe culmea cea mai înaltă a locului.
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Privind la El, am văzut însă cum a Înviat şi S-a coborât
de pe Cruce. În toată frumuseţea şi măreţia Lui L-am văzut!
Pe Cruce „n-avea nici chip, nici frumuseţe”, după cuvintele Sfintei
Scripturi. Dar acum avea multă frumuseţe şi mă minunam „Vai!
Să văd eu pe Domnul Iisus!”
Apoi a coborât mai jos de pe deal, S-a oprit aşezându-Se pe
un tron. Avea coroană de aur pe cap. Vrăjmaşii atei antihrişti
încercau să-I ia coroana zicând: „Nu vei mai împărăţi Tu!” Dar
Domnul nu le-a oferit-o şi El a rămas pe tronul Lui.
Eram în vremea venirii lui Antihrist peste Biserica Răsăriteană
şi peste ţara noastră. Faptul este real, s-a petrecut. Armatele lui
Antihrist au năvălit asupra noastră. Am trăit atunci evenimente
dureroase: s-a scos învăţământul religios din şcoli, s-a aruncat
icoana Domnului Iisus din instituţiile de învăţământ, iar prin
Decretul 410, s-au desfiinţat mănăstirile, s-au închis şcolile
seminariale. Acestea erau moartea. Întunericul s-a lăsat asupra
ţării noastre, asupra Bisericii Ortodoxe s-a impus puterea lui
Antihrist. Eufratul (popoarele ortodoxe) a secat. Este o realitate
biblică: „Şi când El a deschis pecetea a şasea, eu m-am uitat; şi
iată, cutremur mare a fost; soarele s-a făcut negru ca un sac de
pâslă şi luna-ntreagă s-a făcut ca sângele; şi stelele cerului au
căzut pe pământ aşa cum smochinul îşi leapădă smochinele verzi
când e zgâlţâit de vijelie; iar cerul s-a-ndepărtat ca o cartenvălătucită, şi fiece munte şi insulă s-au mişcat din locurile lor. Şi
împăraţii pământului şi domnii şi căpeteniile şi bogaţii şi
puternicii, şi tot robul şi tot omul liber s-au ascuns în peşterile şin stâncile munţilor, strigându-le…” (Ap. 6,12).
În amintirea evenimentului zguduitor din secolul nostru, 1944,
s-a ridicat o troiţă, în locul în care L-am văzut pe Domnul Iisus,
răstignit pe Cruce, urmând ca mai apoi să se construiască şi o
capelă în locul în care a rămas pe tronul Său.
Ca cel care, din trăirile avute, recapitulează acest moment
deosebit, pot observa că Mântuitorul a Înviat, nu ca persoană
istorică, ci spiritualitatea
hristică a înviat. S-a
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reînfiinţat învăţământul religios, mănăstirile vechi se
restaurează, unele se reînfiinţează, se construiesc altele noi.
Au apărut publicaţii religioase, şcolile de profil de tot felul s-au
reînfiinţat. Aceasta este înviere.
Poporul român a luptat împotriva lui Antihrist. A ajuns cu
armata sa până la Stalingrad. Dumnezeu nu trece cu vederea jertfele
mari de sânge ale românilor, pe care le-au dat în confruntarea cu
întunericul abătut ca o plagă asupra Bisericii Sale. Ne-a făcut
bucuria că ne-a trimis şi lumina cea cerească. A venit la noi. Nea scos din panslavism înaintea altor popoare, asupra cărora coada
cometei antihristice mai este încă. Domnul ne-a vizitat ţara noastră.
Se va afla în capelă icoana Lui, icoana Maicii Domnului precum
şi icoanele a doi mari rugători români: Sf. Paisie Velicikovschi şi
Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului. Cei doi au practicat
Rugăciunea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Sunt mari isihaşti ai Bisericii
Ortodoxe Române. Rugăciunea Isihastă aduce lumină.
A venit la noi, în mod special, prin înviere. Prin isihasm şi
lumina cea necreată, a rămas la noi în mod special, făcând din
ţara noastră un stâlp al Ortodoxiei. Lumina lui Hristos luminează
tuturor. Antihriştii au vrut să-I ia coroana de aur de pe cap, dar nau reuşit.
Amin şi lui Dumnezeu Slavă!
Iată ce mi-a arătat Domnul într-o altă vedenie!
Am auzit o voce necunoscută: „Scoală repede şi scrie!” Eu
întreb: „Ce să scriu?” „Scrie!”, zice. „Au alterat untdelemnul.”
Şi s-a făcut înaintea mea o candelă cu untdelemn şi o lampă cu
petrol şi o sticlă goală. Apoi mi-a zis: „Ia o candelă şi toarnă
untdelemnul în sticlă!”. Şi am făcut aşa. Am luat candela cu
untdelemn şi l-am turnat în sticlă. Apoi mi-a zis: „Aruncă candela
golită!”. Şi am aruncat-o şi s-a spart. Mi-a zis: „Ia lampa şi toarnă
petrolul din ea în sticlă, peste untdelemn.” Şi am turnat. Apoi mia zis: „Aruncă lampa!” Am aruncat-o şi s-a spart. Mi-a zis din
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nou acea voce; „Ia şi gustă din sticlă!” Eu am dus sticla la
gură, să gust, dar, ştiind că untdelemnul este amestecat cu
petrol, simţindu-i mirosul greu, n-am putut să gust. Şi am zis: „Nu
e bun!”. Şi a zis acea voce: ”Iată ce au făcut mai-marii bisericii.
Au luat untdelemnul din candela Bisericii Mele şi l-au amestecat
cu petrolul din lampa Satanei. Ei au făcut un amestec care nu
mai este bun să ardă în candela Mea. Au luat învăţătura Mea şi
au pus-o în sprijinul învăţăturii Satanei. Această atitudine a
clerului e urâtă înaintea mea”.
„Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce
însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are
lumina cu întunericul? Şi ce învoire este între HRISTOS şi Veliar,
sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Sau ce înţelegere
este între templul lui Dumnezeu şi idoli?” (Corinteni 6; 14-16),
adică între Biserică şi „sinagoga Satanei” (Apocalipsa 3; 9).
„Clericii Bisericii s-au dedat la desfrânare.” Domnul mi-a
arătat, în vedenie, cum preoţii care se pun în slujba potrivnicului
sunt pe jumătate goi (de la brâu în jos) şi aleargă după „desfrânata
cea mare” (Apocalipsa, cap. 17). Calea pe care merg ei e presărată
cu necurăţia desfrânatei şi duce în întuneric, spre locuinţa morţilor:
„Ieşiţi din ea, poporul Meu, ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele
ei şi să nu fiţi loviţi de pedepsele sortite ei” (Apocalipsa 18, 4).
Biserica lui Hristos nu se apără prin compromisuri, nici prin
făţărnicie, ci prin credinţă tare şi mărturisirea adevărului. Hristos
este Adevărul. Îl iubeşte pe Hristos numai cel ce rămâne în adevăr
şi persistă în adevăr. Înaintea lui Dumnezeu nu există altceva decât
da şi nu; „ceea ce este da, să fie da, şi ceea ce este nu, să fie nu.
Ceea ce este mai mult decât da şi nu, aceasta este de la diavolul”.
Înţelepciunea şi prudenţa să nu fie confundate cu făţărnicia, care
este osândită de Dumnezeu.
Arestarea
Exmatriculat de la Institutul Teologic şi dată sentinţa la
Roman, de către Consistoriul
Bisericesc, am fost exclus din
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monahism şi chemat să iau la cunoştinţă. Cerea, nu numai
mie, ci şi altor monahi, prin Decretul 410, să părăsim
mânăstirile. Trebuia să semnezi că accepţi, se oferea o sumă de
500 lei pentru ca monahul să aibă posibilitatea să-şi facă haină
civilă, pentru că i se interzicea haina monahală. Aceeaşi situaţie
aplicându-se şi mie, am refuzat de a primi suma ce mi se oferea,
spunând că eu nu plec din monahism pentru bani, iar de sunt
constrâns, n-am încotro.
La începutul lui octombrie, m-am retras din schitul Brădiceşti,
cu mare întristare. Ceea ce pot să spun este că n-am plâns niciodată
ca atunci în viaţa mea. Şi de ce plângeam? Nu pentru cele materiale,
ci pentru că ieşeam şi părăseam mediul duhovnicesc în care mă
formasem şi în care era bucuria şi plăcerea mea. Iar în alt fel, în
cele materiale, puteam să mă descurc; eram fiu de ţăran, ştiam să
muncesc, să-mi câştig existenţa.
Mânăstirile şi schiturile, fiind ameninţate de desfiinţare, nu
puteam să fiu primit în altele şi m-am retras la un cetăţean în
gazdă, în satul Brădiceşti, care m-au primit în casa lor: Vieru
Vasile şi Tinca. N-aveau copii, m-au primit cu mult drag, ziceau
că să mă numesc feciorul lor.
Nu după multe zile, pe când fusesem încă la schit şi mă
întorceam în sat, la gazdă, m-a întâlnit maşina cu securiştii de la
Iaşi. M-au întrebat unde locuiesc. M-au dus cu maşina la gazdă,
au început percheziţia, căutând obiectele culpabile (după ei).
Fusesem anunţat de cineva, prin miliţie, în mod secret, că a doua
zi voi fi arestat şi să văd ce am de făcut (să fug, să mă ascund).
Da’ eu mi-am pus problema că în astfel de situaţii nu ai unde să te
ascunzi şi nimeni nu te adăposteşte, expunându-se pe el pentru
tine, şi am lăsat-o în voia Domnului.
După percheziţie, m-au luat în maşină şi m-au dus la
securitatea din Iaşi; era în jurul sărbătorii Cuvioasei Parascheva.
La Iaşi, m-au ţinut vreo două luni, fără a fi anchetat. După două
luni, m-au transferat la Bucureşti, la securitatea de pe Uranus,
transportându-mă cu un I.M.S.
(ARO). Maşina a condus-o
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un sublocotenent; eu, ca deţinut, eram cu cătuşe la mâini, să
nu evadez. Pe cale, au făcut un popas la Buzău, la securitate,
iar eu am rămas în maşină, până când am reluat cursul către
Bucureşti.
Ajunşi la securitate, pe înserate, când intru pe uşa clădirii
securităţii, mă întâmpină comandantul privindu-mă şi zice:
- Ai fi zicând că nici nu eşti vinovat!
Eu nu-mi făceam probleme. Îmi recăpătasem liniştea, ştiam
ce urmează. Mă conduce la o celulă la subsol, unde erau mai
mulţi deţinuţi, celula arhiplină. Însă nu zăboveşte mult (deşi era
noaptea târziu), mă ia la anchetă imediat („Bate fierul cât e cald”).
La un birou, acolo, anchetatorul Ţârdea Ion mă ia la întrebări şimi pune în faţă scrisoarea pe care eu o adresasem ierarhilor
Bisericii şi Institutului Teologic. Mă întreabă dacă recunosc că e
opera mea. Am recunoscut de prima dată.
După regulile lor, începe ancheta. Scrie declaraţia asupra
obiectivului, ei pun întrebări, eu răspundeam ceea ce era realitatea.
Dar el scria ce-i convenea lui. În cele din urmă, când încheie
declaraţia, îmi dă să semnez. Eu îi cer permisiunea să o citesc.
Îmi îngăduie şi, după ce o citesc, am văzut că nu corespunde cu
răspunsurile mele din anchetă. A scris altceva care nu era realitate,
ci era oarecum o situaţie care voia să-mi complice cât mai mult
situaţia mea.
N-am vrut să semnez. El insistă. Eu nu semnez. Mă mai înjură,
mă ameninţă cu pistolul pe masă.
- Nu-mi aparţin cele scrise în declaraţie, le-am spus.
Târziu, noaptea, m-au dus în celulă. A doua zi, să mă scoată
să mă solicite să semnez. N-am semnat; şi aşa, mai multe zile mă
terorizau. Mă izbeau de pereţi, mă loveau după cap, în ceafă (sămi pierd cunoştinţa), îmi dădeau cu piciorul la fluierele picioarelor
(să-mi producă dureri şi ameţeală). A durat săptămâni. N-am vrut
să semnez. Chiar dacă mă terorizau, am luat poziţia tăcerii. Nu
mai răspundeam la nicio teroare. Văzând atitudinea mea,
anchetatorul raportează
comandantului şi acesta mă
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cheamă. Mă ia cu vorba bună. Mă întreabă dacă i-am
cunoscut pe Părintele Stăniloae, pe Preotul Benedict Ghiuş,
grupul Rugului Aprins, pe care-i condamnaseră deja. Mă întreba
despre ei dacă ştiu, ce ştiu. Am evitat să spun că-i cunosc, că ştiu
ceva despre ei; aveau interesul să mai prindă un fir pe urma lor.
În cele din urmă, ştia că a avut de-a face cu teologi, eu eram tot
om al Bisericii şi-mi pune o întrebare tendenţioasă:
- Dacă Dumnezeu a făcut pe om din materie, deci materia a
fost mai întâi, nu spiritul (ei, fiind materialişti, ne voiau şi pe noi
să ne exprimăm în sensul lor).
- Spiritul este mai întâi, i-am răspuns, referindu-mă la
Dumnezeu, care este începutul şi nu materia este începutul.
Nu i-a convenit răspunsul meu şi a zis:
- Ori că-i prost de tot, ori că ne sfidează! Eşti un prost!
Dă dispoziţie anchetatorului să scriu declaraţia mea, aşa cum
am spus eu. În acest caz, am scris eu, personal, realitatea şi am
semnat-o.
După arestarea mea, ca de obicei, plecau pe teren, în
localitatea de unde eşti, stând de vorbă cu persoane care te-au
cunoscut, pentru a culege date în legătură cu problema pentru care
erai implicat. În anchetă se foloseau de aceste date în sensul că
„Iată cutare ce a zis despre dumneata!”
Episcopul Andrei Mageru scria pe marginea scrisorii mele:
„Îţi arde de martiraj!”; Părintele Rector de la Institutul Teologic,
I. G. Coman, când a fost întrebat despre mine, cum mă cunoaşte,
în special la învăţătură, a zis: „E un mediocru”; Părintele Stareţ,
Iachint Ciobanu, de la Huşi, la întrebarea: „ Ce-i cu Mina? Ce ştii
despre el?” a răspuns: „El vrea să moară martir”.
Ne mâncau ploşniţele, puzderie. Ne mai scuturam şi noi,
noaptea, căci nu mai puteam dormi. Când eu am raportat ajutorului
de comandant, mi-a răspuns:
- Mai distrugeţi-le şi voi!
Noi cerem de la gardian nişte benzină, ne dă o cutie, pe
înserate. Desfacem paturile,
dăm cu benzină şi tocmai ne
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găseşte aşa. Ne ia la înjurat şi la lovit, pe mine şi pe un
cetăţean, episcop pe stil vechi. Ne pedepseşte cu trei zile la
carceră: o cameră mai întunecoasă, un pat numai scândura, o dată
în zi – o mâncare. (Dar bine, nu mai pierdem timpul cu astea).
Acolo, la sediul securităţii Uranus, erau torţionari care
executau cu bătăi crâncene, groaznice. Comandantul, oarecum, pe
mine m-a cruţat de aceşti călăi. M-a dus în faţa lor, în camera de
tortură, dar, prin întrebări, m-au scos de sub acuzaţia politică. În
scrisorile mele nu atacam politica statului: nivelarea socială,
colectivizarea etc.; şi i-am spus că problema mea este de ordin
bisericesc; eu nu m-am adresat decât ierarhilor Bisericii şi nu
organelor politice. Rezulta că clerul nu trebuie să facă politică.
- Da‘ de ce n-ai scris şi cu caracter social?
- Nu sunt competent; eram student şi mă preocupau
problemele de ordin bisericesc.
Dus în faţa instanţei, a fost interesant că am avut avocat pe o
doamnă, Eugenia (atât reţin), o bună creştină; în spirit creştinesc,
cu toată seninătatea, mi-a luat apărarea.
Dar procurorul mă acuza; legându-se de scrisoarea mea, cum
că eu îndemnam poporul să opună rezistenţă şi să se retragă în
munţi. Se folosea de citatul din Biblie: „În vreme de prigoană,
cei din cetate să fugă în munţi” (…) Nu mai aduc amănunte.
Unul dintre martorii acuzatori, Părintele Profesor Chealda,
a spus: „Părintele Dobzeu a zis că Balaurul Roşu vine din Răsărit”.
Sentinţa mi s-a dat mai târziu, aflu că sunt condamnat cu
şapte ani detenţie şi 4 ani – pierderea drepturilor civile şi
confiscarea a toată averea (un pat improvizat şi ceasul de buzunar.
Ceasul de buzunar l-a luat poliţistul şi din rasă, doamna poliţistă
şi-a făcut haină). Aveam dreptul la recurs şi recursul se făcea la
Tribunalul Suprem. Până aici, toate s-au desfăşurat la Tribunalul
Militar. La cel Suprem, erau oameni mai luminaţi. Mă priveau,
după impresia mea, cu drag. Mă compătimeau. Le-am mărturisit
că sunt suferind de reumatism de când stau în detenţie; avocatul
politic însă mă acuza din
oficiu.
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Sentinţa a rămas tot la şapte ani.
După ce am aflat şi de recurs, ne-a dus pe un grup de
condamnaţi la Penitenciarul Jilava. Când ne-a urcat în duba
întunecoasă, şi cu ochii legaţi, au zis:
- Da, vă trimitem acasă. Sunteţi eliberaţi. Dar ne-am trezit
la Jilava.
Primirea: La intrarea pe poartă: zăngănit de arme, înjurături,
lovituri, o atmosferă de intimidare. A avut loc dezechiparea, am
rămas numai cu indispensabilii şi, cu picioarele goale pe zăpadă,
ne-a condus la celulă. Acolo, ne dădea noul echipament de deţinut
– hainele vărgate. Nu era decât unul acolo, un cetăţean din părţile
Vrancei, un avocat. Am stat câteva zile împreună. Încă purtam păr
şi barbă. Au dat o maşină de tuns care mai mult smulgea; noi, unul
pe altul, acolo, ne-am tuns şi ne-am ras. În câteva zile a început să
se aglomereze (era în 1960), stăteam câte doi în pat, celula 18 era
cu paturi suprapuse. Atât.

Misiune în închisorile comuniste
La Neagra
La Jilava, într-o celulă de vreo 60 de deţinuţi, ne găseam
preocupare laolaltă, fiecare cu profesia lui. Noi, preoţii, mai
făceam câte o slujbă între paturi, în mod clandestin; pentru a nu fi
observaţi, ţineam câte o meditaţie, mai învăţam pe credincioşi şi
vreo rugăciune sau vreun cântec religios. O întâmplare care petrecut
cu mine: ne scoate la plimbare şi, în timp ce noi eram la plimbare,
în celula noastră se face percheziţie. Se găseşte la patul meu o
sticlă de format plat, în care păstram nişte ceai sub pretextul că ar
fi un medicament. Găsind această sticlă la patul meu, au întrebat
al cui este patul şi, bineînţeles, sticla. Şi fiind informaţi că patul
şi sticla sunt ale mele, au întrebat pe un vecin de pat ce fac cu
sticla. Era un om simplu, un cioban, şi i-a spus gardianului că eu
scriu rugăciuni şi că l-am învăţat şi pe el o rugăciune. Când m-am
întors de la „plimbare”, m-a
luat gardianul cu asalt.
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Lovindu-mă, fără multă discuţie şi fără drept de apărare, ma băgat la temniţă grea, numită Neagra. Era o celulă de izolare
în centrul reduitului, fără lumină, cu pereţii umezi şi pavimentul
de ciment, cu apă turnată pe jos şi fără nicio bancă, eu fiind pedepsit
la această carceră timp de cinci zile şi cinci nopţi. Era pe la
începutul lui octombrie 1961, iar eu fără manta, numai în cămaşă
şi bluză. Timpul îl petreceam în continuă mişcare şi în stare de
încordare, ca să nu mă ia răceala, iar jos nu puteam sta. Mi se
dădea o mâncare pe zi, seara; la ora 9 seara se introducea un pat
în celulă, până la 5 dimineaţa, timp în care puteam să mă odihnesc.
Au trecut acele zile „negre”, rezistând fără să mă îmbolnăvesc.
Interesant a fost când m-am dus la celula mea, la colegii
mei, că unii dintre intelectuali, în special Prinţul Ghica, îmi cereau
să le spun cum am petrecut timpul acolo şi cu ce noutăţi vin. Şi-n
adevăr era ceva important, în special pentru mine. A fost acesta
un timp în care meditasem; şi am meditat asupra vremurilor grele
care se abătuseră asupra neamului nostru, rugându-mă lui
Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre, a neamului nostru
românesc; întocmisem ca un fel de
mărturisire a păcatelor noastre şi mă
rugasem pentru iertarea poporului
nostru, zicând şi eu ca Daniel
proorocul: „Drept eşti, Doamne, şi
drepte sunt judecăţile Tale, şi de au
venit aceste nenorociri grele
asupra poporului nostru, vinovaţi
ne-am făcut înaintea Ta”.
Întocmisem o mărturisire bine
închegată pe care o rosteam zilnic
ca pe o rugăciune făcută cu smerenie
înaintea lui Dumnezeu, ca El să-şi
întoarcă mila Sa asupra noastră şi
să ne ierte de toate fărădelegile
noastre. Iată noutăţile cu care
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veneam şi pe care colegii mi le cereau să le spun. Au rămas
impresionaţi când am început să le spun la ce anume
meditasem; întocmisem o meditaţie cu lux de amănunte, „de la
vlădică până la opincă”, de la Rege până la ultimul cetăţean:
1. Judecătorii şi avocaţii au judecat cu părtinire, iau mită şi nedreptăţesc
pe cel slab, de partea cui e dreptatea.
2. Patronii şi proprietarii au asuprit. Au oprit plata muncitorilor, au
nedreptăţit. Nu respectă repaosul duminicilor şi obligă la muncă pe subalternii
lor şi pe muncitori.
3. Prefecţii şi cei din administraţie furau banii statului. Ei erau oamenii
cu răspundere de viitorul ţării şi ai societăţii umane, dar sunt fără frică de
Dumnezeu şi fără ruşine de oameni. Se ocupă de căpătuirea lor şi nu de omul
obidit şi nedreptăţit, de societatea slab dezvoltată.
4. Fiii boierilor îşi făceau studiile în străinătate; după ce se îmbogăţeau,
erau gata să-şi schimbe soţia, luându-şi soţie tânără sau trăind în desfrâu fără
nicio ruşine.
5. Fiii acestora nu mai au nicio îndrumare pentru a-şi păstra credinţa
strămoşească şi spiritualitatea legată de tradiţia sfântă a patriei în care s-au
născut.
6. Stăpânii şi guvernanţii nu s-au îngrijit de omul obidit şi de clasa puţin
favorizată. Nu ştiu şi nici nu vor să ştie de nedreptăţile pe care le fac chiar
oamenii de ordine publică. Tolerează corupţia.
7. Nu mai colaborează cu Biserica mamă în susţinerea bunelor moravuri,
ca buni creştini; nu apără drepturile ei.
8. Moşierii şi ţăranii înstăriţi mutau hotarele în dauna celor săraci; nu
aveau frică de Dumnezeu şi ruşine de oameni; erau îngâmfaţi şi duşmănoşi.
9. Poliţia şi funcţionarii publici asupreau, jefuiau sub masca legalităţii,
abuzau de putere, aveau comportament brutal şi intenţii de a profita sau de a
jefui fără ruşine.
10. Autoritatea civilă încuraja prostituţia, legalizând-o.
11. Femeile, în rolul lor de mame, se sustrag de la obligaţiunile lor de a
da naştere de prunci şi de a se ocupa de creşterea şi educaţia lor după rânduiala
creştinească. Mai degrabă se împodobesc pentru a fi ispită pentru alţi bărbaţi;
căsătorită fiind, nu mai poartă cinstea bărbatului ei.
12. Regele nu şi-a păstrat demnitatea şi cinstea de familist, părăsindu-şi
regina şi înlocuind-o cu o adulteră necreştină.
13. Clericii… nu mustră pentru a îndrepta pe clerici, vând parohiile. Lipsiţi
de evlavie şi de dăruire în slujba
Domnului şi a poporului încredinţat,
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se dovedesc nepăsători, neglijenţi în atribuţiile lor de activitate
pastorală, făcând slujba pentru profit.
14. Negustorii înşelau la cântar. Falsificau mărfurile cu preţuri
exagerate pentru a se îmbogăţi.
15. Fiii de boieri făceau studiile în Occident. Învăţau şi cunoşteau stadiul
de dezvoltare a ţărilor cu o civilizaţie avansată, cu reformele care s-au aplicat
mai devreme. Dar la întoarcerea în ţară, nu le convenea să treacă la reformă,
de a împroprietări clasa slab dezvoltată, căci nu le convenea să rupă din
moşiile lor şi să dea ţăranilor pământ.
16. Oamenii înstăriţi, de asemenea erau îngâmfaţi că s-au îmbogăţit;
adeseori râvneau la bucăţica de pământ a săracului, să i-o răpească fie prin
datorii, fie prin acte false sau mutare de hotar.
17. Organele de administraţie: prefecţi, primari, care primeau fondurile
de la stat pentru a face îmbunătăţiri pe plan local, jefuiau fondurile şi nu mai
ajungeau să construiască şcoli, dispensare, case de cultură, orfelinate, azile
de bătrâni, drumuri, poduri etc. Se căpătuiau pe seama bunurilor ce erau
repartizate bunei stări a poporului.
18. Cei ce încasau fondurile fiscale jefuiau pe oamenii simpli care nu
ştiau carte şi le dădeau acte false sau găseau motive să-i încaseze a doua oară
fără ruşine; ori aplicau acea metodă de împlinire prin confiscarea bunurilor.
19. Monahii nu-şi mai respectau voturile monahale cu înfrânare, curăţire,
rugăciune şi ascultare în smerenie şi grijă de suflet, cum au făgăduit, trăind
în neglijenţă şi de multe ori în duh lumesc.
20. Desfrâul, beţiile şi corupţia cuprindeau toate clasele sociale, de la
vlădică până la opincă, de la rege până la omul simplu.

Mă rugam lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor poporului
nostru, cu rugăciunea: „Iartă păcatele acestui popor care poartă
numele Tău cu pecetea harului dumnezeiesc”.
Cum l-am cunoscut pe Nicolae Steinhardt
Celula 18 de pe reduit, a Penitenciarului Jilava, în care
am fost închis în anul 1960, era foarte aglomerată. Paturile erau
supraetajate la trei nivele, iar eu aveam patul la al treilea etaj.
Într-o noapte, uşa se deschide cu zgomot şi este împins în
celulă un om cu bocceaua sub braţ, înspăimântat şi nedumerit,
neştiind ce are de făcut. Toate paturile erau ocupate, ba erau şi
câte doi în pat.
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Observându-l, i-am făcut semn să se urce la mine.
El a gândit atunci că nu are altceva de făcut decât „să se
urce ca maimuţa pe cracă” (Jurnalul fericirii, p. 82-84). Îi zic:
„Hai să mai dormim o ţâră, căci acuşi se face ziuă”. „Multe
mulţumiri” – răspunde noul venit şi se supune docil. Era Nicolae
Steinhardt.
Dimineaţa, facem cunoştinţă, aflu că este evreu şi face parte
din grupul intelectualilor lui Constantin Noica. Sunt condamnaţi
pentru că aveau clubul lor, convingeri creştine şi de spiritualitate
românească, nefiind de acord cu ideologia materialistă atee, motiv
pentru care au fost condamnaţi la ani grei de temniţă, pedepsele
fiind cuprinse între 10 şi 20 de ani de închisoare. Evreul fusese
condamnat la 11 ani de închisoare, pentru că era membru al acestui
grup (toţi membri ai Uniunii Scriitorilor) şi nu a primit să-i denunţe,
rămânând fidel prietenilor săi.
Deşi nu era creştin şi nici de naţionalitate română, scriitorul
Steinhardt s-a dovedit a fi un om cu demnitate, rămânând alături
de colegii lui din Uniunea Scriitorilor, apărând alături de ei o
cauză dreaptă. De la început, deţinutul evreu s-a ataşat foarte mult
de mine, l-a impresionat faptul că eu n-am manifestat niciun fel de
reţinere faţă de persoana sa, chiar dacă el era evreu, iar eu, un
preot monah creştin. L-a impresionat şi faptul că eu eram
condamnat tot pe motiv că luasem atitudine faţă de abuzurile
autorităţilor comuniste, manifestate vis-a-vis de biserică. Aceasta
a fost pentru el un sprijin moral, întărindu-se în convingerea că nu
a greşit când a ales să lupte pentru o cauză dreaptă.
„Iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug.”
(Ioan: I, 46-48). Da. Nicolae Steinhardt a aflat pe cel despre care
a scris Moise în lege. Iar Domnul îl scoate în evidenţă, arătând că
este cu adevărat fără vicleşug. Când l-a chemat Domnul, el a
răspuns cu dăruire până la jertfă, cu o mortificare întreită. De trei
ori a dat dovadă că acceptă lepădarea de sine (mortificarea) şi
anume:
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• când s-a hotărât să rămână fidel grupului alcătuit
de oameni de cultură creştini şi români, fără să-i trădeze;
• când a cerut botezul creştin, renunţând la Legea
Vechiului Testament;
• când a cerut să depună votul monahal în Mânăstirea
Rohia, lepădându-se întru totul de duhul lumesc.
Iată că Domnul ne cercetează prin grupul de intelectuali
care s-au dovedit solidari în credinţa lor, mărturisind-o chiar cu
preţul vieţii. Pentru aceasta Domnul le confirmă credinţa lor şi
atitudinea lor statornică şi demnă pe care o scoate în evidenţă
prin faptul că îl cheamă pe Nicolae Steinhardt la botez; arătând că
botezul este adevărat şi adevărate sunt toate Sfintele Taine.
Cu alte cuvinte, şi voi, cei din grupul Noica, apăraţi o
cauză dreaptă şi sfântă.
Autenticitatea botezului creştin, a prezenţei Harului în
Sfintele Taine, este confirmată şi de starea de fericire pe care
Nicolae Steinhardt o trăieşte imediat după botez. Iată cum ne
vorbeşte Domnul într-o perioadă foarte critică, atunci când în mod
grav, în special intelectualii se lepădau de credinţă, propagând
ateismul şi raţionalismul păgân. Da. Domnul ne vorbeşte prin
israeliteanul în care cu adevărat „nu este vicleşug”: „Veniţi la
Hristos, eu l-am aflat pe Mesia despre Care a scris Moise în
Lege”.
Am vrut, prin prezentarea de faţă, să atrag atenţia
intelectualilor şi tineretului despre felul cum ne vorbeşte Domnul.
Intelectualii din grupul Noica au mărturisit credinţa, iar Domnul
le răspunde că într-adevăr credinţa lor este sfântă şi dreaptă. Luptaţi
pentru credinţa cea dreaptă, apăraţi credinţa cea adevărată. Aş
vrea să fie, cele spuse, un imbold pentru ca şi noi, astăzi, să facem
mai mult pentru apărarea dreptei credinţe.
De câte ori mi se dă posibilitatea să evoc botezul Părintelui
Nicolae Steinhardt, mi se oferă prilejul de a evoca providenţa
divină, prin aceea că eu am fost o mână întinsă din partea Bisericii
Creştine Ortodoxe în numele
Sfintei Treimi, iar fostul
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evreu, acum Părintele Nicolae, să fie o mână întinsă către
intelectuali şi tineret şi să le spună: „Iată eu am cunoscut
pe Hristos prin Taina Sfântului Botez, ca Pavel pe drumul
Damascului, căci altfel cum se poate explica starea de fericire
pe care am trăit-o eu, imediat după săvârşirea Botezului, de
către călugărul meu, Pr. Mina, decât că Botezul este adevărat,
că Sfintele Taine sunt adevărate”. (N. Steinhardt, Jurnalul fericirii,
Cluj, 1995, p.85).
Da, vin să spun că aici vedem o mână a proniei
dumnezeieşti, un mod de a ne vorbi, un mod de a comunica cu noi,
fiii Bisericii, fiii Împărăţiei Sale, într-o perioadă când puterea
întunericului păgân se abătuse asupra noastră şi omenirea (o treime
din lumea creştină) căzuse pradă puterii antihristice. Soarele,
Evanghelia lui Hristos, a fost orbit de întunericul ideologiei
materialiste, comuniste. Ierarhia bisericii a fost dată la pământ de
pe firmamentul Bisericii Cereşti, iar societatea creştină fusese
însângerată. Iată ce putem spune diferitelor categorii sociale din
Răsărit, care au pătimit ca şi Nicolae Steinhardt, pe când se alfa
în Penitenciarul Jilava, în anul 1960.
Convertire la creştinism
Era către sfârşitul lunii februarie 1960. Deja avusese loc
procesul meu la Tribunalul Militar din Bucureşti şi mă alesesem
cu condamnarea de 7 ani. În aceste condiţii l-am cunoscut pe
Nicolae Steinhardt. S-a creat între noi o bună prietenie; era un om
respectuos şi cu bune maniere. Făcea parte din grupul Noica,
scriitorii din Bucureşti, printre care: Constantin Noica, Alexandru
Paleologu, Sergiu Al. George etc. Dintre aceştia, numai el era
evreu.
În celulele prin care ne-am perindat, printre cei
încarceraţi, erau preoţi de diferite confesiuni: romano-catolici,
preoţi ortodocşi, pastori calvini, evanghelişti, unitarieni, baptişti,
adventişti, martorii lui Iehova. Însă de niciunul dintre aceştia nu
s-a ataşat aşa de mult.
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Fără primejdia de a mă lăuda, trebuie să spun că
acolo, pe cât mi-a ajutat Harul lui Dumnezeu, îi mai ajutam
pe deţinuţii bolnavi: mă aflam la căpătâiul lor, le făceam frecţii,
îi serveam la pat cu mâncarea pe care o primeam pe cei ce nu
puteau să se poarte. De altfel, pe unde am trecut, fie în coloniile
de muncă, fie în închisorile în care am stat, eu eram preotul
garnizoanei.
La dorinţa lui Nicolae Steinhardt, fără zăbavă, i-am
administrat botezul cu formula rostită: „Se botează robul lui
Dumnezeu Nicolae; în numele Tatălui, Amin; şi al Fiului – Amin;
şi al Sfântului Duh – Amin.”
Curând după botez, la 11 martie 1961, m-am despărţit şi
nu ne-am mai întâlnit decât în anul 1964, anul eliberării noastre,
la Penitenciarul Gherla. Doream să ne întâlnim şi în alte condiţii.
Eram la Mânăstirea Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din
Huşi, unde mi-a făcut o vizită şi unde ar fi dorit să rămână. Însă nam găsit înţelegere din partea chiriarhului. L-am îndrumat să
meargă la I. P. S. Teofil şi P. S. Episcop Iustinian de la Cluj.
Astfel, prin recomandarea mea, domnul Nicolae Steinhardt
a fost primit la Mânăstirea Rohia, unde şi-a găsit rostul de cărturar
şi scriitor, ocupându-se şi de biblioteca mânăstirii, ţinând legătura
cu Asociaţia Scriitorilor şi cu Academia Română, în special cu
scriitorul Ioan Alexandru, om de suflet şi de gândire creştină.
Un moment important a fost ultima mea întâlnire cu
dumnealui în penultima zi a suferinţei sale, la 29 martie 1989,
înainte de a-şi da obştescul sfârşit, în spitalul de la Baia Mare.
Iată acum câteva rânduri de confesie intimă.
Îmi spune dumnealui:
- Dragă Părinte, gândul meu îmi spune că Dumnezeu nu
m-a iertat de păcatele ce le-am săvârşit în tinereţe, în viaţă. Şi
merg să mă înfăţişez Dreptului Judecător şi voi fi osândit aspru
pentru toate nelegiuirile mele.
Am căutat să-l liniştesc şi să-l conving totodată că aceste
gânduri sinistre, de disperare,
sunt şoapta diavolului:
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- Dumnezeu te-a iertat atunci când ţi-ai mărturisit
păcatele şi ai primit botezul, căci prin botez se spală
păcatul originar şi toate păcatele personale. Când te-ai
mărturisit şi ai luat hotărârea să te îndrepţi şi te-ai îndreptat,
Dumnezeu ţi-a iertat păcatele prin dezlegarea ce o dă duhovnicul
în numele Sfintei Treimi. Intrat în monahism, ai făcut încă un
act de pocăinţă; te-ai lepădat de duhul lumesc şi te-ai hrănit cu
hrană duhovnicească şi ai trăit viaţă de evlavie în frăţie şi
dragoste şi cu suflet blajin. De ce mai puneţi la îndoială că
bunul Dumnezeu nu v-a iertat?
Nu mai ascultaţi şoapta satanei! Căci „cei ce se tem de
Domnul se aseamănă muntelui celui sfânt şi nu se tem nicidecum
de bântuielile lui Veliar.”
Şi s-a liniştit. Mi-a mulţumit şi a şi murit.
În colonia de muncă şi la Gherla
În colonie de muncă, zilnic, mergeam la diferite munci: la
construit diguri, canale, la desecări, irigaţii, alte munci agricole
etc.
Dimineaţa se da deşteptarea la ora 5. până la ora 6 se făcea
curăţenie: căratul hârdaielor (tinetele erau WC-urile celulei),
spălatul, aranjatul paturilor. La ora 7 se servea ceaiul, aşa-zis
ceai, apă încropită, căci zahărul era în sfecla de toamnă pe care o
recoltam toamna. Atunci alegeam sfecla cea mai dulce pe care o
ronţăiam şi noi ca să ne mai îndulcim. Pentru cei care munceau,
raţia de pâine era 150 g, iar pentru cei care rămâneau „pe creacă”,
în interior, inapţi de muncă, primeau 25 g de pâine şi 10 g
marmeladă. La amiază – un dărăp de mămăligă, 150 g, o ciorbă
mizeră, folosind cartofi stricaţi – rareori fasole şi varză. De carne
nici nu se pomenea. A fost o perioadă când se dăduse decretul de
exterminare a animalelor de tracţiune şi în special a cailor, pe
care îi aduceau într-o stare distrofică, când era numai pielea pe
ei, şi îi sacrificau pentru hrana noastră.
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Să revenim însă la misiunea pe care o făceam în
condiţiile neplăcute în care eram.
De la ora 7 până la ora 8 ieşeam în curte şi aşteptam
încolonarea pentru a pleca la locul de muncă. În acest timp, eu,
care ştiam ritualul pe de rost, al celor 7 Laude, dimineaţa, până la
încolonare, în grup restrâns, în picioare, făceam slujba, rugăciunile
de dimineaţă şi utrenia, un acatist (Acatistul Domnului Iisus Hristos
sau al Maicii Domnului). Pe cale, sau în pauze, la câmp, făceam
slujba ceasurilor: 1-3-6, obedniţa. Seara, la întoarcere, pe cale,
făceam vecernia. În duminici, în special, pentru că nu ne scotea la
muncă, adunaţi într-un grup mai restrâns, preoţii se adunau în grup
în jurul meu (deoarece cunoşteam ritualul) şi făceam Sfânta
Liturghie. Preoţii mai ziceau şi ei câte un psalm sau câte un ecfonis;
programam pe preoţi să ţină cu rândul câte o predică.
Am zis că făceam şi Sfânta Liturghie. Aveam oare materia
primă? Şi anume, pâinea şi vinul? Pâinea era cea obişnuită sau
cea pe care o primeam în pachet. Iar eu personal, reuşisem să
primesc 2 kg de struguri în pachet, pe când era în colonia de la
Stoeneşti şi am făcut ˝ litru de vin, pe care l-am păstrat timp de 3
ani săvârşind Sfânta Liturghie. Între timp, spovedeam şi
împărtăşeam pe credincioşii dintre deţinuţi, creştini buni, care
răspundeau la solicitările mele şi care erau din diferite medii
sociale.
La sărbători mai mari (Crăciunul, Paştele), pregăteam
cântări, colinde. Organizaţi în grup, mergeam pe furiş la barăcile
din curtea lagărului şi mai mângâiam sufletele celor privaţi de
libertate şi osândiţi la munci grele.
Iată un Paşti petrecut în colonia de muncă Strâmba:
Încă de la începutul Săptămânii Patimilor, pregătisem o
colecţie de tropare (versuri) din Prohodul Domnului (30 de
versuri) şi joi seara, spre vineri, am făcut Prohodul Domnului,
cum e practica la ortodocşi, la care au participat şi greco-catolici
şi de alte culte ce erau în acea baracă.
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A fost mai frumos în ziua Paştelui din 1963, la care
am oficiat şi Sfânta Liturghie! Răspunsurile le dădeau
corurile organizate (două coruri, pentru că şi în altă baracă aveam
un cor): unul condus de Constantin Vântul din Huşi, iar altul de V.
Prelipceanu din Iaşi. Toate acestea le făceam cu frică, puneam
pază la uşă, la geamuri, să nu ne descopere, pentru că am fi fost
pedepsiţi, în special cei care organizau astfel de ceremonii.
În perioada de detenţie, în colonia de muncă, dar şi în
penitenciare îi mărturiseam pe credincioşi şi îi împărtăşeam. Este
adevărat că acolo oamenii erau mai credincioşi, dar erau şi mai
fricoşi (că vai, să nu ne afle administraţia şi să ne mai sancţioneze
şi pentru aceasta – că suntem la reeducare; sau pentru că mai sunt
printre noi şi turnători şi ne pot denunţa).
Iată un caz de misiune în penitenciarul Gherla.
Era pe la sfârşitul anului 1963, când pe un grup mare de
deţinuţi, inapţi de muncă, ne-a dus din colonia Periprava, la
penitenciarul Gherla. Ajunseserăm noaptea târziu, încât n-au mai
făcut selecţie în a ne repartiza pe categorii, după clasificarea pe
care o avea fiecare, ci ne-a introdus în celule unde erau paturi
goale pentru cazare.
Eu am nimerit într-o celulă unde se aflau vreo 20 de
deţinuţi, condamnaţi pe viaţă. Aceştia erau mari generali, colonei,
care luptaseră cu armatele româno-germane în Rusia şi se aflau în
al 17-lea an de detenţie. Important era că, la 17 ani de detenţie,
aveau un moral ridicat. Căci ce ziceau? „Să ne dea Dumnezeu
sănătate ca să murim acasă, pe patul nostru, nu aici”. În cele din
urmă, le destăinui că „sunt preot şi nu sunt cu o condamnare la
nivelul dumneavoastră şi o să mă ducă în camera preoţilor. Este
bine ca dumneavoastră să folosiţi momentul acesta să vă spovediţi
şi să vă împărtăşiţi, căci cu astfel de ocazie nu vă veţi mai întâlni”.
Au acceptat. A doua zi, am oficiat Sfânta Liturghie. Au
fost impresionaţi când au auzit Sfânta Liturghie, oficiată din
memorie şi cu toată
seriozitatea şi evlavia la
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rugăciune; le-am mai făcut şi Acatistul Domnului Iisus şi al
Maicii Domnului. I-a impresionat enorm şi a fost frumos că
un general avea şi studii teologice şi a dat răspunsurile la Sfânta
Liturghie, încât toţi s-au spovedit şi s-au împărtăşit. De semnalat
este şi faptul că am întâlnit printre ei un ofiţer din părţile Vrancei,
care făcuse studii în Germania fascistă şi era molipsit de religia
goţilor, la care revenise Hitler, şi abandonase religia creştină, pe
motivul luptei lor antisemite. În cele din urmă, după ce i-am explicat
că religia creştină este superioară pentru că vine de sus, de la
unicul Dumnezeu şi nu din păgânism, a revenit şi el la cultul în
care a fost botezat şi a acceptat actul spovedaniei şi s-a împărtăşit
şi el.
Peste două 86– trei zile m-a scos din celula lor şi m-a
dus la camera preoţilor.
Camera preoţilor; Gherla, în jurul anului 1963
Aici era brigadier Preotul Stelian Popescu, care avea rolul
să ştie numărul deţinuţilor, să primească alţi noi deţinuţi, să asigure
patul şi lenjeria fiecăruia, să supravegheze curăţenia, ordinea şi
disciplina în cameră, să raporteze tot ce se petrece în cameră. Nu
ştiam dacă este şi turnător.
În cameră erau deţinuţi de diferite confesiuni: din Biserica
Istorică – ortodocşi; romano-catolici, protestanţi de toate nuanţele,
neoprotestanţi, baptişti, adventişti, martorii lui Iehova, evrei etc.
Toţi aveau, în mod individual sau în grup separaţi, program de
rugăciune sau consfătuiri specifice cultului şi ritualului lor.
Preoţii ortodocşi, în special în duminici şi sărbători, ne
adunam între paturi, oficiam Sfânta Liturghie şi ne împărtăşeam.
Nu reţin numele multor preoţi, ei erau din toată ţara. Voi da numele
la câţiva dintre ei: Preotul Stelian Popescu – Constanţa; Popescu
– de la Ploieşti, Galaţi – Preotul Florea; Vaslui – Preotul Roşu;
din Banat - Preotul Buda; din Ardeal – Preotul Dascălu; grecocatolici: Preotul Prunduş Augustin, Preotul Lupea Nicolae; alţi
preoţi ortodocşi şi călugări.
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Personal, eram foarte comunicativ şi cu
reprezentanţii diferitelor confesiuni, încât, o dată, pastorul
Richard Wurmbrand să-mi zică: „Părintele Dobzeu e în căutarea
unui alt cult”. Exprimându-se în mod public, i-am răspuns şi eu
tot public şi anume: „Copiii îşi iubesc părinţii, chiar şi când îi
ceartă şi nu cred că vecinii îi vor ferici mai mult.” Pastorul
Wurmbrand ştia textul biblic, în special „Cântarea cântărilor”, pe
care îl provocam să-l spună. Mi-a cerut să-i rostesc „Acatistul
Maicii Domnului”. Era interesat de felul cum o fericim noi pe
Maica Domnului. Eu îi mai provocam şi la discuţii confesionale,
dând replica atunci când era cazul. Exemplu: neoprotestanţii au
rămas numai la Taina Sfântului Botez şi au părăsit celelalte şase
Taine. Argumentam că trebuie să ţinem cele 7 Taine; cazul
proorocului Elisei şi Neeman Sirianul, căruia i s-a cerut să se
afunde de 7 ori în Iordan şi nu numai o dată, simbol al mântuirii
prin cele 7 Taine.
Nu după mult timp, pe Părintele Arhim. Vasile Vasilache
şi Pr. M. Ralea ne-au scos din camera preoţilor şi ne-au izolat,
deoarece ne considerau mai influenţi între deţinuţi. În camera în
care am stat o perioadă de câteva luni ne făceam pravila împreună,
iar în sărbători oficiam Sfânta Liturghie şi ne simţeam bine, întrun fel.
După un timp, pe cei ce erau mai sănătoşi ne-au scos la
muncă în atelierul de tapiţerie, unde, în scurt timp, îmi însuşisem
meseria de tapiţer. În 24 iunie, am fost eliberat din penitenciar, în
urma unei amnistii.
Făgăduinţa că vom fi eliberaţi. Răspunsul lui Dumnezeu
Multă vreme, cât am stat închis la Jilava, acea rugăciune
cu cuprins bogat de păcate şi fărădelegi de care ne-am făcut
vinovaţi înaintea lui Dumnezeu, o rosteam zilnic; şi plângeam,
cerând mila lui Dumnezeu asupra poporului nostru. Şi, ca răspuns
la această rugăciune făcută cu umilinţă înaintea lui Dumnezeu,
pentru poporul nostru întreg,
a fost aşa:
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Într-o vedenie de noapte, am primit un ziar bogat –
ziarul „Universul”. Ziar bogat, adică aşa cum se scrie de obicei
la evenimente mari. Ziarul, după ce l-am răsfoit şi l-am citit, am aflat
în el problemele importante care priveau ţara noastră şi evenimentele
care trebuiau să se desfăşoare în timp, cuprinzând perioada istorică a
acestui regim totalitar panslavist. Reţin, în mod deosebit, evenimentul
inserat pe ultima pagină: era problema Basarabiei, cum că va fi ultima
problemă după multe altele, care se va rezolva prin sprijinul ce-l
vom primi din partea O. N. U. Lucru ce-l urmărim chiar şi în prezent
(1992), când deja Republica Moldova a fost recunoscută ca membră
în O. N. U., ca stat independent. Mulţumire se cuvine să-I aduc lui
Dumnezeu că am văzut această profeţie împlinită; şi ne va da
Dumnezeu să vedem cu ochii noştri realitatea întregirii neamului
nostru, fără primejdia unui conflict sângeros.
Alt moment, ca un răspuns din partea lui Dumnezeu, care
priveşte poporul nostru, pentru al cărui viitor mai bun mă rugam
în smerenie, a fost următoarea descoperire: pe când eram într-o
celulă de la Gherla, în primăvara lui 1964, împreună cu Părintele
Arhimandrit Vasile Vasilache, care în prezent se află peste ocean
(fiind vicar al Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe Române din
America), într-o vedenie de noapte, am primit o carte. Răsfoindo, am înţeles că era o carte de istorie. Însă, după ce am răsfoit o
parte din carte şi m-am oprit asupra unei pagini, aceasta era scrisă
în limba paleoslavă. Când să citesc, în loc să încep din partea de
sus a paginii, trebuia să citesc de la dreapta la stânga, ca în limba
ebraică, apoi urmau cifre, cifre din care am reţinut: 3 şi 4. Urmau
patru imagini, tot pe aceeaşi pagină:
1. imaginea unui leu;
2. imaginea unui tigru;
3. imaginea unei zebre;
4. imaginea unei girafe.
Acum, explicaţia trebuia să o pricep şi să o pătrund în sensul ei
adevărat; şi stăteam şi meditam asupra acesteia şi-i povesteam şi
Părintelui Arhimandrit Vasile
Vasilache. Şi ce-am înţeles?
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Cartea de istorie avea sensul de a ne prezenta şi a ne
descoperi perioada istorică prin care trece poporul nostru,
începând cu anul când s-a impus şi asupra noastră puterea de stat
panslavistă (1945), deoarece cartea de istorie era scrisă în limba
paleoslavă. Citirea îndărăt, ca în limba ebraică, avea semnificaţia
de încredinţare dată nouă, ca o profeţie, că starea politică a
regimului totalitar se va sfârşi curând şi-o vom citi îndărăt, ca pe
ceva care a trecut, a fost şi nu va mai fi. Să nu ne fie de mirare
când ni se dă posibilitatea să înţelegem că Vechiul Testament a
fost scris în limba ebraică, în alfabetul pătrat, care se citea îndărăt,
ca să arate că Legea Vechiului Testament va rămâne una a trecutului.
Am spus că dintr-un şir de cifre am reţinut numerele 3 şi 4.
Numărul 4 simbolizează cele patru imagini: leul, tigrul, zebra,
girafa. Aceste patru imagini se referă la perioada comunistă, care
e reprezentată prin patru epoci, iar numărul 3 va să însemne că în
anul 1964, pe când am avut această vedenie, eram către sfârşitul
epocii a treia. Şi acum, mai explicit.
Pentru noi, românii, din anul 1944, s-a extins puterea
politică panslavistă asupra ţării noastre, prima epocă fiind cea
stalinistă, reprezentată în carte prin imaginea unui leu, care a durat
până la moartea lui Stalin (1953). Leul, care este regele animalelor,
se impune prin putere, prin răcnetul lui care înspăimântă pe toţi
cei ce-i apar în cale şi pe care-i sfâşie cu cruzime.
A doua epocă: a urmat tigrul, epoca tigrului, care apare
mascat, camuflat (culoarea lui care camuflează), repezindu-se
asupra prăzii numai în momentul când aceasta apare în faţa lui. A
fost epoca în care se urmărea transformarea omului după ideologia
materialist-ateistă a sistemului comunist, cu toate metodele de
constrângere. Aceasta a durat de la 1953 până la 1959, epoca lui
Gh. Gheorghiu-Dej, ce îşi are continuitate şi după 1959, până în
1964, răstimp caracterizat prin arestări şi condamnări la închisoare
ale oamenilor de toate categoriile sociale: intelectuali, clerici,
ţărani.
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Epoca a treia, înfăţişată prin imaginea a treia, ca a
unei zebre, are ca semnificaţie simbolică zăbrelele, zeghea
vărgată, uniforma deţinuţilor. Toate metodele teroriste au culminat
între 1959 şi 1964, când au fost eliberaţi deţinuţii politici din
lagărele de muncă şi din Închisori. În acest răstimp, am avut şi eu
parte să fiu arestat, în octombric 1959, şi condamnat de Tribunalul
Militar din Bucureşti, în februarie 1960, la şapte ani de detenţie,
pe care am început-o la Jilava. Am stat acolo până prin mai 1961,
apoi am fost dus, în colonie de muncă, la Gherla, la Salcia, la
Stoeneşti, la Strâmba, la Periprava, la Sfistovca, am stat pe Dunăre
în bac, executând diferite munci de îndiguire, desecări, defrişat
de stuf în Delta Dunării ş.a. În ultimul timp, prin octombrie 1963,
fiind declarat inapt de muncă, am fost transferat, din colonia de
muncă de la Periprava, la penitenciarul Gherla, de unde, pe 21
iunie 1964, am fost eliberat, în urma amnistiei generale.
Urmează epoca a patra, înfăţişată în imaginea girafei.
Girafa este un animal vegetal; prin înălţimea ei ajunge foarte sus
şi distruge plantaţiile de palmieri şi fructifere. Distruge vegetaţia,
ce poate fi asociată simbolic cu viaţa spirituală a tineretului.
Seamănă moarte spirituală în viaţa copiilor şi a tineretului,
imprimându-se ideologia materialist-ateistă în educaţia acestora.
Girafa, prin înălţimea ei, reprezintă ideologia materialistă, care
este impusă de către conducătorul - dictator, întregii naţiuni, întregii
societăţi. Girafa mai reprezintă, în epoca nefericitului dictator,
macaralele uriaşe, ce apar ca nişte gâturi de girafe în construirea
diferitelor edificii: epoca fiind caracterizată prin multe construcţii
megalomane, din care dictatorul îşi făcea mare laudă ... “Zeul lui
erau construcţiile”, aşa cum se zice şi la proorocul Daniil că “va
cinsti pe Dumnezeul cetăţilor” (11, 38). Această ultimă epocă a
durat până la Revoluţia din decembrie 1989. A fost perioada cea
mai lungă (gâtul lung al girafei). Deoarece celelalte epoci au fost
mai scurte, aşteptam cu nerăbdare să se sfârşească odată şi aceasta;
cu ea a luat sfârşit şi perioada lui Antihrist, prin dezmembrarea
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Statului Sovietic, care, când s-a împlinit sorocul, a căzut
prin puterea lui Dumnezeu.
Astfel, în ciuda anilor de suferinţă pe care i-am petrecut,
nu ne-a lipsit speranţa că va veni, mai devreme sau mai târziu,
sfârşitul acestei perioade, sfârşitul acestor evenimente care vor
rămâne ale trecutului, care vor fi citite îndărăt ...
Ai văzut tu pe Hristos?
Eram în anchetă la securitatea din Bucureşti, pe Uranus,
şi comandantul împreună cu anchetatorul mă anchetau. Zice:
- Ai văzut tu pe Hristos?
- Da, am văzut pe Hristos; i-am răspuns eu.
- Şi cum L-ai văzut?
- Pentru că insistaţi să răspund, iată, vă spun!
Eram la Schitul Brădiceşti, prin anul 1954. Într-o joi seara,
pe când făceam slujba vecerniei, eram la strană şi, pentru vineri,
veneau credincioşi de joi seara şi participau la vecernie. Printre
credincioşii care au intrat în biserică şi se închinau a venit şi o
tânără care a mers şi s-a închinat la icoana Domnului Iisus Hristos
din catapeteasmă.
Pe catapeteasmă, la icoana Domnului Iisus, era şi o icoană
mică, portabilă, rezemată de icoana mare pe care o sărutau
credincioşii. Această tânără s-a închinat şi iată ceea ce am văzut
eu: ea a sărutat pe Domnul Iisus, Care nu mai era icoana, ci a
apărut în faţa ei în chipul unui om viu; şi eu m-am mirat de
îndrăzneala ei, că L-a sărutat pe obraz!
Acest lucru l-am văzut eu! Deci Iisus a apărut în faţa ei, văzut
de mine. Ea a sărutat Sfânta Icoană, dar nu a văzut ceea ce am
văzut eu. Deci eu L-am văzut pe Iisus aievea, iar ea L-a văzut şi
L-a sărutat în icoană. N-am întrebat-o pe ea dacă a văzut că Domnul
Iisus a apărut aievea. Eu am păstrat aceasta pentru mine.
Comandantul m-a întrebat:
- Cum te-ai manifestat în momentul în care ai văzut pe
Iisus?
Porunca

Iubirii 5-6 / 2011

91

92

- Normal, i-am răspuns eu. Fiind la strană, mi-am căutat
de rugăciune, de programul de slujbă care era. Şi nici nu
am spus la nimeni. Ci a rămas o taină a inimii mele.
Ca orice închinare pe care o aducem sfintelor icoane cu
toată evlavia şi credinţa, se înţelege că şi închinarea acestei tinere,
făcută cu credinţa şi evlavia cuvenite, s-a dus direct la persoana
Domnului Iisus, Care este dincolo de imagine. Aşa după cum învaţă
Biserica Ortodoxă despre dogma cultului sfintelor icoane.

1989 - Să ne întoarcem la Hristos!
Copiii şi tineretul patriei noastre, inspiraţi de Tatăl Ceresc,
s-au ridicat cu revoltă în mod paşnic, ca nişte miei, şi i-au răsturnat
pe impostorii înarmaţi până în dinţi. S-a produs revoluţia. Astfel
l-au răsturnat pe tiran, chiar dacă a recurs la genocid.
A căzut antihristul, a căzut şi puterea lui! Aceasta a fost
prima fază.
Au dat jos statuile lui Lenin şi ale acoliţilor lui. Aceasta a
fost a doua fază.
Au denunţat rolul conducător al P.C.R. şi au propus
înlăturarea de la conducere a comuniştilor anti-ceauşişti. Aceasta
a fost a treia fază.
Urmează faza a patra: pocăinţa mamei noastre, Patria, care
a acceptat adulterul cu Antihristul. Să se cuminţească, să se
curăţească prin pocăinţă din inimă, din suflet, din minte, din
conştiinţă şi să se întoarcă la Hristos.
Să revenim la ce-i firesc! Să revenim la tradiţia noastră
creştinească şi românească!! Să reprimim Icoana Domnului Iisus
şi cuvântul Lui de învăţătură, în Şcoală şi în toate instituţiile
culturale! Regimul trecut a ucis morala, credinţa şi legea. Adică
Omul. Or acesta trebuie renăscut, iar în funcţie de el trebuie
reclădite toate aceste valori.
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Să reluăm cursul învăţământului religios în şcoli!
Să introducem icoana lui Hristos în Şcoală şi Sfânta Cruce
în Justiţie! Dar mai întâi să dăm afară din învăţământ toţi idolii
păgânătăţii!
Domnul ne cheamă. Domnul Dumnezeu, Tatăl Ceresc, ne
primeşte. Mama noastră spirituală, Biserica, rămasă fidelă Tatălui
Ceresc, ne ajută.
În numele cui venim cu acest mesaj? În numele Părintelui
Ceresc, Care ne îndeamnă cu cuvintele: „Temeţi-vă de Dumnezeu
şi daţi Lui slavă ... şi vă închinaţi Celui Ce a făcut cerul şi
pământul ... „ (Apocalipsa 14, 7). În numele lui Iisus Hristos, Cel
Ce a fost răstignit şi a înviat, de Care v-aţi lepădat, dar Care are
putere să reînvie şi neamul românesc la o viaţă nouă.
Domnul ne încredinţează că ne va da tărie să învingem
greutăţile care ne frământă ţara şi să realizăm acea pace mult
dorită: „Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va
binecuvânta pe poporul Său cu pace” (Psalmul 28, 11). Sa ne
întoarcem la Hristos:
* În memoria sutelor de mii de ostaşi români care s-au
jertfit pentru apărarea patriei, în Răsărit şi Apus;
* în numele deţinuţilor politici care s-au declarat pe faţă
împotriva utopiei comuniste şi a ateismului,opunând rezistenţă şi
pierind în închisori şi în lagăre de muncă;
* în numele ţăranilor, care şi-au apărat drepturile umanitare
şi-au suferit şi au căzut prin închisori;
* în numele preoţilor şi al monahilor, al bunilor creştini şi
al ostaşilor buni creştini, care au apărat credinţa şi spiritualitatea
Bisericii Ortodoxe Române;
* în memoria generaţiilor trecute, a intelectualilor de mare
faimă ştiinţifică, precum Nicolae Iorga, Simion Mehedinţi, Nae
Ionescu, Sextil Puşcariu, Ion Lupaş şi mulţi alţii;
* în numele martirilor căzuţi la Timişoara, la Bucureşti şi
în alte localităţi, jertfindu-se pentru libertate, dreptate, demnitate
şi credinţă;
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* în numele intelectualilor actuali, dintre care nu
lipsesc personalităţile, şi al studenţimii de toate categoriile
culturale, care formează un mare curent ce vine alături de Biserica
strămoşească, cu conştiinţa că ea este forţa necondiţionată pentru
păstrarea identităţii noastre naţionale!
În loc de concluzie
Omul a zis în nepriceperea sa: “Lasă-mă să-mi construiesc
eu singur destinul!”. Iar Dumnezeu, Care ştie puterile naturale şi
raţiunea omului, l-a lăsat în libertatea lui şi iată ce a făcut! Iată ce
a făcut Hitler, iată ce a făcut Stalin, iată ce a făcut Mao! Iată ce a
făcut, cu vârf şi îndesat, dictatorul tiran Ceauşescu: abuzuri şi
crime, mergând până la genocid! Ne-a dat Dumnezeu o lecţie care
să ne fie de învăţătură pentru toate timpurile.
Aşa a vrut acest om să guverneze după raţiunea sa,
îndobitocindu-i şi pe ceilalţi oameni. Intenţia lui a fost să facă
oameni fără conştiinţă, să alcătuiască o ciurdă, cu o hrană calculată
“ştiinţific-raţional”, care să sufere de foame şi de frig, deoarece
numai aşa îl poţi înrobi pe om.
Iată ce a reuşit să facă omul păcătos, omul fărădelegii,
antihristul propriu-zis. Nu a acceptat treapta de civilizaţie a
creştinismului (simbolizată prin cifra 8), care este după
principiile Evangheliei lui Hristos, în care avem Legea Harului,
a Dragostei, a Milei, a Dreptăţii, a Adevărului, a Libertăţii, a
Iertării…
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***

Scurtă biografie a părintelui Mina Dobzeu
Părintele Arhimandrit Mina Dobzeu s-a născut la data de 5 noiembrie
1921 în satul Grozeşti, judeţul Lăpuşna (Basarabia).
La vârsta de 13 ani intră ca frate de mănăstire la Mănăstirea Hâncu,
unde rămâne până în 1938. Este trimis apoi la Mănăstirea Căldăruşani,
timp de 2 ani, pentru a face ucenicie în sculptură bisericească.
Se întoarce în 1940 acasă şi găseşte locul pustiit de ocupaţia sovietică.
A luptat pe front la Timişoara şi apoi în Ungaria.
După război urmează cursurile Şcolii de Cântăreţi (4 ani) la
Constanţa, apoi Seminarul Teologic (5 ani) la Mănăstirea Neamţ şi
Facultatea de Teologie de 4 ani la Bucureşti.
În anul 1946 este tuns în monahism la Schitul Brădiceşti, în
Episcopia Huşilor, fiind hirotonisit ierodiacon în 1948.
În anul 1955 a primit Sfânta Taină a Preoţiei. A slujit la Mănăstirea
Nicula şi în Parohia Jimbor - Cluj (5 ani).
În timpul vieţii sale, Părintele Arhimandrit Mina Dobzeu a fost arestat
în mai multe rânduri pentru atitudinea sa contra regimului comunist:
• 1948-1949 (11 luni), arestat pentru proteste împotriva scoaterii
învăţământului religios din şcoli;
• 1959-1964 arestat pentru atitudinea sa contra Decretului 410/
1959, privind desfiinţarea mânăstirilor şi reducerea personalului monahal.
Este scos din monahism, exmatriculat din Facultatea de Teologie
Ortodoxă şi trimis în detenţie la Jilava (în anul II de studiu - Studiile le
începuse în anii 1957-1959 au fost continuate ulterior, Părintele obţinând
titlul de licenţiat al Facultăţii de Teologie în 1971). În închisoare îl
întâlneşte pe Nicolae Steinhardt, viitorul monah de la Rohia, pe care îl
botează în condiţiile vitrege de acolo;
• 1988 (8 luni), arestat pentru protestele prin 7 scrisori adresate
direct lui Nicolae Ceauşescu, cu privire la morala poporului român şi
ateismul în comunism.
Din anul 1969 a fost chemat să slujească Biserica la Mânăstirea
“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Huşi - Catedrala episcopală. Aici a
fost stareţ între anii 1978-1988.
Între anii 1996-2002 a îndeplinit funcţia de consilier cultural-misionar
al Episcopiei Huşilor.
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De la prietenie la iubire
Un băiat, o fată
şi Dumnezeu în prietenia lor
Preot Nicolae Tănase

Hristos ne cere să fim prieteni
Biserica Ortodoxă este Biserica ce încearcă să nu lase deoparte
nimic din ceea ce este omenesc în preocupările ei. Dacă gândim
în felul acesta, sigur că trebuie să aducem şi argumente, şi
dumneavoastră să vă exprimaţi în partea de sfârşit admiraţia sau
o oarecare nemulţumire faţă de partea procedurală a Bisericii
Ortodoxe, care, având aşa de multe chemări în ultima vreme, în
ultimele sute de ani, dar mai ales în ultimele decenii şi mai ales în
ultimul deceniu, poate că n-a împlinit totul pentru membrii ei: toţi
creştinii botezaţi. Cu aceasta, am reamintit şi definiţia Bisericii:
doi-trei sau mai mulţi adunaţi în numele lui Hristos formează
Biserica. Biserica suntem noi. Aici formăm o Biserică, o
comunitate. Centrul pentru noi este Însuşi Hristos. Trăim deci întro societate pusă la punct de noi înşine, hristocentrică. Societatea,
în general, în puţine momente din istorie a fost hristocentrică,
adică să-L aibă în centrul preocupărilor ei pe Însuşi Hristos,
Dumnezeu-Omul, Fiul lui Dumnezeu întrupat în Sfânta Fecioară
Maria.
Când vorbim despre societate ne gândim şi la cea mai mică
părticică a ei, care este familia. În această familie ne-am născut
fiecare din noi. Mai multe familii au format o comunitate mai
mare, care comunitate doreşte să-şi ducă zilele în perspectiva
eshatologică, adică a lumii de dincolo, a răsplăţii veşnice, a
pregătirii pentru o viaţă care nu se mai sfârşeşte. În acest sens,
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an de an încercăm să ne pregătim pentru sfântul şi marele
eveniment, marea sărbătoare a creştinătăţii: Sfintele Paşti.
Dar nu există înviere fără cruce. S-a trecut de la viaţă, prin patimi
şi moarte, la Înviere. Crucea este nedespărţită de Hristos cel înviat.
Şi Hristos cel înviat, chiar dacă n-ar avea în icoana pictată Sfânta
Cruce, El este Cel răstignit pe Cruce.
Prietenia este început şi stare a iubirii
În această pregătire din postul în care deja am intrat şi în care
deja am avut destul de multe ispite (o poate spune fiecare) ne
aflăm şi noi acum. Tema pe care dumneavoastră aţi fixat-o nu este
numai un expozeu, este o discuţie; de altfel asta şi înseamnă
conferinţă: cineva expune, ceilalţi discută, îşi spun şi ei părerea;
iar dacă se ajunge şi la oferirea de păreri pentru mai bunul mers,
atunci conferinţa şi-a atins scopul. Noi nu credem c-am ajuns în
vreo stare care să ne caracterizeze ca şi statici, ca şi doritori de
cuvânt numai – cum făceau grecii la vremea aceea: mergeau în
Areopag şi se programau să vorbească, iar mulţimea se prezenta
acolo în fiecare zi şi asculta pe cel ce expunea. Noi am depăşit
acest stadiu şi, prelungind Liturghia, suntem adepţii a ceea ce
numim Liturghie după Liturghie. Nu ne aflăm în această sală
pentru că Liturghia nu ne-ar fi de ajuns, sau pentru că predica
preotului n-a fost îndeajuns de lămuritoare şi hrănitoare pentru
noi, ci pentru că dorim ca Hristos să lucreze permanent în noi. De
aceea rupem din timpul nostru liber ca să venim la conferinţe.
Aşadar, tema aceasta, aşezată la începutul spre mijlocul Postului
Mare, pare puţin îndrăzneţ aşezată, însă fiecare dintre noi poate a
avut vreodată de-a face cu o situaţie când oamenii posteau, se
rugau, dar nu erau în pace între ei. Există adesea oameni care fac
toate câte se cer la sfânta carte, dar pace şi înţelegere între ei nu
au. Şi prin aceasta se anulează valoarea şi răsplata postului şi
rugăciunii.
Hristos ne cere să fim prieteni. El Însuşi se adresează
Apostolilor adesea cu
cuvântul „prietenii Mei”:
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„Voi sunteţi prietenii Mei. Luaţi seamă că nu v-am numit pe
voi slugi, v-am numit prieteni”. Prietenul are un statut
deosebit în accepţiunea creştină. Prietenul este acela care poate
veni oricând în casa ta. Prietenul este acela care poate pica oricând
la masa ta. Prietenului i se permit toate. De ce? Pentru că prietenia
exprimă relaţia strânsă dintre două sau mai multe persoane. Şi
Dumnezeu ne iubeşte pe noi, dacă noi Îi suntem prieteni.
Prietenia este, în accepţiunea creştină, privită ca început şi
stare în acelaşi timp a iubirii. Oamenii mai întâi se împrietenesc;
după aceea se iubesc.
Lipsa prieteniei creează conflicte
Există şi un gen anume de iubire, precedată de un fel anume
de prietenie. Până să tratăm această stare deosebită, să menţionăm
că lipsa prieteniei creează conflicte, întrucât oamenii nu pot să
trăiască la nivel zero, adică la nivel de indiferenţă. În cazul în
care încearcă, greşesc. Oamenii pot fi, din păcate, ori duşmani,
ori prieteni. Starea cea de-a treia nu se întâlneşte, pentru că Însuşi
Dumnezeu nu iubeşte pe cel căldicel. Ori suntem prieteni, ori
suntem duşmani.
Mântuitorul Hristos recomandă ca respectivele conflicte ivite
să se rezolve pe loc, adică peste mânia produsă să nu apună
soarele. În rest, este periculos, chiar în nevinovăţia ta; şi rişti
închisoare: „Împacă-te cu pârâşul tău pe cale, ca nu cumva să te
dea pe mâna judecătorilor şi mult vei cheltui ca să ieşi din temniţă”
– sunt versete biblice ce ne îndeamnă să credem că prietenia este
începutul iubirii. Două fete sunt prietene; trei băieţi sunt prieteni;
două familii întreţin relaţii de prietenie. Două sate, două oraşe,
două parohii se împrietenesc. Exemplu de prietenie în lumea în
care trăim rămâne prietenia dintre Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul
Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie Teologul.
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Prietenia dintre soţ şi soţie
Hristos ne-a îndemnat să ducem prietenia
la apogeul iubirii
Prietenia cu simbolul cel mai puternic este însă prietenia dintre
soţ şi soţie, precedată de prietenia caracteristică vârstei,
pregătitoare căsătoriei. De ce spunem că prietenia cu valenţele
cele mai mare este aceea între soţ şi soţie? (Am putea crede că
această stare deja de soţ-soţie prin căsătorie anulează o stare pe
care până atunci am numit-o prietenie...) Iată de ce: Hristos ne-a
iubit în aşa fel încât Şi-a dat viaţa pentru păcatele noastre, pentru
păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile. El a ales, ca
permanenţă veşnică, ca Trupul şi Sângele Său împărtăşit oamenilor
să se prefacă din pâine şi vin. Aceste elemente sunt la îndemâna
tuturor, fiecare cu simbolul său.
Mântuitorul Hristos a făcut prima minune la o nuntă, Şi-a
început activitatea Sa pământească rezolvând problema unei
proaspete familii: problema vinului. Şi a transformat apa în vin,
datorie pe care mirele o are în permanenţă în familie: bărbatul în
continuu trebuie să transforme apa în vin, adică ceea ce nu
este consistent în ceea ce este consistent, ceea ce nu pare de folos
în ceea ce este de folos: apa în vin, vinul fiind cel mai hrănitor
dintr-o suită de băuturi şi conţinând cele mai multe vitamine. Sfântul
Apostol Pavel merge până acolo încât aseamănă relaţia HristosBiserică cu relaţia bărbat-femeie, în Domnul, „în Hristos şi în
Biserică”. Atunci noi zicem clar şi precis că Dumnezeu ne-a
îndemnat să fim prieteni. Şi, de aceea, credem că are bază
informaţia noastră că Hristos ne-a îndemnat să ne iubim unul pe
altul şi să ducem prietenia la acest apogeu al iubirii, ce face să
transpară prin celălalt Însuşi Dumnezeu. Acolo trebuie să ajungem.
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Când îşi pierd prietenia, soţii ajung la probleme
Aceste cuvinte sunt o scurtă introducere la tema aceasta
extraordinară, atât de vastă şi deosebit de dificil de abordat, pentru
că trăim într-o lume în care oamenii nu mai întreţin prietenii
adevărate. Lipsa acestor prietenii adevărate influenţează şi
prietenia cea mai de dorit: prietenia soţ-soţie. Noi avem la
Cununie îndemnul „iubiţi-vă unul pe altul”; „Bărbaţilor, iubiţi-vă
femeile voastre precum Hristos a iubit Biserica”. Este adevărat
că nu este acolo un îndemn de genul celor afirmate: „fiţi prieteni”,
însă prietenia este nu numai un început al fluxului de sentimente,
ci este şi o stare de permanentizare a iubirii. Dacă o familie are
probleme, sesizăm imediat că de fapt ei nu sunt prieteni, au pierdut
relaţia lor de prietenie, au intrat într-o rutină. N-au reuşit să
abordeze această temă în permanenţă.
Intrăm astfel oarecum mai înăuntrul problemelor ce ne
preocupă pe noi, iar aceasta este una dintre problemele cele mai
acute cu care se confruntă Biserica. Pentru că şi în Biserica
Ortodoxă, mai mult decât în Biserica Romano-Catolică, divorţul
este interzis. Cu toate acestea, sunt familii ortodoxe care
divorţează, cam una din zece, într-un timp mai mult sau mai puţin
apropiat de momentul cununiei. Şi în familia creştină ortodoxă
apar păcate care fac să dispară legătura dragostei dintre cei doi:
adulterul, avortul, folosirea anticoncep-ţionalelor şi aşa mai
departe. Biserica se confruntă cu toate acestea, Biserica fiind noi.
Şi lucrurile nu merg bine pentru că noi înşine nu mergem bine.
Ce aş putea să adaug la ce-a zis Sfântul Apostol Pavel, decât
această afirmaţie, destul de îndrăzneaţă, că prietenia trebuie să
caracterizeze familia. Şi ştiu aceasta dintr-o experienţă proprie,
pentru că aceste conferinţe pe care le-am ţinut la dumneavoastră
sunt urmare a unor discuţii îndelungi cu fetele şi femeile cu
probleme sau fără probleme. Tot ce spunem este foarte puţin din
carte.
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Viaţa în căsătorie este o mucenicie
Există şi astăzi forţe dinăuntru şi din afară care vor să
atace unitatea familiei. Şi atunci e voie uşor să divorţezi, este
permis să-ţi împarţi averea împreună adunată, eventual se uşurează
totul predându-se copiii – fructul iubirii – la un orfelinat sau la un
cămin. De aceea, ar trebui să medităm împreună cum ar fi mai
bine să începem o prietenie, sau să o transformăm pe cea existentă,
în acest chip ideal. Când zicem „ideal” ne deranjează cuvântul,
pentru că de obicei înseamnă „de neatins”. Însă sub aspect creştin
totul este posibil; „toate sunt cu putinţă celor ce cred” – găsim
scris în Noul Testament. Deci noi credem că putem întemeia
prietenii, apoi căsnicii; noi credem că putem menţine sau
transforma prietenii şi, făcând aşa, nu riscăm această ruptură
interioară, care de multe ori ne seceră.
Fiecare fată, este ştiut – cu puţine excepţii, dar şi aceste
excepţii ca să confirme regula – îşi doreşte un cămin. Cuvântul
cămin exprimă mai mult decât căsnicia. Cuvântul cămin exprimă
o stare intimă de comunicare cu celălalt, unde există un soţ, o
soţie, copii, unde există probleme, dar unde există şi bucurii. De
aceea la nuntă avertizăm în ocolitul mesei şi în sfârşitul cununiei,
atunci când zicem: „Sfinţilor mucenici, care bine v-aţi nevoit…”,
pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Procopie, ocrotitorul mirilor.
Îi avertizăm pe cei doi miri că au fost încununaţi, că de acum pot
duce o viaţă în doi cu binecuvântarea lui Dumnezeu, dar că această
viaţă este o mucenicie. De aici (şi din multe motive care pot fi
discutate), viaţa de familie este o viaţă superioară vieţii
călugăreşti. De ce? Pentru că ceata mucenicilor este deasupra cetei
călugărilor, pentru că mucenicul este acela care şi-a dat viaţa
pentru Hristos; călugărul este acela care a expus viaţa sa lui
Dumnezeu şi a dus o viaţă austeră pentru Dumnezeu; sigur că şi el
are plata lui, binemeritată.
O fată ştie ce-o aşteaptă; de obicei un băiat nu prea ştie ce-l
aşteaptă, nu are aceste preocupări îndeajuns de bine conturate.
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Nu gândeşte de ajuns, deşi poate să facă asta, pentru că e
bărbat. Sau poate că-i lipseşte ceva ce-i este caracteristic
numai fetei, intuiţia. Intuiţia este caracteristică femeii. Dacă vrei
să nu greşeşti te duci şi întrebi: ce să fac în problema aceasta? Să
acţionez sau nu? Şi soţia ta îţi cere nişte date şi din trei vorbe îţi
spune nu sau da. De obicei spune nu. Spunând nu, tu trebuie să
asculţi. Dacă asculţi, ca bărbat, deja ai reuşit să menţii pacea în
familie. Pentru că dacă nu asculţi şi cumva ies lucrurile pe dos,
atunci o perioadă de timp, să zicem cât Postul Mare de lungă, este
foarte complicat să mai deschizi gura, întrucât nu ştii ce şi cum
grăieşti. Acestea sunt ambianţele din familie.
Ce nu facem noi, bărbaţii, pentru femei, este ştiut. Ce ar trebui
să facem, de asemenea este ştiut. Nu ştiu din ce motiv, nu am găsit
încă explicaţia. Femeile (când spun femei mă refer la sex în sine,
adică de la fetiţe până la cea mai deplină femeie), de la o vreme
(nici asta nu ştiu de când, probabil de 100 de ani, de aceea nu ştiu
de când), iubesc foarte mult florile. Dar nu le iubesc în chip
obişnuit, ca noi toţi; şi noi, bărbaţii, iubim florile, în sensul că ne
plac florile; nu există cineva care să spună: „Vai, nu vreau să văd
o floare!” sau „Nu pot suporta să privesc la o floare!”. Dar femeile
le iubesc într-un chip anume, adică: rupte şi dăruite. Ele nu iubesc
florile acolo unde sunt, ele iubesc florile la ele. De aceea florile
trebuiesc rupte şi dăruite. Cum şi de ce se întâmplă asta? Repetăm:
nu ştim. La începutul secolului al treilea, un sfânt părinte – Sfântul
Clement Alexandrinul – făcea afirmaţia că florile se cuvin morţilor.
Dar a trecut aşa de mult din secolul al treilea până în secolul
XX… şi sensul s-a schimbat. Şi dacă s-a schimbat, îl luăm aşa
cum e. Şi am modificat: ducem flori şi morţilor, dar ducem cu soţ.
Şi, pentru a face o distincţie, ducem femeilor fără soţ.
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Cum ajungem la căsătoria perfectă?
De ce la unii (nu) merge prietenia în căsătorie
Să trecem mai departe, la ceea ce dumneavoastră credeţi că
este esenţial. Şi ca să vedem ce credeţi dumneavoastră, putem
afla prin scris. Dacă cumva în cele afirmate găsiţi ceva ce ar
trebui punctat, sigur că este bine să scrieţi. Sau, dacă aveţi
dexteritatea, să expuneţi verbal ceea ce doriţi să întrebaţi. Nu
întotdeauna putem să răspundem la ceea ce întrebaţi, dar amânăm
pe conferinţa viitoare şi atunci ne documentăm şi vă răspundem.
Eu nu ştiu cu cine am de-a face în sală. Dacă aş şti că aici sunt
persoane care m-au mai ascultat de patru ori, atunci trebuie să
vorbesc într-un fel. Dacă aş şti că sunt fete şi băieţi care nu m-au
mai ascultat vreodată, atunci trebuie să spun altfel.
Cum ajungem la căsătoria perfectă? Pentru că există şi cărţi
scrise cu acest titlu: „Căsătoria perfectă”… S-au aventurat la
asemenea termeni când medici, când psihologi, când sociologi;
când a fost scrisă cartea aceasta de un colectiv, când de un bărbat,
când de un scriitor, când de o scriitoare. Însă soluţie n-am avut.
De ce? Pentru că aşa zisa căsătorie perfectă nu există decât în
Hristos. Şi atunci, despre familia creştină poate să vorbească numai
Biserica, ceilalţi pot produce doar critici.
De ce nu merge? Sau de ce merge prietenia în căsătorie la
unii şi de ce nu merge la alţii? Sigur că se pot da răspunsuri
rapide sau putem vorbi îndelung despre asta. Iată de ce: nu
recunoaştem în soţia noastră Biserica şi nu recunoaştem în soţul
nostru pe Hristos. Neîntâmplându-se asta, relaţia nu este definită.
Îl recunosc pe Hristos în soţul meu pentru că Sfântul Pavel mi-a
dat voie să fac acest lucru: Biserica se supune lui Hristos ca
Domnului; „Femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, precum
Biserica se supune lui Hristos”. Capul Bisericii este Hristos. Capul
micii biserici este bărbatul, în Hristos şi în Biserică. Şi spunem
şi noi, ca Sfântul Apostol Pavel: „taina aceasta mare este”.
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Gândirea greşită asupra relaţiilor
şi diferenţelor dintre sexe
Atitudinea răutăcioasă, necorespunzătoare sub aspect creştin,
a bărbaţilor asupra femeilor, a creat în istorie o gândire greşită
asupra relaţiilor şi diferenţelor dintre cele două sexe. Întâmplarea
nefericită din rai, când Adam de fapt a fost mai vinovat decât
Eva, a făcut să se arunce ca un arc peste timp numele de Eva în
sens peiorativ. Dacă o femeie insistă prea mult într-o anumită
acţiune gospodărească, bărbatul n-are altceva de făcut şi spune:
„Taci, Evo!”. Uită că, de fapt, avem de-a face şi cu Eva cea nouă:
Sfânta Fecioară Maria, în care S-a întrupat Hristos. Eva cea nouă
anulează greşeala Evei, modifică gândirea. Cu toate acestea, chiar
după 2.000 de ani de la apariţia Evei celei noi, oamenii nu şi-au
modificat gândirea despre femeie. Ba mai mult, au denumit-o în
fel şi chip: de la antici – res vocales – lucru vorbitor, iar mai
târziu la obiect de plăcere, până la Evul Mediu cu sexul slab,
ceea ce este inexact şi ireal, pentru că femeia nu este sexul slab.
Femeia este sexul fin, principala caracteristică a femeii este
fineţea, fineţea psiho-somatică şi sufletească. Nu vorbim acum că
psihicul nu este totuna cu sufletul; bineînţeles că nu este totuna.
Deci şi sub aspect psihic, şi trupesc, şi sufletesc, femeia este finuţă.
Bărbatul uită lucrul acesta şi, în această confuzie, repet, aruncă
peste timp această dominare de sens peiorativ.
În tendinţa ei de emancipare, bineînţeles că femeia a mers
din greşeală în greşeală. De ce? Pentru că, dorind egalitatea cu
bărbatul (egalitate recunoscută de Mântuitorul Hristos începând
cu nunta din Cana Galileii, continuând cu atitudinea Sa faţă de
femeile mironosiţe ce-L urmau, arătându-Se pentru prima dată după
Înviere lor, cu cuvintele: „Bucuraţi-vă”), femeia a alunecat pe o
extremă groaznică. Şi se manifestă în zilele noastre cu numele de
feminism, în care femeile, grupate într-o asociaţie sau alta, afirmă
şi demonstrează că ele sunt cele mai frumoase, cele mai bune,
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cele mai puse la punct şi se pot descurca şi fără bărbaţi.
Ceea ce este adevărat, dar nu trebuie să facem şi caz de
asta.
V-am prezentat o stare de fapt şi o altă stare de fapt. De ambele
situaţii sunt vinovaţi bărbaţii, cum este şi o zicală: „de păcatele
femeii este vinovat bărbatul”. Trebuie să combatem şi părerile
bărbaţilor, şi părerile femeilor despre starea lor.
Femeia poate fi o preoteasă a iubirii
Trebuie să înţelegem aceste relaţii dintre cele două sexe, pentru
că neînţelegând nu avem decât de pierdut şi pentru că unitatea în
familie survine în urma acestei înţelegeri. Sunt şi lucruri de
amănunt. Cunoaştem că inima apare prima în zigotul format. Mai
cunoaştem că la moarte e organul ce se răceşte ultimul. Adesea
zicem: „Mă doare inima de necazul tău”. Însuşi Dumnezeu a ţinut
cont de acest loc cald al omului, de acest organ esenţial care
pompează sânge, în care există viaţă. Şi atunci Dumnezeu a creat
pe Eva din dreptul acestui organ, din coasta cea mai apropiată de
inimă.
Femeia nu trebuie să uite niciodată acest lucru. Ea poate să
creeze pe mai departe această stare de căldură, care ajunge până
la iubire, iubirea fiind starea supremă prin care Dumnezeu ne-a
creat, starea în care noi trebuie să rămânem. Când femeia uită de
unde este creată, din ce loc, atunci în familie nu există nici măcar
raze de iubire, pentru că femeia este dotată cu această putere de
iubire… mă feresc să zic cuvântul perfectă, dar totuşi, omeneşte
vorbind, putem să-l folosim. Perfecţiunea nu poate fi atinsă, întrucât
doar Dumnezeu Însuşi este perfect. Noi tindem spre perfecţiune.
Dacă nu uită femeia acest lucru, va putea să fie ceea ce cei
vechi numeau o preoteasă a iubirii, adică o vestală întreţinătoare
a focului iubirii. Cum erau în antichitate vestalele, care menţineau
focul sacru la temple, aşa fiecare soţie poate să fie înăuntrul
familiei o vestală, o preoteasă a iubirii.
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Cuvântul iubire rămâne totuşi un cuvânt. Manifestarea
iubirii rămâne ceea ce mişcă şi sigur că aceasta trebuie să
mişte sufletele celor doi soţi. Orice s-ar spune, cei doi soţi se
încadrează în ego, sunt egoişti până când se debarasează de acest
ego, de această dorinţă de a fi împreună etc., până în momentul în
care apare copilul, care este fructul iubirii. De atunci, Sfânta
Treime are o reflectare în acea familie şi acea familie trebuie să
trăiască după modelul Sfintei Treimi.
Cheia viitorului stă la femei
Aş dori să mai fac câteva menţiuni, pentru că nu demult a fost
ziua de 8 martie – aşa numita zi internaţională a femeii (dar nu
este internaţională, pentru că nu toate ţările au ziua asta) – destul
de aproape de Duminica Mironosiţelor, care este Ziua Femeii
Creştine. Noi, dacă datorită conjuncturii în care trăim, neglijăm
femeia şi o rânduim într-un loc destul de precis, măcar într-o
ambianţă ca asta trebuie să vorbim mai mult despre şi mai mult
pentru, întrucât aici stă cheia viitorului unui popor. Până şi marile
imperii s-au distrus din pricina lipsei mamelor, pentru că femeia
– cu excepţia celor ce se călugăresc – nu îşi are justificare dacă
nu este mamă, dacă nu naşte, creşte şi educă. Ea nu poate să-şi
justifice existenţa – cu excepţiile de care v-am spus sau cu
rânduielile lui Dumnezeu.
Acum trebuie să amintim şi factorul acesta dezastruos pentru
noi şi întristător pentru afirmaţiile pe care le-am făcut până acum,
că am ajuns deja, după 7 ani, cam la 8 milioane de avorturi. E
enorm, grav şi înotător până la glezne în sânge. De care avorturi
însă nu sunt vinovate numai femeile, ci şi, în mare parte, probabil
80%, de această stare de fapt sunt vinovaţi bărbaţii, prin lipsa de
ambianţă ce există în familiile lor, prin viciile lor de fumat, de
băut şi altele şi altele, care creează în sufletul femeii un gol şi o
determină să facă respectiva crimă. Poate însă trecem peste acestea
şi ne vom lumina minţile, ca să vieţuim ani mulţi şi fericiţi pe
pământ.
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Prieteni şi îndrăgostiţi după zeci de ani
Noi propovăduim o prietenie trainică, care începe şi se
continuă. Noi, Biserica Ortodoxă, prin tot ceea ce putem, vrem să
propovăduim această prietenie, această iubire. Vrem să
recomandăm tinerilor să se placă după criterii fizice, apoi după
criterii morale şi după aceea, dacă mai e loc, şi după criterii
intelectuale. După care, considerăm că este de ajuns şi le
recomandăm împrietenirea. Deci după ce s-au plăcut le
recomandăm împrietenirea. După aceea le recomandăm să se
îndrăgostească unul de altul, adică fata de băiat şi băiatul de fată.
După aceea le recomandăm să se iubească. După aceea le
recomandăm iar să se îndrăgostească, după aceea iar să se
iubească, şi tot aşa. La 86 de ani se face un bilanţ a ceea ce s-a
întâmplat şi se continuă. Am fost acum trei ani la ziua patriarhului
şi, după ce i s-au cântat imnurile, s-a întors cu faţa către mulţime
şi a spus: „Mulţumesc lui Dumnezeu că am început împreună
următorii 20 de ani”. Aşa şi eu cu afirmaţia mea despre cei la 86
de ani. Dar asta nu e de neluat în seamă, pentru că vedem uneori
pe stradă sau în parc un bătrânel şi o bătrânică, se ţin de mână, îşi
vorbesc, nu-i deranjează nimic din ceea ce este în jur etc. Ei sunt
îndrăgostiţi într-un anumit fel. Ei au ştiut să menţină prietenia.
Cum facem noi, fetelor, să menţinem prietenia şi după 56 de ani,
şi după 42 de ani? Asta e foarte complicat. Pomul se cunoaşte
după roade, dar în acelaşi timp cunoaştem că vine primăvara dacă
înmugureşte pomul.
La ora actuală totul se poate studia. Este el cel cu care pot sămi duc zilele? În nici un caz nu doresc să întemeiez o prietenie cu
un om care doreşte după 2 ani s-o rupem, care şi-a planificat aşa.
Îşi termină studiile şi apoi întrerupe prietenia, pentru că pleacă
de aici, pentru că dă la master, sau merge cu o bursă în străinătate.
Asta nu se poate! Că se va întâmpla din motive obiective, da. Dar
din motive deja planificate asta nu e permis şi este nedrept. În
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univers există echilibru şi Dumnezeu va face echilibru.
Băiatul acela o să rămână neînsurat, pentru că a făcut
nedreptăţi.
Mai în amănunt problemele nu le mai putem discuta decât
dacă dumneavoastră întrebaţi, pentru ca eu să-mi dau seama unde
bateţi.

Întrebări şi răspunsuri
Apropo de ceea ce aţi spus puţin mai înainte despre cum
se împrietenesc doi tineri şi criteriile după care se aleg, vă
întreb de ce aţi pus pe prim plan aspectul fizic şi nu cel moral,
intelectual sau spiritual?
Biserica Ortodoxă este realistă. Noi avem moştenire de la
Sfântul Ioan Gură de Aur 11 reguli canonice ale nunţii creştine.
Prima regulă ce trebuie împlinită este ca tinerii să se placă. De
aici vine concluzia că în alegerea unui prieten în perspectiva
căsătoriei – despre această prietenie vorbim acum – primul criteriu
este aspectul fizic. Cel cu care vrei să te împrieteneşti trebuie săţi placă. Dumnezeu a creat toate fetele frumoase şi toţi băieţii
frumoşi. Dar unor băieţi le plac anumite fete şi unor fete anumiţi
băieţi. Dacă nu pornim de la acest criteriu, în primul rând nu vom
reuşi să întemeiem o prietenie. Sau va trebui să aşteptăm ca pofta
să vină mâncând. Or nu trebuie aşa. Dacă tot suntem în postura să
alegem, atunci alegem. Dar se poate, uneori, ca prietenia să se
nască şi datorită unor afinităţi care se creează în urma descoperirii
calităţilor morale (mai rar intelectuale).
Nu în acelaşi fel se pune problema într-o prietenie care nu
dorim să conducă la căsătorie. Doi băieţi nu trebuie neapărat să
se privească să vadă dacă celălalt are nu ştiu ce fel de aspect
fizic ca să se împrietenească; sau două fete; sau chiar un băiat şi o
fată se pot împrieteni nu în perspectiva căsătoriei, indiferent de
cum arată unul sau celălalt: spre exemplu dacă ar fi să studieze
împreună la fizică. Se pot
împrieteni în felul acesta.
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Dar în perspectiva căsătoriei, dacă nu vom ţine cont
de acest criteriu, „nu vom ajunge să facem paşii număraţi”
– cum se pronunţa în secolul al IV-lea Sfântul Ioan Gură de Aur.
Deci pasul numărul unu este ca cineva să-ţi placă, să te atragă
într-un fel, pentru că omul este unicat în istorie. Fiecare dintre noi
avem un punct de vedere: mie-mi place o fată, ţie-ţi place altă
fată, altfel de fată. Mie-mi place soţia mea, ţie-ţi place soţia ta.
De ce? Pentru că… şi fiecare aducem argumentele. Deci pornim
de aici. Asta nu înseamnă că respectiva fată pe care doreşti să o
contactezi în vederea prieteniei trebuie să treacă printr-un concurs
miss. Nu. Să-ţi placă ţie. Părerea celorlalţi nu contează.
După aceea nu urmează calităţile intelectuale, ci urmează
calităţile morale, cu întrebarea dacă tu poţi să te ridici pe undeva
pe acolo încât să aveţi nişte puncte comune în practicarea virtuţilor.
Cine are calităţi morale poate să ajungă şi la practicarea virtuţilor.
Cine nu, nu poate.
Pe de altă parte, ca orice om, prietenul sau prietena ta are şi
defecte. Întrebarea pentru tine este dacă poţi suporta aceste defecte.
Cum ar fi cazul unei fete care se împrieteneşte cu un băiat şi acela
fumează, bea şi se poartă nepoliticos. Ea stă şi se întreabă: pot eu
în viaţa mea să suport acestea când mă voi căsători cu el? Dacă
da, întemeiezi o prietenie, dacă nu – te laşi păgubaşă. Pentru că nu
există om urât (aşa cum am spus, ne-a creat Dumnezeu frumoşi),
dar trebuie să ţinem cont de specificul şi afinităţile fiecăruia. De
aceea este de preferat mai întâi să ne placă. După aceea discutăm
despre celelalte. Dacă nu ne place, dacă nu ne îndrăgostim cât să
se dărâme stâlpii cerului peste noi, nu trebuie să ne căsătorim.
Trebuie să mai aşteptăm, să ne mai studiem, pentru că în căsnicie
se rezistă aşa. Aceste hopuri, aceste probleme care apar în
căsătorie: copii, copii bolnavi, boli, lipsuri materiale, financiare,
conflicte cu vecinii, toate se pot suporta dacă trăieşti lângă o fiinţă
de care îţi place la nebunie. Iată o nebunie permisă.
Nu ştiu cum te-am convins sau nu, oricum te sfătuiesc să nu te
îndrăgosteşti decât de un băiat
care îţi place la nebunie.
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Există stadii şi stadii. Mă întreb dacă nu eşti fetiţa aceea de
clasa a IX-a din anii trecuţi (cu vreo 3-4 ani în urmă) care,
atâta vorbind noi – nu neapărat despre această temă, dar am atinso şi pe aceasta – la un moment dat, fiind multe bilete cu multe
întrebări şi, fiind ora târzie, a ţâşnit din scaunul ei şi a spus:
„Părinte, ce vreţi dumneavoastră de la mine? Vreţi să mă duc săl cer eu, să-i spun eu?”. Atunci toată sala a fost veselă şi fata a
rămas pentru mine un simbol al sincerităţii.
Ce înseamnă să te îndrăgosteşti? Înseamnă să trimiţi un flux
de sentimente către persoana iubită. În cazul unei fete, problema
este dacă primeşte înapoi ceva. Dacă nu primeşte ceva de aceeaşi
factură – respectivul are şi el flux de sentimente, depinde dacă le
trimite sau nu – atunci în sufletul unei fete se produce un gol. De
aceea este foarte important să iubim (sub aspect erotic vorbesc,
adică al iubirii în vederea căsătoriei), doar dacă suntem iubiţi.
Aspectele erotice în limitele bine definite şi acceptate de Biserică
transcend în timp într-o stare pe care noi o numim agape, adică o
iubire caracteristică lui Dumnezeu. Între cei doi prieteni şi apoi
între cei doi soţi, la o vreme apare această stare în care totul este
dezinteresat şi este o unire perfectă. Până la această unire, noi ne
folosim de substanţe şi de stări sădite de Dumnezeu în noi şi ne
îndrăgostim trimiţând flux de sentimente.
V-aţi referit mai devreme la menirea femeii de a naşte
prunci. Cum putem să facem dacă ne dorim copii, dar nu-i
putem avea?
Este o foarte mare problemă şi interesantă problemă. Eu am
vorbit şi de ceva excepţii, adică acele persoane care, dintr-o
rânduială dumnezeiască, nu au ajuns să poată să nască copii: fie
sunt căsătorite şi nu nasc copii, fie s-au călugărit, fie nu s-au
căsătorit încă. Însă noi trebuie să acceptăm, este bine să acceptăm
ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. Avem în Vechiul Testament
un exemplu: Rahila, care a născut doi copii şi nu mai putea să
nască. Dumnezeu ştia că nu
mai putea să nască. Dar ea s110
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a rugat insistent să nască, iar dacă nu, să moară. Dumnezeu
i-a ascultat rugăciunea şi a născut. Însă, nemaiputând sub
aspect psiho-somatic să nască, la naştere a murit. Murind, fiul s-a
numit fiul durerii, Veniamin. Deci Dumnezeu i-a împlinit cererea,
dar consecinţa a fost inevitabilă.
Dumnezeu ştie ce să facă cu noi. Noi nu suntem datori decât
să acţionăm. Vreau să mă căsătoresc? În acest sens mă rog:
„Doamne, facă-se voia Ta în legătură cu ceea ce eu doresc”. Restul,
Dumnezeu le rânduieşte în folosul nostru. El a promis aşa: „Cere
şi ţi se va da. Caută şi vei găsi. Bate şi vei deschide”. Deci dacă
vom căuta, vom găsi. Dacă vom cere, ni se va da. Dar dacă forţăm
mâna lui Dumnezeu, dacă nu vom cere după voia Lui – facă-se,
Doamne, voia Ta, Tu care vezi în perspectivă – riscăm ca El să ne
asculte rugăciunea, pentru că aşa ne-a promis, dar de viitorul nostru
riscăm să răspundem numai noi.
Acum să trecem să răspundem în amănunt. Femeia îşi justifică
existenţa prin naştere de prunci. Prin aceasta ea este superioară
bărbatului, precum prin sacerdoţiu, prin preoţie, bărbatul este
superior femeii. Naşterea de prunci este binecuvântarea lui
Dumnezeu şi nu poate avea loc decât înăuntrul căsătoriei. Dacă
are totuşi loc în afara căsătoriei, riscurile, de asemenea, ni le
asumăm, întrucât noi la cununie încununăm mirii ca pe nişte
biruitori ai păcatului. Şi atunci, dacă ei n-au biruit păcatul, cum îi
mai încununăm? Ştiţi că rânduiala canonică este ca, în cazul în
care din greşeală, ca o excepţie, cei doi au trăit împreună, să nu li
se pună cununile pe cap, pentru că nu pot fi răsplătiţi pentru o
biruinţă care de fapt n-a existat.
Dacă ne dorim copii, datoria noastră e numai să ne dorim.
Asta înseamnă că urmează căsătoria. Dumnezeu ştie şi cunoaşte
inima noastră, ştie ce ne dorim şi cum ne dorim şi atunci sigur ne
va rândui ceva. Dacă nu ne va rândui în urma acestor rugăciuni şi
a sincerităţii inimii noastre, atunci înseamnă că Dumnezeu vrea
altceva cu noi sau ne fereşte de cine ştie ce.
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O prietenă se desparte de tine după ce i-ai greşit cu
ceva anume. Încerci să te apropii din nou, dar totul e un
eşec. Până unde să meargă încercarea de restabilire a
legăturii?
c:Punem de fiecare dată rugăciunea înainte, şi apoi acţiunea.
Dumnezeu sprijină acţiunea omului. Să încercăm să refacem. Nu
se poate? Este greu? Renunţăm. De ce? Este ceva care ne arată că
nu este de la Dumnezeu sau că trebuie să tragem greşeala săvârşită.
Nu putem insista la nesfârşit. Timpul trece. Viaţa trece. Am văzut
fete rămase, aşa, după 2 ani de despărţire de prieten, cu gândul tot
la el, că nu ştiu ce şi nu ştiu cum. Aceşti doi ani au curs. În aceşti
doi ani ea trebuia să-şi refacă sentimentele. Greu, ştiu asta. Şi în
aceşti 2 ani trebuia să cunoască un alt bărbat, pe care să-l fi studiat
în timp util, nu în grabă. De aceea băieţii fac o mare greşeală
dacă încurcă fetele vreo 2-3 ani, după aceea spun „le revedere”,
iar ele nu-şi pot reface prietenia. Pentru că o fată poate să se
dăruiască, în timp ce un băiat nu se poate dărui. E creaţia lui mai
din topor, aşa, şi nu poate să facă o dăruire totală, ca o fată. De
aceea fata trebuie să fie foarte atentă când, cui şi cum se dăruieşte.
Reamintesc cuvintele Sfântului Vasile cel Mare: „Femeie nu
cunosc, dar feciorelnic nu sunt” – putem discuta despre o feciorie
fizică şi una psihică.
Ce şanse credeţi dumneavoastră că poate avea prietenia
dintre doi tineri în care el este de religie ortodoxă, iar ea face
parte din cultul adventist? Se pot gândi ei la căsătorie?
Dacă am fi mai aproape de judeţul Prahova, aş bănui că e o
întrebare tendenţioasă, pentru că satul în care m-am născut şi am
trăit eu este primul cuib adventist din România, care astăzi are
265 de adventişti, dar care nu se mai înmulţesc aşa ca înainte. Pe
când aveam eu 18 ani, am cunoscut în sat o fetiţă de 14 ani,
adventistă, cu părinţi adventişti din moşi strămoşi. Am întreţinut
o prietenie interesantă cu ea. Eu am studiat la seminar aspectele
acestor relaţii şi, ca să pot so trec pe ea la Ortodoxie –
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într-un anumit fel, nu oricum, adică cu convingere – am
făcut nişte studii foarte aprofundate asupra adventismului.
Dar pe când făceam eu studiile acestea aprofundate la Bucureşti,
între timp adventiştii s-au sfătuit şi au luat fata şi au dus-o departe
câţiva ani. Eu însă studiasem bine, şi vai de capul lor ce au păţit
adventiştii după aceea, pentru că eram acum foarte documentat
prin studiile pe care le făcusem asupra dogmelor atacate şi asupra
istoricului.
După ce m-am căsătorit, a doua zi am dus ceva ce luasem de
la cineva şi, chiar a doua zi după nuntă, am întâlnit-o. „Ce faci?”
„Ce să fac…” A început să plângă. „Cine e de vină, tu sau ei?”
„Ei.” Asta a fost întâmplarea mea.
Deci eu cred că cei doi se pot gândi la căsătorie, numai că,
din moment ce se iubesc, ei trebuie să se studieze. Or, în cazul de
faţă, nu se mai studiază numai fizic, moral şi intelectual, se mai
studiază şi altfel. Se mai studiază ce gândesc ei în acest sens.
Aleg un arbitru şi poartă discuţii. Arbitrul acesta va stabili clar şi
precis cine pe cine trebuie să înghită. Cu siguranţă nu se va găsi
un adventist care să aducă argumente contra Ortodoxiei. Şi atunci
ea va trece la ortodocşi şi se vor căsători. Totul este să n-o ia
părinţii şi s-o ducă departe câţiva ani. Atunci la revedere, lacrimi
şi atât.
Dacă adventista aceasta vrea să stea de vorbă cu mine, se
poate. Dar să ştie că are de-a face cu un om care a avut de pătimit
de pe urma lor, dar şi ei au tras după aceea. Au tras în aşa fel încât
au dat un ordin interior ca nimeni să nu stea de vorbă cu mine
despre punctele de credinţă. Şi în timp ce adventiştii mergeau la
porţile oamenilor ortodocşi de 10-20 de ori pe lună, sau la CAP,
sau unde se duceau, şi imediat se luau de ortodox, că ziua de
odihnă, carnea de porc şi celelalte, cu mine nu discuta nimeni
nimic. Iar dacă cumva interveneam într-un cerc, tangenţial, aşa, o
dată la 3 luni, imediat totul se destrăma. De ce? Pentru că întrebam
lucruri micuţe, aşa…
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Persoana cu care ne vom căsători este aleasă de noi
sau de Dumnezeu?
Şi de noi, şi de Dumnezeu. De noi prin acţiunea noastră şi de
Dumnezeu prin voinţa Lui, pentru că El vrea ceea ce noi vrem,
dacă noi vrem după El.
În călugărie nu există oare o pornire erotică asemănătoare
cu cea în urma căreia se întemeiază familia? De data aceasta
unirea ar fi cu Mirele Bisericii, Hristos.
Există o pornire, dar nu o putem numi erotică. Erosul este
caracteristic numai cuplului. Acest sens însă este foarte adânc.
Putem merge la Sfinţii Părinţi şi asculta amănunte despre această
trăire interioară a unirii cu Mirele Hristos. Însă nivelul este cu
totul altul, planul este altul şi atunci avem de-a face cu altceva
decât erotism.
Momentul în care ne îndrăgostim este întâmplător sau ales
de Dumnezeu?
Nimic nu este întâmplător, dar nimic nu este ales de Dumnezeu,
pentru că dacă este întâmplător se numeşte hazard şi asta nu
corespunde cu concepţia noastră, iar dacă este ales de Dumnezeu
înseamnă că avem de-a face cu predestinaţia. Or noi nu acceptăm
decât preştiinţa lui Dumnezeu.
Aţi afirmat că o femeie necăsătorită nu este împlinită (cu
excepţii), nu-şi are rostul. Sfinţii Părinţi consideră că fecioria
ca stare este superioară căsătoriei. Părintele Stăniloae
consideră că dacă cineva ar putea să trăiască necăsătorit să o
facă negreşit, indiferent dacă la mănăstire sau nu.
Dumneavoastră aveţi altă părere?
Eu nu am altă părere, ci spun numai că, sub aspectul dăruirii
până la mucenicie, căsătoria este superioară călugăriei. În rest
suntem de acord cu ce zice nu numai Părintele Stăniloae, ci şi
Sfântul Pavel. Părintele Stăniloae comentează un verset al Sfântului
Pavel, care zice: „Cel ce poate să stea necăsătorit, ca şi mine, să
114

Porunca

Iubirii 5-6 / 2011

115

rămână. Iar cel ce nu, decât să ardă, să se căsătorească”.
Sub acest aspect este clar. Priviţi icoana Înfricoşătoarei
Judecăţi sau icoana în care se arată stările de-o parte şi de alta, şi
veţi vedea ceata cuvioşilor, ceata mucenicilor, ceata apostolilor
etc. Veţi vedea acolo că ceata mucenicilor este deasupra cetei
călugărilor.
Problema este că, în timp ce călugării se silesc să împlinească
voturile monahale, jurământul lor – fecioria, ascultarea
necondiţionată, sărăcia de bunăvoie – şi merg pe o linie pe care
s-au angajat, noi, cei căsătoriţi, nu reuşim acest lucru, adică nu
reuşim să împlinim nu voturile lor, chemările lor, ci jurământul
nostru pe Sfânta Cruce şi pe Sfânta Evanghelie, pe care împreună
l-am făcut la Cununie înaintea lui Dumnezeu şi în prezenţa
oamenilor, garanţi având pe naşii noştri. Căsătoria este superioară,
dar cei căsătoriţi nu împlinesc chemările căsătoriei, în timp ce
călugării se silesc să-şi respecte aceste făgăduinţe.
Monahii nu sunt mucenici de bunăvoie, prin tăierea voii?
Se pot numi şi aşa, dar întrucât nu au o ceată identică cu cea a
mucenicilor, atunci îi categorisim – tot din îndemnul Sfinţilor
Părinţi, că lor li s-a descoperit asta – în ceata cuvioşilor.
Cunoaşteţi că dacă o femeie – şi aici se vede mucenicia în
căsătorie – urmează să se ducă la maternitate să nască, chiar dacă
este sub canon, se poate împărtăşi. Chiar dacă este oprită de la
Împărtăşanie, se poate împărtăşi. De ce? Pentru că există
perspectiva morţii. O femeie care moare născând este o femeie
care se trece în rândul muceniţelor şi moşteneşte Împărăţia
Cerurilor.
A da naştere unui copil este un lucru minunat, dar în
acelaşi timp presupune o mare responsabilitate. Având în
vedere acest lucru, dacă totuşi o femeie se simte iresponsabilă
de acest lucru, din motive pur obiective (lipsa unei ambianţe
familiale adecvate creşterii unui copil, lipsa banilor etc.) de
ce mijloacele de contracepţie, oricare ar fi ele, sunt considerate
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un păcat? Nu credeţi, deci, că a da naştere unei fiinţe
lipsite de perspective, sortită poate eşecului şi, în final,
nenorocirii, constituie un păcat mai mare decât cel al
contracepţiei?
În primul rând trebuie să lămurim ce este contracepţia.
Contracepţia este metoda – oricare ar fi ea – prin care Dumnezeu
este oprit să sădească sufletul în corpul nou format, care se numeşte
zigot. Sau, în cazul în care sunt contraceptive ce nu lasă să se
întâmple această unire şi formarea zigotului, în acest caz este o
opoziţie clară pe care noi o facem lui Dumnezeu. În cazul acesta
noi, bărbaţii, folosim femeia ca pe un buton. Şi, din starea de
egalitate cu bărbatul, din starea ei de fineţe, la care a ridicat-o
Hristos, noi o coborâm la „lucru vorbitor” sau „obiect de
plăcere”. Or acest lucru nu ne este permis, iar femeile ar trebui
să se simtă jignite dacă ar folosi contraceptive. Aceasta este
contracepţia, adică lupta contra concepţiei.
Cine poate să stabilească perspectivele unui om încă nenăscut?
Nimeni! Cine poate să stabilească perspectivele unui om deja
născut? Poate cineva să stabilească perspectivele unui om deja
realizat? Cineva este prim ministru, poate cineva să facă aprecieri
la adresa perspectivelor lui? Nu. Pentru că nu se ştie ce face până
mâine, nu se ştie ce se întâmplă la inima lui, nu se ştie ce se
întâmplă la genunchiul lui şi nu mai are nicio perspectivă. Are
perspectiva morţii.
Aşadar, pentru că nu ne putem permite să discutăm despre
perspectivele unui om, atunci nu putem face această afirmaţie.
Patriarhul Iustin a provenit dintr-o familie săracă din judeţul Argeş
şi războiul a făcut ca el să fie orfan. Deci la vremea aceea aveam
de-a face cu un om fără perspectivă. Cu toate acestea, perspectiva
lui a fost de apreciat şi de invidiat. Astfel, la capitolul perspective
nu putem să ne pronunţăm.
Dacă invocăm lipsurile materiale, financiare, lipsa de
ambianţă şi celelalte, atunci de ce nu suprimăm viaţa celorlalţi
copii pe care-i avem, pentru
că şi aşa nu le putem oferi
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mare lucru? Or, noi nu facem asta. O să zicem: bine, dar
aceia deja s-au născut. Da, dar sub aspect ştiinţific şi sub
aspect creştin ortodox, omul este om din secunda conceperii, cu
codul genetic deja stabilit din secunda conceperii, cu tot ceea ce
urmează să se dezvolte în el. Este un om încă nedezvoltat, care
timp de 9 luni se dezvoltă, precum după aceea timp de 18 ani se
tot dezvoltă şi se formează.
Cei ce se iubesc mult în această viaţă vor fi împreună
dincolo de moarte?
Vor fi, ca îngerii în ceruri, că acolo nu vor mai fi bărbaţi şi
femei – aşa ne învaţă Noul Testament.
Sunt scrieri ale Sfinţilor Părinţi care să arate aceasta?
Sunt, dar nu cred că trebuie neapărat să fie, pentru că aşa
citim în Noul Testament: vom fi toţi ca îngerii din ceruri. Iubirea
din această viaţă se va perpetua în viaţa de dincolo la alte
dimensiuni (dacă ne putem exprima aşa).
O femeie înzestrată şi fizic, şi moral, şi intelectual e
inevitabil pretenţioasă. Îi e rânduită oare singurătatea dacă
cere şi de la ceilalţi cel puţin cât cere de la ea însăşi?
O femeie înzestrată astfel este o femeie – să o numim aşa –
superioară. O femeie superioară trebuie să fie pretenţioasă cu ea
însăşi, iar de la ceilalţi să ceară ce pot da ei. De unde nu este, nici
Dumnezeu nu cere. Dar aceste femei sunt mai rare. Femeie
înzestrată fizic şi moral se găseşte. Fizic, moral, intelectual – e
discutabil. Dar, pentru confirmarea regulii, există şi această
excepţie.
Ce părere aveţi despre apropierea fizică – nu neapărat
mergând până la o apropiere totală – dintre doi îndrăgostiţi?
Este un păcat? Cei doi îşi doresc ca în momentul căsătoriei
fata să fie „albă”.
Dacă am înţelege ce ai vrut să spui prin „albă”, am putea
răspunde mai la obiect. Dacă ai vrut să spui: fata să fie fată, atunci
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aici este o problemă de subconştient şi chiar inconştient în
capul băiatului. De ce? Pentru că fetei i se cere acest lucru.
Paradoxal, băiatului nu i se cere. Este asta o problemă. Întrebarea
rămâne: de ce băieţii doresc să se căsătorească cu fete-fete?
Răspunsul l-am dat mai înainte, dar fără să ne gândim exact aici.
Pentru că el nu ştie (ar însemna să fie superior să ştie), dar are
undeva, rămas în subconştient, şi este clar şi bine ce are – cum că
fata care s-a dăruit o dată (prin dăruire nu neapărat vorbim de o
unire trupească), prin această unire ea s-a dăruit total. Această
dăruire totală a făcut ca ea să se golească. Această golire are loc
 – nu numai, dar în special – printr-un act sexual. Dar nu numai.
Adică, dacă pleci astăzi pe la ora 5 şi te întorci răspoimâine pe la
ora 3 de la o onomastică unde ai fost cu prietenul tău, este foarte
discutabil cât de fată mare mai eşti tu psihic. Fizic – nu comentăm.
De aceea băieţii doresc să se căsătorească cu fete-fete, ei ştiu în
subconştient. Din păcate ei sunt pretenţioşi cu alţii, nu cu ei înşişi.
Dacă aţi observat şi la duhovnici: duhovnicul aspru cu el însuşi
nu e aspru cu ceilalţi. Un duhovnic aspru cu ceilalţi nu prea e
aspru cu el însuşi; te trezeşti cu canoane peste canoane… Poate
că el a dat bine, după carte, dar nu ştii ce să crezi despre această
asprime.
Dacă te îndrăgosteşti de cineva şi persoana aceea poate că
nu ştie sau pur şi simplu are pe altcineva, ce să faci?
Dacă are pe altcineva, trebuie s-o laşi în pace. Dacă nu are,
trebuie să-i spui. Dacă eşti fată, trebuie să procedezi într-un fel.
Dacă eşti băiat, trebuie să procedezi în alt fel. Dacă eşti fată,
după ce trece Postul Mare, în chip regulat – săptămânal, sau zilnic,
sau la două zile, cum poţi, cum stabileşti tu – îl inviţi la cofetărie.
Zic după Postul Mare, pentru că acum e mai complicat: în afară
de alune americane şi câte ceva, nu găseşti cu ce să-l tratezi. Asta
se repetă. Dacă reuşeşti să faci lucrul acesta de mai multe ori, el,
fiind un sensibil, va sesiza starea de fapt.
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Dacă eşti băiat, este mai simplu: aştepţi primăvara
pentru ca să se înzestreze câmpurile cu flori, aduni multe
flori şi oferi una singură zilnic. Dacă eşti mai grăbit, trebuie să
produci ceva, să ai bani şi să cumperi zilnic o floare. Până la
urmă o să te întrebe de ce îi dai atâtea flori. Tu o să spui: pentru
că vreau să simbolizez prin aceste flori fluxul meu de sentimente.
Intuiţia femeii nu greşeşte?
Rareori.
Ce părere aveţi despre concepţia că o fată trebuie să aibă
experienţe idilice cu mai mulţi băieţi pentru a ajunge în final
la căsătorie?
Nu trebuie să se întâmple aşa ceva decât dacă este neapărat
necesar, în sensul că o prietenie începe şi, din motive clare şi
precise, se sfârşeşte. Noi nu spunem că o prietenie începută trebuie
neapărat dusă la bun sfârşit, dacă nu sunt împlinite nişte cerinţe.
Adică poţi să începi o prietenie în perspectiva căsătoriei, dar
după câteva luni ajungi la concluzia că e bine să stai locului.
Atunci poţi să spui: „Trebuie să întrerupem, întrucât se pare că nu
prea avem puncte comune”. Dacă eşti pus în această situaţie, atunci
trebuie să reiei, şi atunci sunt idile peste idile. Dar nu trebuie să
ajungem acolo neapărat, pentru că nu urmărim o experienţă.
Experienţa în acest sens este intimă şi ceea ce se numeşte intim nu
este comun.
Exagerând chestiunea pusă aici, în Occident s-a ajuns la
căsătorii de probă.
Cum să fac dacă se îndrăgosteşte de mine cineva pe care
nu-l doresc ca prieten apropiat, dar nici nu vreau să-l resping
total?
La întrebarea asta, dacă s-ar împărţi în două, am putea
răspunde. Dar pentru că sunt puse cap la cap… Nu se poate
întâmpla asta. Ori, ori… Nu trebuie să respingi, pentru că
îndrăgosteala asta nu vine aşa, oricum. Sunt foarte puţini aceia
care se îndrăgostesc aşa, din
ochi, şi gata. Trebuie nişte
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tangenţe, nişte discuţii... Şi dacă nu doreşti apropierea, poţi
să le eviţi. Dar dacă, totuşi, nu vrei să-l respingi total, atunci
de ce ţi-e frică de aia n-o să scapi.
Aţi zis: toate sunt cu putinţă celor ce cred. Ce anume să
creadă? Să creadă în Iisus Hristos sau să creadă cu tărie că
pot să realizeze ceea ce vor?
Şi, şi. Celor ce cred în Dumnezeu şi în împlinirea de către
Dumnezeu a ceea ce ei doresc.
Toţi avem defecte. Daţi-ne un sfat ce să facem cu defectele
celuilalt? Să le suportăm sau să încercăm să le transformăm
în calităţi? În general care variantă e de preferat?
Nici, nici. Calităţile celuilalt trebuie puse alături de greşelile
noastre, de defectele noastre, în doi desagi, în faţă. Greşelile
celuilalt şi calităţile noastre în ceilalţi desagi, în spate. În felul
acesta nu vom vedea în faţa noastră decât calităţile celuilalt şi
defectele noastre. În spate vom avea calităţile noastre – care e
bine să nu le cunoaştem prea mult – şi defectele celuilalt. Pentru
că noi ne îngrijim mai întâi să scoatem bârna din ochiul nostru şi
apoi paiul din ochiul aproapelui.
Dacă vrei să faci o transformare în prietenul tău, în aproapele
tău, acest lucru presupune o diplomaţie până la exagerare, pentru
că acest lucru trebuie să fie insesizabil. Dacă devine sesizabil, nu
se ştie cum reacţionează celălalt.
Vorbeaţi mai devreme despre intuiţia feminină. Această
intuiţie ne face să vedem lipsa de perspectivă a celui ce ar
trebui să vină pe lume. Nu prea reuşiţi să convingeţi de faptul
că nu putem noi stabili perspectivele viitorului copil.
Dacă ar fi funcţionat această intuiţie, nu cred că ar mai fi
existat copii ai străzii. Că eu nu reuşesc să conving, sunt de acord.
Dar reuşiţi dumneavoastră să convingeţi inversul? Care este
proba? Ce-i cu copiii străzii? Câţi copii ai străzii? Un număr
infim. Sunt foarte multe
asociaţii caritative, vreo
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12.000. Copii ai străzii sunt 6.000: un copil la două
asociaţii. Dacă n-ar fi fost aceste asociaţii, ar fi fost un
copil la două parohii. Copii ai străzii există pentru că noi nu ne
ocupăm de aceşti copii, pentru că noi tolerăm – în satul nostru, în
oraşul nostru – familiile care-şi neglijează copiii. Există copii
care n-au ce mânca, este adevărat. Dar ei n-au ce mânca pentru că
ai noştri copii mănâncă prea mult. Şi ai noştri copii se hrănesc cu
mâncăruri prea fine...
Nu putem să ne dăm cu părerea asupra viitorului. Dacă da,
care sunt argumentele? Eu am dat un exemplu practic şi mai sunt
şi altele. Oare noi putem să luăm dreptul de a veni pe lume o
fiinţă omenească? Am amintit odată aici cum un medic a recomandat
un avort unei femei, în America. Acest avort nu s-a săvârşit, pentru
că în momentul avortului copilul a lovit cu un picioruş în chiuretă.
Medicul s-a emoţionat şi a renunţat. De ce se săvârşea avortul?
Pentru că copilul nu avea un picior şi cu cel existent îl lovise în
chiuretă. Au trecut 36 de ani. Acelaşi medic a fost invitat de un
prieten într-un oraş, la un spectacol. Şi pentru că fusese invitat de
ani de zile şi nu a putut veni pentru că era foarte ocupat, anul
acesta acceptase invitaţia. A fost un spectacol de harpă. L-a întrebat
dacă a observat ceva. A zis că nu. Când s-a ridicat cortina, artista
era deja la harpă. Dar în chip normal abia după ridicarea cortinei
apare interpretul. Nu s-a întâmplat aşa, pentru că artista nu are
decât un picior şi e penibil să apară şchioapă pe scenă. Era vorba
de cea mai mare harpistă a lumii. Medicului i s-au sucit creierii şi
a mers apoi câteva sute de kilometri, în statul unde el fusese medic
de circă – acum era cercetător ştiinţific în domeniu – şi a căutat în
registru la ce se întâmplase în urmă cu 36 de ani. Şi a constatat că
el renunţase la un avort dintr-un gest considerat atunci banal, al
lovirii cu piciorul în chiuretă, şi lăsase perspectiva acestei fetiţe
să ajungă cea mai mare harpistă al lumii. Ce vreţi, să continuăm
asemenea exemple? Să spunem că între cele 8 milioane de avorturi
în ţară la noi s-au omorât cel puţin 8000 de genii şi sute de mii de
oameni cu tărie spirituală şi
intelectuală?
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Cum vedeţi antiteza dintre căsătorirea destul de
prematură din punct de vedere spiritual-raţional a tinerilor
absolvenţi de seminar şi afirmaţia Sfintei Scripturi că bărbatul
se socoteşte desăvârşit la 30 de ani?
Nu există afirmaţia Sfintei Scripturi că bărbatul se socoteşte
desăvârşit la 30 de ani. Unde scrie? Capitolul, versetul… Întradevăr, Mântuitorul Hristos a ieşit la propovăduire la 30 de ani,
dar nu pentru că atunci era în starea bărbatului desăvârşit, ci pentru
că aşa era rânduiala la iudei, să poţi să ieşi să spui ceva, să ai
ucenici, să întemeiezi un sistem, doar după vârsta asta. Mântuitorul
Hristos s-a supus acestei reguli.
Căsătoria elevilor seminarişti la terminarea seminarului nu
este aşa de prematură precum ziceţi, este dimpotrivă cam târzie,
dar n-au încotro, pentru că trebuie să termine şcoala. Sfântul Ioan
Gură de Aur recomandă căsătoria băieţilor la 14-16 ani. Cam
devreme, putem zice, pentru zilele noastre, cam prematur. Iar fetele
la 12-14 ani. Dacă nu ajungem în zilele noastre să practicăm aceste
vârste, totuşi este bine să fim atenţi să ne căsătorim la timp. Pentru
că, dacă mirele şi mireasa nu reuşesc să intre în sfânta biserică
curaţi prin biruinţa păcatului (şi este foarte greu să birui păcatul
stând necăsătorit până la 26, 29, 33 de ani; nu este imposibil, dar
este mai complicat), trebuie să fim foarte atenţi că aceasta
constituie temelia viitoarei căsnicii. Sfântul Ioan Gură de Aur merge
cu această – ni se pare nouă – exagerare până acolo încât să ne
recomande acest lucru.
Problema cu elevii seminarişti nu este problema căsătoriei.
Problema canonică este că se diaconesc înainte de 25 de ani şi se
preoţesc înainte de 30 de ani, împotriva canoanelor Bisericii.
Dar în România, din lipsă de preoţi, se practică acest lucru.
Care este părerea dumneavoastră despre ierodiaconul
Visarion Iugulescu şi grupul visarioniştilor? Este adevărat că
ei se împotrivesc căsătoriei?
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Răspund la prima întrebare: acesta, părintele Visarion,
ierodiacon fiind şi călugăr fiind, nu ţine de nici o mănăstire.
De ce? Cum? Nu ştiu. Asta este situaţia.
Se pare că în respectivul grup (din păcate este un grup, iar în
Biserică nu este permis să formăm grupuri) sunt pentru căsătoria
albă. Căsătoria albă este atunci când mirele şi mireasa renunţă la
unirea trupească şi trăiesc ca fratele cu sora. Acest lucru nu este
rău şi nu este de comentat, cu condiţia să nu ştie nimeni. Or, dacă
deja te pronunţi în acest sens, poziţia ta este cunoscută. Şi atunci
nu are rost afirmaţia ta şi e clar că este altceva decât evlavie.
Problema rămâne una: ce se va întâmpla după mutarea la cele
veşnice a părintelui Visarion? Nu se ştie, pentru că Biserica nu sa preocupat de activitatea lui, care a fost o activitate de mare
anvergură într-un moment cheie, când comunismul săpa la temelia
Bisericii; iar această activitate se continuă prin ucenicii lui şi din
1989 încoace, când Biserica Ortodoxă s-a implicat foarte greu în
social datorită conjuncturii, datorită sărăciei etc. Avem de-a face
cu un om cu extraordinar, de mari merite, dar care nu se încadrează
în nimic. De ce? Nu ştiu şi nu mă bag să comentez eu asta.
Aţi vorbit spre sfârşit despre băiatul care îşi planifică
sfârşitul prieteniei cu o fată, pleacă şi va rămâne neînsurat,
pentru că a făcut nedreptăţi. V-aş ruga să dezvoltaţi ideea
acestei răsplătiri a nedreptăţilor făcute.
Ce se numeşte nedreptate? Nedreptate se numeşte, în cazul
despre care vorbim, atunci când tu ţii o fată încurcată 2-3 ani, ba
mai mult, ba mai puţin, şi după aceea spui „la revedere” fără să ai
un motiv. Atunci fata rămâne încurcată, rămâne undeva suspendată,
şi cu gândirea, şi cu sentimentele, şi cu preocupările. Nu vorbesc
de momentul în care tu ai motive, clar şi precis exprimate, să
închei. Dacă ai motive, totul se rezolvă, pentru că şi fata înţelege
că a făcut ceva care nu trebuia şi îşi asumă vina. Nedreptatea
constă în faptul că ea te-a iubit şi că nu poate acum să mai iubească
pe altul. De ce? Pentru că pe
tine te-a iubit aşa cum ei îi
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este caracteristic: deplin. Atunci avem de-a face cu această
stare şi nu se poate ca un asemenea băiat să nu plătească. Şi
de obicei rămâne neînsurat, sau se însoară foarte greu şi se însoară
de obicei cu o fată care are alte calităţi decât cele pe care el le
căuta, pe care le găsise la prima lui prietenă. Şi atunci îşi trage
păcatele prin propria procedură.
Foarte multe dintre fetele (cuminţi) cu care am discutat
despre prietenia dintre un băiat şi o fată nu ştiau că sărutul
înainte de Cununie este un păcat.
Asta este de discutat.
Cred că ar trebui să se pună în discuţie şi acest aspect, la
Spovedanie.
Şi acest aspect se poate spune la Spovedanie, în măsura în
care conştientizezi acest lucru ca păcat, explicând de ce este păcat.
Pornind de la canonul 13 al Sfântului Ioan Ajunătorul,
potrivit căruia femeia care a fost sărutată înainte de căsătorie
primeşte canonul malahiei, vă rugăm să vorbiţi despre limita
până la care se poate merge între prietenia dintre un băiat şi o
fată.
Aici este o problemă spinoasă, pentru că a aborda lucrul acesta
nu se poate decât în limita celor discutate de noi înainte, şi anume
despre ce zice Sfântul Vasile cel Mare: „Femeie nu cunosc, dar
feciorelnic nu sunt”. Sfinţii Părinţi foarte puţin se amestecă în
problemele intime. Nu că nu se amestecă pentru că nu-i privesc,
însă sunt foarte atenţi în acest amestec, pentru că aspectele intime
sunt aspecte proprii fiecărui cuplu. Şi Sfinţii Părinţi au fost
inspiraţi de Duhul Sfânt, dar şi de experienţa pe care au avut-o.
Pentru că noi zicem: „Ce ştiu călugării?”, dar nu-i adevărat.
Călugării au o experienţă mai mare decât noi, preoţii de parohie.
De ce? Ei au spovedit mai cu răbdare oamenii, au spovedit mai
mulţi oameni, ei au ţinut mai mult cont de canoane etc. Deci limitele
trebuie stabilite la capitolul intimitate şi în această balanţă a ceea
ce este permis şi ceea ce nu
este permis. De obicei noi
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îndepărtăm pe Hristos din intimităţile noastre. Dumnezeu
nu-şi are loc în intimităţile noastre. Atunci înseamnă că noi
nu recunoaştem că Dumnezeu, în momentul concepţiei, sădeşte
sufletul. Or concepţia are loc într-un moment de maximă intimitate.
Este foarte greu să discutăm aceste probleme şi este foarte
greu datorită terminologiei şi concepţiei noastre despre aceste
lucruri. De aceea am zis la început că, sub aspect procedural,
Biserica greşeşte enorm dacă nu se amestecă în tot. Biserica trebuie
să fie în toate problemele. Pentru că Biserica n-a fost în toate
problemele, comunismul a pus mâna pe noi. Şi de ce n-a fost în
toate problemele? Pentru că nu i s-a dat voie să fie. La ora actuală,
dacă Biserica nu este în tot, pătrunde yoga, pătrunde satanismul,
pătrunde rock-ul, pătrunde tot ce este rău.
Dacă un tânăr după terminarea teologiei consideră că
lucrul cuvenit este de a fi preot celib şi urmează aceasta, este
lucrul cel mai potrivit?
Dacă asta crede şi poate, este cel mai potrivit lucru.
Sau ar fi mai bine să fie preot căsătorit?
Dacă nu consideră aceasta, n-ar fi mai bine.
Dacă se poate, faceţi o scurtă prezentare cu privire la
deosebirea dintre cele două preoţii: de celibat sau de căsătorie.
Romano-catolicii au preoţi numai necăsătoriţi. Ortodocşii au
preoţi călugări, preoţi căsătoriţi şi preoţi celibi. Avantajul în
Ortodoxie este că preotul căsătorit poate oferi un exemplu de
familie în marea familie numită parohie. Preotul celib are avantajul
că se dedică total misiunii preoţeşti, fără să mai fie reţinut de
aspecte ale familiei etc. Deci toate cele trei sunt bine primite.
Ce se întâmplă cu o familie în care nu pot apărea copiii
din motive medicale?
Trebuie să înfieze copii sau să nască copii spirituali. Oare
dacă noi întoarcem pe cineva de la păcat sau de la indiferenţă nu
se numeşte că l-am născut? Naşul este acela care l-a născut din
nou din apă şi din Duh, prin
apă şi prin Duh, pe cel în
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cauză. Să nu facem o tragedie din faptul că nu avem copii.
Nu avem, dar ne dorim. Ne mai rugăm. Dumnezeu rânduieşte
pentru noi, pentru mântuirea noastră.
Dacă unul dintre parteneri, feciorelnic fiind, are îndoieli
asupra fecioriei celuilalt, dar acesta afirmă că nu şi-a pierdut
fecioria, ce trebuie să facă? Să se încreadă total şi să se
căsătorească?
Dacă se iubesc, da. Iubirea presupune încredere totală. Dacă
nu există încredere, există suspiciune, înseamnă că s-a afectat deja
iubirea.
Tinerii evită de cele mai multe să vorbească la Spovedanie
despre problemele discutate aici. Fac acest lucru pentru că
uneori nu au încredere în preot şi în credinţa acestuia. Ce
trebuie să facă? Să schimbe locul de spovedanie sau să încerce
totuşi să aibă încredere în acest preot? Să meargă în biserică
şi doar să se gândească sincer la problemele lor, ca şi când ar
cere o justiţie divină?
În primul rând trebuie să ştim că Spovedania se poate face
numai la preotul duhovnic. A merge în biserică şi a te gândi la ce
ai greşit sau chiar a spune tare sau în gând nu se numeşte
Spovedanie.
În al doilea rând, trebuie să ştim că funcţionează ceea ce în
teologie numim ex opere operandum: indiferent de vrednicia
săvârşitorului, Taina este valabilă. Dovadă un preot – poate există
şi pe aici vreunul – beţiv; el face sfeştanie, iar apa se sfinţeşte, nu
se strică. Cu alte cuvinte, harul lui Dumnezeu lucrează prin el.
Pentru păcatele lui, va fi pedepsit, dar asta e altă problemă.
Dacă nu ai încredere în preot, asta este o mare poveste. Însă
dacă vrei să faci caz de credinţa lui, cine poate să-i verifice
credinţa? Nimeni, nici măcar tu. Deci nu trebuie să pleci de la un
duhovnic din motivele acestea. Poţi să pleci dacă nu te satisface
sub aspect de canon, dacă nu stă de vorbă cu tine, dacă nu te
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ascultă şi dacă nu te ajută în nici un fel. Atunci, de la doctorul
neiscusit pleci.
Ce trebuie să facă o fată dacă s-a îndrăgostit de un băiat
mai mic cu trei ani decât ea, mai frumos şi mai înzestrat
intelectual, iar el nu ştie nimic despre acest lucru?
Simplu: îi spune. Mai ales că-i mai mic, mai ales că-i mai
frumos şi mai ales că-i înzestrat intelectual. Dacă nu-i spune,
greşeşte.
Ce puteţi spune despre căsătoria unui băiat cu o fată mai
mare decât el? Dar despre situaţia inversă?
Putem spune părerea Bisericii că diferenţa dintre cei doi poate
să fie de 4 ani. Dacă este cazul, Biserica merge până la 8 ani.
Dacă se trece peste 8 ani, Biserica nu se împotriveşte (sigur, să
nu fie impediment de vârstă, asta este o altă poveste), dar îţi asumi
tu responsabilitatea relaţiilor existente, sub toate aspectele, în
căsnicia ta. Aşa spune Biserica despre vârste.
Este bine şi normal ca o tânără de 20 de ani să aibă o
prietenie cu o persoană mai mare (40 de ani) şi chiar să spere
la o căsătorie? Menţionez: părinţii fetei nu sunt de acord.
Este bine, dar nu prea e normal. De ce nu sunt de acord părinţii
fetei? Din cauza vârstei? În cazul acesta, mi se pare totuşi diferenţa
de vârstă destul de mare, dar nu se poate nimeni opune. Părinţii
se pot opune, căsătoria nu se poate face fără părinţi, dar episcopul
poate regla această situaţie. Te duci la episcop şi spui: „Eu vreau
să mă căsătoresc, eu am sentimentele mele, nu există impedimente.
Părinţii spun că impedimentele sunt acestea. Dar acestea eu nu
vreau să le iau în seamă, pentru că eu pentru mine, noi pentru noi,
le anulăm.” Atunci episcopul zice ceea ce spui tu, cheamă părinţii,
părinţii sunt lămuriţi (sau nu) şi atât. Trebuie să fim totuşi atenţi
cu vârstele. Să nu facem caz, dar să nu exagerăm.
Părinţii tinerilor simt dacă ei sunt potriviţi pentru
căsătorie?
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Simt, datorită experienţei lor şi datorită legăturii
spirituale şi psiho-somatice cu copiii lor. De aceea o altă
regulă a nunţii este să nu se facă fără voia părinţilor. Dar părinţii
să nu fie absurzi…
Care este simbolismul verighetei?
Verigheta nu are început şi sfârşit, este un cerc şi tot aşa iubirea
noastră trebuie să înceapă, dar să nu ştim unde începe şi unde se
termină. Asta în afară de toate textele biblice, de exemplu: „daţi
inel în dreapta lui” etc. care sunt amintite în rugăciunea de logodnă.
Dacă partenerul (partenera) cu care vrei să te căsătoreşti
nu prea este religios (religioasă), nu prea merge la biserică,
ce sfaturi daţi?
Să aplici diplomaţia de rigoare şi să-l faci să meargă. Îi dai o
întâlnire la biserică. Dacă nu vine o dată, se repetă. Şi la un moment
dat se şi verifică relaţiile dintre voi. Pentru că cine nu iubeşte pe
celălalt e clar că atunci când îi ceri luna de pe cer nu ţi-o aduce.
Cum putem convinge un bărbat care este căsătorit doar
civil să se căsătorească şi religios, ştiind că el refuză acest
lucru?
Dacă ştim că refuză, încercăm să-l convingem cu argumentele
religioase, dar mai ales cu argumentele atavice. Să ştie că acei
copii ai lui ajung să moştenească lucrurile neconform cu ceea ceşi doreşte el. Şi necăsătoria lui sfidează pe Dumnezeu şi atacă
vlăstarele lui.
Care sunt limitele creştineşti ale iubirii, prieteniei înainte
de căsătorie?
Limitele acestea le stabileşte fiecare în conştiinţa că Hristos
este prezent în toate actele noastre şi nu trebuie să facem nimic de
care să ne fie ruşine.
Poate exista pe termen lung între un băiat şi o fată o
prietenie fără ca cei doi să dorească să se căsătorească?
Poate, dacă nu e erotică.
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Sau unul dintre ei sau ambii ajung la această dorinţă
în cele din urmă? În ce măsură sunt permise apropierile
fizice între o fată şi un băiat care sunt prieteni?
În măsura pe care am amintit-o: să nu ne fie ruşine de ce
facem.
Dacă o fată primeşte inel în deget de la un băiat care-i
spune că o iubeşte şi ea acceptă, deşi afirmă că nu-l iubeşte,
ce părere aveţi despre ea?
Părerea că nu trebuia să-l primească.
Dacă latura materială este importantă pentru întemeierea
unei căsătorii, este necesar s-o mai întemeiezi, dacă nu o ai?
Latura materială nu este aşa importantă. Ce ai în cap este
important, pentru că materia mai poate veni, relaţiile bine stabilite
dintre cei doi nu vin.
Există doi prieteni, fată şi băiat, care vor să se căsătorească,
dar sunt împiedicaţi de părinţi, pentru că aceştia nu sunt de
acord cu băiatul. Este un păcat dacă fata renunţă la părinţi
pentru a se căsători cu băiatul? Ce să facă pentru a rămâne
totuşi în bune relaţii şi cu părinţii?
Să facă ce am zis mai înainte. Întrebare: de ce vă opuneţi? Şi
trebuie văzute argumentele. Au dreptate? Dacă au dreptate, atunci
trebuie să fim cu luare aminte, că ei urmează să regleze înaintea
lui Dumnezeu relaţiile dintre ei. Dacă n-au, atunci apelează la
episcop. Mai întâi la duhovnic, la preot, la preotul satului şi apoi
la episcop. Totul se rezolvă în vreun fel. Nu se vor convinge
părinţii? Atunci facem nunta fără ei, pentru că se opun fără argument
solid.
Multe fete au făcut greşeala să se împrietenească cu un
băiat.
Asta nu-i o greşeală.
S-au îndrăgostit.
Porunca

Iubirii 5-6 / 2011

129

130

Nici asta nu-i o greşeală.
S-au iubit.
Nici asta nu-i o greşeală.
Iar fata a fost dezvirginată.
Abia acum este o greşeală.
Apoi s-a împrietenit din nou, cu un alt băiat. Acesta însă îi
cere să fie virgină. Pentru aceasta ea recurge la o operaţie de
refacere a himenului (am auzit că există şi această dexteritate
chirurgicală). Aceasta nu pentru a-i demonstra că ea a fost
pură, ci pentru ca băiatul să nu-i reproşeze că nu a fost. Este
aceasta un păcat?
Este un păcat, pentru că tu nu înţelegi ce s-a întâmplat cu tine
prin dezvirginare. Vă dau un exemplu: o fetiţă la 5 ani se joacă pe
câmp şi i se întâmplă acelaşi lucru. Obţine un certificat medical
şi gata. Ajunge la momentul căsătoriei. Se dovedeşte acest lucru
cu certificatul medical. Tu, ca băiat, dacă eşti cu cap, nu ţii cont
de ce s-a întâmplat, pentru că a fost un accident. Dezvirginarea nu
este periculoasă prin ceea ce se întâmplă, este tragică prin ceea
ce omul descarcă, prin ceea ce fata descarcă. Asta este marea
problemă.
Deci tu trebuie ori să rupi relaţiile cu băiatul acela, ori să-i
spui exact starea ta. De ce? Pentru că reproşurile nu vor mai veni,
când se realizează asta perfect, cum spui aici, dar se va întâmpla
o lipsă e comunicare sentimentală. Şi atunci toată viaţa ta trebuie
să fie teatru. Or tu trebuie să vezi dacă el, în iubirea pe care ţi-o
mărturiseşte, este în stare şi de iertare. Dacă nu, nu ai nevoie de
un asemenea om. Chiar dacă tu ai problema ta, ea a fost
împrejurarea ta, te-ai spovedit, Dumnezeu nu este absurd, iartă. O
să ai tu nişte probleme, îţi va fi mai greu, dar asta este.
Unei femei sensibile îi e frică de căsătorie şi chiar de iubire
şi în acelaşi timp ştie că fără iubire şi fără copii toată carierea
ei strălucită, toată cultura pe care a strâns-o sunt fără valoare.
Cum va rezolva Dumnezeu acest conflict interior?
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Să ne rugăm şi să nu mai avem frică de ce nu trebuie să
avem frică.
Se poate face o comparaţie între holocaustul nazist şi ceea
ce se petrece zi de zi în ţara noastră? Ce putem noi face ca
simpli cetăţeni pentru ca autorităţile să rezolve această
problemă?
Ca simpli cetăţeni puteţi să faceţi o hârtie de aderare la
Asociaţia Pro-Vita, care luptă contra avortului, şi atunci când ne
ducem la domnul preşedinte şi la domnul prim ministru etc. să
zicem că noi suntem o asociaţie puternică.
Altceva: să se facă la dumneavoastră, în Craiova, o filială
Pro-Vita, care să lupte contra avortului prin metode şi activităţi
specifice. Apoi să sprijiniţi aceste acţiuni de convingere a mamelor
să nu mai avorteze copii şi să şi oferiţi alternativă.
Comparaţia între holocaustul nazist şi ceea ce se petrece la
noi nu se poate face, pentru că atunci s-au omorât 600.000, nu
6.000.000, cum se spune. Este o exagerare jidănească, aşa cum şi
noi exageram la revoluţia din 1989 şi am zis că sunt 370.000, pe
urmă am scăzut la 70.000, la 60.000, iar până la urmă adevărul
este că au fost 1.133. Ce se întâmplă acum la noi este de 1.100 de
ori mai mult decât a făcut Hitler. Ce se întâmplă la noi în ţară nu
suportă comparaţie. Noi suntem fundul iadului, prin felul în care
procedăm la ora actuală. Ieri discutam cu o studentă care a fost
într-o clinică şi a rămas tablou când a văzut cum se făceau 8-1012 avorturi în serie, prin aspiraţie. Asta este culmea culmilor.
Doi tineri se iubesc şi hotărăsc să se căsătorească. Părinţii
sunt împotrivă, motivând criteriul material. Dacă se căsătoresc
în aceste condiţii, este un păcat sau nu?
Părinţii nu au dreptate în acest caz. Anulaţi păcatul acesta
prin ce v-am spus: consultaţi preotul, rudele, prietenii, episcopul
şi apoi asta e. Dacă nu te duce capul să înţelegi că cei doi se
iubesc, eşti tu mamă, eşti tu tată, dar asta-i situaţia.
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Aţi spus mai înainte că două persoane trebuie mai
întâi să se cunoască, să se placă, să se împrietenească şi
abia apoi să se iubească. Nu credeţi în dragoste la prima
vedere?
Cred, dar nu în dragoste, ci într-o chestiune de moment. Aia
nu se numeşte dragoste. Dragostea se pregăteşte, se modelează,
se învârteşte şi apoi se manifestă.
Care este diferenţa între prietenie şi iubire?
Mare este diferenţa, dar şi mare este asemănarea. Prietenia
este un început, iubirea este o continuare, prietenia în iubire este
o stare, iar iubirea este consecinţa.
Un băiat poate iubi la fel de mult două fete?
Poate iubi două fete, dar nu la fel de mult.
Dacă un om, iubind cu toată inima un alt om, hotărăşte să
se căsătorească, înseamnă că este mai puţin sincer în iubirea
pentru Dumnezeu, împarte iubirea?
Nu împarte iubirea, pentru că într-un fel îşi iubeşte mama
copilul, în alt fel soţul soţia, în alt fel bunica nepotul, în alt fel
vecinul etc.
Dacă ne place un băiat fără prea multe preocupări
religioase, ne putem gândi la a întemeia o prietenie?
Da, dar cu multă atenţie, pentru că prietenia acesta trebuie să
aibă satisfacţie. Or dacă tu eşti o fată religioasă, în sensul că te
manifeşti: mergi la biserică etc., cu cine o să te bucuri? Pentru că
el nu va fi lângă tine. De aceea încearcă mai întâi o atragere a lui
spre… Nu la modul: „Vino la biserică!”, ci la modul: „N-ai vrea
să discutăm despre…?” Dacă nu ştie, o să-i dai de citit. Şi dacă
va citi, veţi putea discuta. Atunci înseamnă că ai făcut ceva care
se poate verifica în timp.
Cum vede Biserica perversiunile sexuale?
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Le vede ca un păcat şi ca pe Sodoma şi Gomora din
Vechiul Testament.
Ce aţi alege: o căsătorie bazată pe atracţie fizică sau moralspirituală?
Aş alege o căsătorie bazată pe atracţie fizică urmată de o
atracţie moral-religioasă.
Explicaţi sensul cuvintelor: de la prietenie la iubire este
sau un pas, sau o prăpastie.
Noi trebuie să ne prezentăm precum suntem, să nu ne prefacem
şi mai ales să nu ne ascundem. Or noi ce facem? Ne punem masca
continuu, de aceea românul şi zice: e sita nouă. Această mască nu
trebuie să existe la creştini.
Vă dau un exemplu, cum m-am dedublat eu: după ce m-am
căsătorit, m-am dus la socrul meu, care făcea un gard. Eu am luat
tesla şi cuiele şi… Altădată m-am dus şi am mai făcut ceva. După
aceea, m-am dus şi n-am mai făcut nimic. Aveam de scris, de citit,
dormeam, că profitam de situaţia asta. Şi, la un moment, dat soacra
mea mă întreabă: „Nu te supăra, dar cum se explică faptul că
atunci făceai câte ceva, iar acum nu?”. I-am spus şi eu: „Sita nouă.”
Trebuie să înţelegem să ne prezentăm aşa cum suntem. Că mai
facem o glumă, că încercăm să explicăm stările noastre… Dar nu
trebuie să fii foarte, foarte pus la punct până la căsătorie şi după
aceea să-ţi arăţi faţa. Ţi-o arăţi dintru început, că cine te iubeşte
te iubeşte cu starea aceea în care eşti.
Poate exista o iubire sinceră între un bărbat şi o femeie
care la rândul lor sunt căsătoriţi?
Poate exista o iubire, inclusiv sinceră, dar nu şi bună, adică
acceptată. Ea se numeşte adulter.
Este vorba de doi oameni care nu au pace şi iubire în
familia lor. E permisă o astfel de iubire în afara familiei?
Am întâlnit aseară un caz foarte dur, o femeie foarte cuminte
şi care avea aceste scăpări tocmai din starea de nebunie din casa
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ei şi din lipsa de iubire. De aceea trebuie să creăm ambianţă,
pentru că după aceea se creează asemenea stări.
Suntem în Postul Mare. Biserica opreşte apropierea dintre
soţi. Soţii se iubesc foarte mult, dar nu există o compatibilitate
între cei doi în ţinerea postului în acest sens. Cum trebuie
procedat ca prietenia între cei doi să nu se stingă, relaţiile să
nu se răcească?
Foarte simplu. Ascultându-l pe Sf. Ap. Pavel, care zice:
„Femeia nu este stăpână pe corpul ei, ci bărbatul. Bărbatul nu e
stăpân pe corpul lui, ci femeia”. Trebuie stabilit la începutul
postului, într-o discuţie, ce ar trebui să facem. După aceea, spunem:
„O să facem ce-o să putem. Doamne, ajută-ne să putem! Şi ceea
ce n-o să putem, Dumnezeu va trata ca atare, după conştiinţa
noastră.” Aici trebuie să nu exagerăm, pentru că, dacă citiţi toată
pravila bisericească, nu veţi găsi nici un canon care să interzică
aceste relaţii. În schimb, veţi găsi recomandări. Sfinţii Părinţi sau amestecat doar atât în aceste probleme, atât şi numai atât. Mai
ales în cazul în care doreşti să-l câştigi pe soţul tău pentru o viaţă
religioasă. Pentru că dacă vei proceda cu el dur, atunci el o să
califice aspectele religioase ca habotnice, ca frustratoare, şi atunci
nu e bine.
Dacă o fată nu e prea îndrăzneaţă, pentru că aşa cere bunul
simţ, cum poate să-şi găsească un prieten, având în vedere că
a depăşit o anumită vârstă?
tr:Prima problemă este că nu trebuie să-şi găsească, ci trebuie
să se lase găsită. Faptul că a depăşit o anumită vârstă… depinde
ce înseamnă o anumită vârstă. Pentru că 26 de ani nu e nici mult,
nici puţin. 29 de ani la fel. 38 nu-i nici mult, nici puţin. La orice
vârstă se poate face ceva după Dumnezeu. Nimeni nu este bătrân.
Cine este bătrân? Este născut puţin mai înainte. Asta este altceva.
Ce părere aveţi despre un tânăr şi o tânără care se plac,
însă nu sunt căsătoriţi, ci vor să se căsătorească?
Am o părere bună.
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Cât trebuie să dureze perioada lor de prietenie în
care să se cunoască pentru a se lua în căsătorie?
Biserica recomandă 8 ani. Pentru cei mai bine orientaţi, 4
ani. Pentru cei şi mai bine orientaţi, adică care pot sesiza exact
lucrurile, 1 an. Pentru excepţii, o zi.
A fi îndrăgostit înseamnă a avea o patimă?
Nu.
Cum poţi fi îndrăgostit şi liber în acelaşi timp?
Nu se poate. Nu înseamnă a fi împătimit, dar nu se poate să fii
liber.
Ce anume într-o prietenie poate să aducă tulburare la
rugăciune şi cum poate fi înlăturată această tulburare din viaţa
noastră duhovnicească?
Nu vom scăpa de tulburări, dar trebuie să fim atenţi ca ce-I
dăruim lui Dumnezeu să-I dăruim lui Dumnezeu şi ce-i dăruim
prietenului nostru să dăruim prietenului nostru.
Vă rugăm să menţionaţi şi calităţile bărbaţilor, nu numai
ale femeilor.
Este foarte adevărat că bărbatul trebuie să aibă nişte calităţi
ca să fie plăcut de sexul opus. Ca şi condiţii în cadrul unei prietenii
(cu atât mai mult în cadrul unei căsătorii), bărbatul trebuie să fie:
nebeţiv, nefumător, nezgârcit, negelos, neafemeiat şi cu frică de
Dumnezeu. Şase calităţi mari şi late. După cum ştiţi, femeia trebuie
să fie bună. Că în rest, este. Adică e finuţă, vrednică, se ocupă de
mâncare, de creşterea copiilor, ea face totul. Poate să facă totul şi
trebuie să facă totul, ajutată de soţul ei. Numai aşa. Nu are voie să
facă nimic neajutată de soţul ei. Soţul poate pune chiar un afiş:
„Interzis ca soţia mea să facă ceva singură.”
Cum percepeţi taina iubirii divine în cuplu? Cum să-l
iubeşti pe iubitul tău cu iubire dumnezeiască?
Trebuie să-l vedem pe Dumnezeu prin cel pe care-l iubim.
Este greu asta. Despre asta trebuie să citiţi la Părintele Stăniloae,
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într-unul din volumele de dogmatică ortodoxă, despre
căsătorie. Acolo vorbeşte frumos şi explicit cum.
Parţial am atins tot ce dumneavoastră m-aţi întrebat. La unele
am răspuns mai amplu, la altele mai puţin. Am încercat să schiţăm,
n-am dat sfaturi, n-am pus jaloane. Fiecare rămâne cu părerile
sale, pe care urmează să şi le raporteze continuu la părerile
infailibile ale Bisericii. Toţi trebuie să înţelegem că prietenia în
iubire este de dorit şi la asta trebuie să lucrăm ca să ne pregătim o
viaţă plăcută în căsnicie. De aceea aţi venit în seara aceasta, căci
la o conferinţă se poate veni din două motive: pentru conferenţiar
sau pentru titlu. Sunt sigur că dumneavoastră aţi venit pentru temă,
şi tema aceasta nu a fost dezbătută în totalitate, ci doar am început
s-o dezbatem.

Un băiat, o fată
şi Dumnezeu în prietenia lor
Situaţia lumii de astăzi ne plasează în situaţia de a fi nişte
oameni deosebiţi fiind nişte oameni normali. Într-o lume normală,
cei normali ar fi normali. Dar într-o lume anormală, noi, cei
normali, suntem cotaţi ca extra-ordinari.

Hristos este prezent în prietenia tinerilor
bine intenţionaţi
Nebunia unei societăţi fără Dumnezeu
De ce şi de unde vine această normalitate? Vine din istoria de
veacuri a poporului nostru, care nu şi-a lăsat copiii orfani, nu şi-a
lăsat necăjiţii, nu şi-a lăsat handicapaţii să sufere mai mult decât
era pentru ei hărăzit. Aşadar, noi, cei zdraveni la cap şi la minte,
şi la inimă, şi la trup, şi la
suflet, înţelegem să mulţumim
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lui Dumnezeu că ne-a lăsat aşa şi îi ocrotim şi pe cei care
nu sunt ca noi. Noi, femeile căsătorite, avem grijă de cele
care încă nu s-au căsătorit şi totuşi au un copil; şi prin asta
mulţumim lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a dat nouă şi minte să
fim căsătorite, şi minte să fim cununate religios etc. Noi, studenţii,
mulţumim lui Dumnezeu că suntem studenţi; fiindcă sunt mulţi tineri
în România care-şi doresc să fie studenţi şi nu sunt. Fiecare a
primit de la Dumnezeu câte ceva, darurile au fost împărţite.
Societatea modernă, postmodernă şi contemporană a făcut un
lucru groaznic: şi-a izolat handicapaţii. Acum aşa le spune,
„persoane cu handicap” (oricum le-am spune, suferinţa lor e
aceeaşi). Şi-a izolat necăjiţii. Dacă pe cineva îl cuprinde o boală
psihică, familia îl duce la spital. Spitalul îl tratează fără afecţiune,
nu are medicamente bune, bine prescrise, şi bolnavul merge din
rău în mai rău. Dacă cineva are un copil mongoloid, îl duce la o
instituţie care se ocupă special de aceştia, deşi el ar putea rămâne
în familie. Dacă cineva are un copil slăbănog, îl azvârle undeva
într-o instituţie care se ocupă de aceştia. Un lucru greşit. Este o
greşeală de fond, pentru că noi, cei sănătoşi, trebuie să trăim cu
bolnavii noştri, pentru că noi i-am născut, noi trebuie să-i creştem,
noi trebuie să-i hrănim. Iar rămânerea noastră în sănătate psihică
depinde mult de atitudinea noastră faţă de cei ce au probleme
psihice.
Într-o asemenea lume total nebună, în care se omoară copiii,
în care se doreşte pornofonie, pornografie, într-o lume care doreşte
să trăiască fără Hristos şi fără Biserică, într-o lume care crede,
dar nu ştie în ce crede, ne ivim noi astăzi, în Postul Mare, să
discutăm despre tema Un băiat, o fată şi Dumnezeu în prietenia
lor. Este un aspect cam complicat de înţeles într-o asemenea lume,
care nu vrea să mai ştie de Dumnezeu, în care Dumnezeu e perceput
ca un zbir, ca un satrap, sau ca un tolerant. Lumea de azi nu Îl
percepe pe Dumnezeu ca fiind personal, iar relaţia noastră cu El
nu este una de natură Tată-fiu, fiu-Tată.
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Am ajuns să credem că Dumnezeu este numai
într-un anumit loc
Din cauza acestei nebunii am ajuns să credem că Dumnezeu
este numai într-un anumit loc, într-un anumit timp şi cu un anumit
prilej; că Dumnezeu este numai în biserică, numai seara şi
dimineaţa sau când avem nevoie de El. În această conjunctură,
există totuşi tineri care vor să se gândească că Hristos este în
mijlocul lor, iar în cazul unei prietenii Hristos rămâne înăuntrul
acestei prietenii. Pe viitor poate că o să aveţi o îndrăzneală mai
puternică şi să fixaţi o temă cum au fixat-o studenţii de la Craiova,
care au zis: Soţia ideală şi soţul perfect. Din cauza titlului, afişul
a atras mai mult de 600 de studenţi din centrul universitar şi a
ieşit şi scandal, pentru că titlul ar fi prea îndrăzneţ şi aşa ceva nu
există. Dar soţia ideală există şi soţul perfect există, numai că ei
trebuie pregătiţi înainte de naştere, la concepţie şi înainte de
concepţie.
Un copil e conceput datorită a trei participări, mama, tata şi
Dumnezeu. Nu întotdeauna femeia rămâne gravidă, ci numai când
Dumnezeu vrea. Iar dacă unul dintre soţi nu vrea, atunci nu rămâne
soţia gravidă. Există o prezenţă reală a lui Dumnezeu care sădeşte
sufletul în corpul format în secunda conceperii. Aşa ne învaţă
ştiinţa, aşa ne învaţă şi Scriptura. Este foarte important cum
zămislim. Medicii vin cu recomandări şi spun că bărbatul să se
abţină de la alcool, ne învaţă cum se transmite această genă, care
va fi mai apoi dăunătoare, ne învaţă cum să avem un copil, cu cât
timp înainte să nu mai înghiţim anticoncepţionale, cu cât timp
înainte să nu ne mai montăm steriletul şi altele. Aşa ne învaţă
ştiinţa. Dar Dumnezeu ne învaţă direct şi ne spune că relaţia
noastră cu El să fie numai iubirea, iar relaţia dintre noi să fie
numai iubirea.
Unii spun că nu putem vorbi tineretului despre aceste aspecte,
despre sterilet şi anticoncepţionale, despre chiurete şi avorturi;
şi mai ales că de ce să vorbească preoţii. Preoţii se ocupă de
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rugăciuni, ei ne botează, ne cunună, ne îngroapă, face
Sfeştanie şi atât. De ce se amestecă ei în aceste probleme?
Sau chiar dumneavoastră, creştinii, de ce luaţi în discuţie aceste
lucruri? Ei bine, nu este aşa. Pentru că avem de-a face cu foarte
multe familii terminate. În 1970, din 35 de căsătorii una se solda
în timp de doi ani cu un divorţ. La ora actuală, din 8 căsătorii una
urmează să ajungă la tribunal pentru divorţ. Aşa era situaţia atunci
şi aşa e situaţia acum. Este mult mai gravă. Şi atunci noi, cei care
suntem părinţi sau bunici, ne întrebăm: lăsăm fata oriunde, oricum,
cu oricine, la orice oră? De la ce vârstă să permitem fetei noastre
să aibă un prieten? Dar băiatului? Ce să însemne prietenia lor?
Cât de puternică să fie legătura? La toate aceste întrebări Biserica
are răspuns, numai că Biserica, prin preoţii ei, şi prin cărţile ei,
şi prin creştinii buni, nu prea se amestecă. De aceea avem de-a
face cu aceste căsătorii care nu sunt o ambianţă a prezenţei lui
Hristos. Acestea înseamnă iad.
Dimensiunea creştină a tinerilor s-a pierdut
Trebuie să ştim că în corpul nostru Dumnezeu a creat inclusiv
glande şi substanţe chimice. Dacă negăm prezenţa acestora, cândva
ele ne vor izbi. De aceea părinţii trebuie să ştie aceste lucruri.
Trebuie să înţelegem, de exemplu, cum rezistau acele căsătorii
tocmite, aranjate numai de părinţi. Poate aveţi în amintire pe cineva
care v-a povestit că s-a produs o căsătorie pentru că părinţii celor
doi au aranjat aşa. Aşa a fost în urmă cu 200 de ani, cu 100 de ani,
poate cu 50 de ani. Şi aceste căsătorii rezistau. La ora actuală nu
mai este posibil aşa ceva. Nici nu mai rezistă, dar nici măcar nu
mai credem că a fost bine că s-a întâmplat aşa. Cum rezistau acele
căsătorii? Rezistau pentru că erau în Hristos şi în Biserică.
La ora actuală pe tineri nu îi mai atrage obişnuitul, frumosul.
Sunt aşa de multe lucruri frumoase! Foarte puţini tineri mai admiră
astăzi zarzării înfloriţi. Foarte puţini tineri mai încearcă să vadă
în care parte este nordul, pentru că acolo creşte muşchiul pe
trunchiul de copac. Nu mai au
timp de aşa ceva. Se plimbă
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prin parc aiurea şi nu înţeleg ce este omul în mijlocul naturii
create de Dumnezeu. Fete şi băieţi se duc la internet-café,
la discotecă, la rockotecă, privesc ce vor şi când vor, nu îi
interesează ce e postul şi de ce trebuie ţinut, nu mai vin la biserică
ca să se spovedească. De ce toate acestea? Pentru că s-a pierdut
dimensiunea creştină a tinerilor în Biserică.
Acum bineînţeles că nu vorbim despre tinerii de aici, căci
aceştia sunt ca sfinţii, dacă au venit la ora aceasta la conferinţă.
Vorbim de cei cărora o să le vorbiţi despre ce s-a vorbit aici. Pe
dumneavoastră vă lăudăm că aţi venit la conferinţă şi vă
încredinţăm că Hristos este prezent într-o prietenie dintre un băiat
şi o fată.

Într-o lume nebună, temelia
trebuie să fie solidă
Părinţii uită că au fost tineri
Nu există prietenie între un băiat şi o fată decât în perspectiva
căsătoriei. Nu poţi să spui: „Am şi eu o prietenă (sau am şi eu un
prieten) doar aşa, să-mi ocup timpul.” Nu e timp de aşa ceva,
pentru că cei doi trebuie să se cunoască timp de 8 ani. Cei mai
deştepţi doar 4 ani. Şi sunt alţii, şi mai inteligenţi, care rezolvă
problema în 4 luni. Mai există şi mici excepţii care rezolvă în 4
zile şi geniile, care rezolvă în 4 ore. Dar să nu ne pretindem că
suntem extraordinari, pentru că în popor se zice că trebuie să
mâncăm multă sare până ne cunoaştem. Iar în timpul prieteniei
noastre ne şi rugăm şi zicem: „Doamne, fă tu să fie bine. Tu, Care
vezi în perspectivă, ai Tu grijă.” Aceasta este o prietenie pe care
Dumnezeu o iubeşte.
În rest, toate sunt permise dacă îmi sunt de folos şi nu vreau
să-mi permit mai mult decât îmi este de folos. Toate îmi sunt
permise. Pot să merg şi să mă plimb cu prietenul meu, pot să merg
140

Porunca

Iubirii 5-6 / 2011

141

în parc, dar trebuie să fiu atentă la oră; nu pentru că s-ar
întâmpla ceva, dar să fac asta în amintirea bunicii, pentru
că tatăl ei pretindea ca bunica să fie acasă la trei suliţe soarele pe
cer. Acum, de când circul foarte des noaptea, mă întâlnesc la unu
noaptea, la patru dimineaţa, cu fete şi cu băieţi pe stradă, pe drum,
pe câmp, prin pădure. O vezi şi zici: „Ce faceţi?”; „Bine, părinte.”;
„Cât e ceasul?”; „E patru.”; „De unde veniţi?”; „Am fost la o
onomastică, am fost la discotecă.”; „Păi e prea târziu, ce spun
părinţii?”; „A, ştiu părinţii.”; „Şi cum dorm ei la patru dimineaţa,
în timp ce tu eşti pe drum, pe câmp? Haide să vă iau mai repede,
să vă duc.”; „Nu, lăsaţi, lăsaţi!”; „Păi până la primul sat sunt 6
kilometri.” „Nu, lăsaţi, lăsaţi…” „Bine…”
Problema este că ora e prea târzie şi aceiaşi părinţi nebuni,
care au lăsat fetele aşa, după aceea urmează în nebunia lor să
înceapă să bată fetele. Ştiţi de ce le bat? Pentru că sunt puţin
graviduţe şi, în loc să le înţeleagă, le iau la bătaie. Ce fac
graviduţele? Ori se spânzură, ori îşi taie venele, ori se aruncă de
la etaj, ori se strâng şi copilul nu se poate dezvolta, ori înghit nu
ştiu ce, ori merg să facă avort. Două la 10.000 vin la Valea
Plopului. Acolo încercăm să le înţelegem, dar nu putem să
înţelegem pe toată lumea, pentru că acum avem deja 208 şi e
foarte greu. Ar trebui mai mult făcut pentru ele, dar doar atât se
poate.
Mai întrebăm uneori: „De unde vii tu acum?”. Şi zice: „De
acasă.” „Şi mama ta a văzut că eşti gravidă?” „Nu!” Aşa au fost
multe cazuri şi nu înţelegeam cum mama nu vede. Mamele care
ştiau veneau la noi; iar noi întrebam: „Nu aţi văzut că fata e
gravidă?” „Nu! Nu am luat în calcul că fata mea ar putea să fie
gravidă în afara căsătoriei.” Părinţii se gândesc numai la binele
copiilor, dar uită că au fost tineri. Trebuie să ştim că dacă nu ne
respectăm prietenia noastră, aceste lucruri se pot întâmpla. Este
foarte plăcut să te culci cu o fată sau ca fată este foarte plăcut să te
culci cu un băiat. Problema e că furi de la Dumnezeu ceea ce
Dumnezeu tot îţi dădea. E furt
direct de la Dumnezeu, pentru
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că despre Căsătorie se spune că Taina aceasta mare este în
Hristos şi în Biserică.
Dacă gândim cum trebuie, vom avea o căsătorie fericită. Dacă
simbolismul soţie-Biserică, soţ-Hristos îl terfelim, atunci căsătoria
se va clătina şi nu va fi dintre cele puse la punct. La Cununie
pupăm mirele şi mireasa şi le spunem: „Casă de piatră!” Casă de
piatră înseamnă temelie solidă. Ce temelie poate fi dacă noi
cununăm şi mireasa este gravidă?
Dumnezeu nu mai cere decât să fim normali
Şi mai grav este că pătrunde occidentul cu nebunia lui şi există
un curent între băieţi, care nu mai vor să se căsătorească cu fete
virgine. De ce? Aşa au citit ei şi aşa cred ei că e bine. Şi vin
fetele şi spun că nu se pot căsători, pentru că băieţii vor să fi avut
o experienţă sexuală înainte de prietenia lor. Atunci ne gândim că
lumea s-a întors cu susul în jos, pentru că din punct de vedere
psihologic un băiat nu se căsătoreşte cu o fată care nu mai este
fată pentru că el ştie sau intuieşte că femeia este dotată cu puterea
de a iubi desăvârşit, iar acest flux puternic de sentimente afectează
grav puterea ei de iubire. Un băiat normal zice: „Nu eşti fată mare,
atunci la revedere.” Dar acum au apărut aceştia, anormali, care
gândesc cu totul altceva despre viaţă, despre credinţă, despre
Dumnezeu. Există o carte care se numeşte Copiii cu frica lui
Dumnezeu într-o lume nebună, sau cam aşa ceva. Dacă vrem să
fim deosebiţi nu trebuie să facem altceva decât să fim normali.
Noi am ajuns să trăim vremuri în care dacă eşti normal intri
în Raiul desfătării. Pentru că noi trăim deja în Împărăţia lui
Dumnezeu şi Dumnezeu nu mai cere altceva de la noi decât să fim
normali. Adică să ne rugăm seara şi dimineaţa, să mâncăm, să
bem, să mergem la şcoală, să mergem la biserică, să ne spovedim
şi să ne împărtăşim, să citim, să ne cumpărăm casă, masă şi ce
mai vrem să avem, să ne căsătorim, să avem copii. Aceasta este
starea normală a omului zilelor noastre.
142

Porunca

Iubirii 5-6 / 2011

143

Testarea partenerului
Cei de faţă aţi putea duce acest mesaj mai departe: între
un băiat şi o fată bine intenţionaţi există Hristos. Puteţi înţelege
că această cunoaştere nu e ca la carte şi e o cunoaştere care vine
cu timpul, din comportament. Fetelor, aţi făcut vreodată cu prietenul
vostru teste? De genul acesta: „Alo! Ce faci? Ieşim?”; „Unde ne
întâlnim?”; şi zici: „La Sfântul Nicolae.” „La Sfântul Nicolae?
Unde e asta?”; „La biserică!”; „De ce la biserică?”; „La biserică,
la ora 5.”; şi închizi. Apoi vezi dacă vine sau nu vine, întârzie sau
nu, se miră, comentează sau nu. Acesta e un mijloc de a te lămuri
mai repede cu 6 ani decât în mod obişnuit. Dacă faci cum ţi-am
spus, încep discuţiile şi acestea sunt un mijloc de verificare.
Iar ca băiat, să ştiţi că cel mai puternic mijloc de verificare,
dacă ai făcut nişte paşi şi mai ai şi câţiva anişori, este să întrebi
aşa: „Draga mea prietenă, peste 6 ani o să ne căsătorim (sau peste
2 – îi spui un an care să exprime un procent din realitate) şi o să
avem copii. Tu câţi copii îţi doreşti?”. Vezi ce zice şi din răspunsul
ăsta ai rezolvat totul. Dacă o să zică opt, o să spui: „Şi ce facem
cu al nouălea?”. Şi dacă o să zică 20, o să întrebi „Şi ce facem cu
al 21-lea?”. Şi aşa, te-ai lămurit. Dacă face cineva testul acesta, e
bine să-l facă cu toată prudenţa. Uneori poate să fie dezastruos,
adică să se lase cu despărţire.
Să avem încredere că Dumnezeu este cu noi. Să nu luăm
copiilor noştri ceva fără a le da altceva în loc. Le luăm discoteca,
dar ce le punem în loc? Le luăm ceva de la miezul nopţii, foarte
bine! Dar ce dai în loc? Aceste aspecte ţin de inteligenţa pe care
ne-a lăsat-o Dumnezeu pentru a lăsa ceva în loc copiilor noştri.
Noi mergem mult pe materie; chiar şi noi, cei care zicem că
suntem conştienţi, avem şi această tendinţă continuă după materie.
Adică nu mă căsătoresc până nu termin facultatea, nu mă căsătoresc
pentru că nu am apartament şi nu am unde să stau. Dar problema a
alta. Problema este să găsim o fată, respectiv un băiat, care să
împlinească condiţiile unei căsătorii creştine. Iar pentru restul
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vine Dumnezeu şi plineşte, pentru că sigur o să ai o casă şi
ce mai vrei tu şi sigur o să poţi face câteva doctorate, până
ce termini studiile. Căci există această ispită de a face trei facultăţi
şi patru doctorate… Şi pe urmă un singur lucru nu mai găseşti:
vremea potrivită a tinereţii.

Întrebări şi răspunsuri
Care sunt calităţile unei fete?
Răspunsul e: una singură, să fie bună.
Şi care sunt calităţile unui băiat, viitor soţ?
Acestea sunt şase: prima dată trebuie să fie nebeţiv, a doua
să fie negelos, a treia să fie nefumător, a patra să fie neafemeiat, a
cincea să fie nezgârcit şi a şasea să aibă frică de Dumnezeu.
Cât de mult contează într-o relaţie aspectul fizic şi situaţia
materială şi cum ar putea Dumnezeu să le elimine?
Nu trebuie eliminate. La aspectul fizic totul e să-ţi placă ţie şi
este unul din primele aspecte de care trebuie să ţinem cont. Iar
situaţia materială nu strică, dacă nu cumva ne închinăm la materie
ca lui Dumnezeu. Dacă ne slujeşte vieţii şi noi facem viaţa mai
bună altora şi avem mai mult timp de rugăciune, asta nu deranjează.
Pe Dumnezeu nu-L deranjează starea materială a cuiva. Pe
Dumnezeu îl deranjează dacă uiţi de El.
Am procedat bine dacă după două luni de prietenie cu un
tânăr i-am spus că nu-l iubesc? Şi că am să mă rog să
întâlnească persoana potrivită?
Ai procedat foarte bine, pentru că ai fost sinceră. De rugăciune
nu e nevoie, nu e treaba ta. Lasă că întâlneşte el, fără rugăciunile
tale. Nu mai face pe grozava, după ce l-ai lăsat rănit.
Îmi place foarte mult de un băiat care e liniştit şi ştiu că şi
el mă place, deşi nu mi-a spus-o niciodată. El este mai mare
decât mine cu 10 ani şi nu îndrăznesc să fac eu primul pas.
Daţi-mi un sfat.
144

Porunca

Iubirii 5-6 / 2011

145

Nu contează diferenţa de vârstă. Diferenţa cea mai bună
ar fi patru ani; dacă sunt opt ani nu e nici o problemă, iar
dacă e mai mult îţi asumi tu riscurile şi Biserica nu se opune.
Sfatul este: fă tu primul pas.
Se accentuează faptul că femeia trebuie să fie virgină atunci
când se căsătoreşte. La bărbaţi nu e valabil?
Ba da, e foarte valabil. Şi el are pierderi din punct de vedere
duhovnicesc.
Fetele care şi-au pierdut virginitatea se pot căsători în
rochie albă de mireasă?
Nu, dar unele se îmbracă şi în rochie albă. Albul înseamnă
puritate.
De ce nu toţi cei căsătoriţi conştientizează prezenţa lui
Dumnezeu între ei?
Pentru că aşa au permis de la început. Au lăsat ca Dumnezeu
să nu fie între ei în mod evident, vizibil ca prezenţă, ca acţiune; şi
atunci s-a ajuns la asta.
Echilibrul între aşteptări şi realitate se realizează?
Asta e complicat. Totul este să nu citeşti romane. Dacă citeşti
romane, când laşi cartea în jos şi priveşti este altceva decât ai
citit. Viaţa de roman nu e viaţă reală.
Ce facem în cazul în care băieţii nu vor să aibă relaţii
serioase cu noi? Adică nu vor să se căsătorească cu noi, ci
doar să se distreze. Ce să facem?
Dacă sunt neserioşi, rupeţi relaţia cu ei. Nu staţi aşa, ocupate,
până îi vine lui ideea nu ştiu ce să facă.
La ce vârstă o fată ar trebui să înceapă viaţa sexuală? De
ce este păcat să te săruţi?
Dacă se căsătoreşte la 16 ani, atunci îşi începe viaţa sexuală
la 16 ani. Dacă se căsătoreşte la 39, începe la 39. Cine a spus că
este păcat să te săruţi? E foarte mare păcat să te plimbi pe stradă
şi să începi să te săruţi cu prietenul sau prietena. Nu e permis
pentru că sărutul prin definiţie e ceva intim, iar lucrurile intime
nu se fac în văzul tuturor.
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Cum se poate lupta împotriva păcatului trupesc întro relaţie care durează deja de 6 ani? Cum se poate evita
ispita?
Ispita nu trebuie evitată. Trebuie făcută căsătoria. „Şi nu ne
duce pe noi în ispită”, pentru că ne ducem noi înşine. Noi nu vrem
să ne creăm ispite ca să avem împotriva a ce lupta. Dacă de 6 ani
ai ajuns la o concluzie, aşa să fie.
La vârsta de 6-7 ani am fost violată, acum am ajuns să nu
mai am încredere în nimeni. Părinţii nu ştiu acest lucru, de
fapt nu ştie nimeni. Chiar dacă am 20 de ani, nu am nici un
prieten şi mi-e foarte greu să vorbesc cu cineva. Ce trebuie să
fac? Oare pot să îmi întemeiez vreodată o familie?
Dau un răspuns în mare şi dacă rămâi la urmă să vorbim, o
să-ţi spun anumite lucruri. Violul este o traumă. Dar Dumnezeu a
venit prin Iisus Hristos şi ne-a mântuit pe noi şi ne-a lăsat Taina
Spovedaniei, Taina Împărtăşaniei şi celelalte, care modifică şi
transformă starea noastră. Trauma aceasta se perpetuează pentru
că nu profităm de puterea lui Dumnezeu, care se manifestă prin
Sfintele Taine şi prin celelalte slujbe, nu lăsăm deci harul acesta
să lucreze şi să transforme ceea ce din păcate a fost afectat. Sigur
că se poate întemeia o familie şi problema cu încrederea trebuie
discutată.
Dacă într-o familie bine închegată vin copiii, apoi ne oprim
şi zicem „Gata, ajung!”, mai avem voie să ne culcăm cu soţia?
Este considerat păcat faptul că ne ferim să mai facem copii?
Problema copiilor e o problemă care nu se pune numeric.
Dumnezeu nu ne va întreba câţi copii am făcut, ci cum am educat
şi crescut pe cei pe care i-am avut şi câţi am omorât. Asta va fi
întrebarea. Va întreba „Câţi copii ai avut?” „12.” „Ce ai făcut cu
aceşti 12, ce ai realizat cu ei? Numai 12 ţi-am dăruit?” „Nu, 13!”
Atunci problema este de ce ai omorât un copil. Dacă ne ferim să
facem copii este un păcat, cu o excepţie: abstinenţa. Dacă vreţi
aşa, bine.
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Părinte, ce să fac ca să găsesc un băiat care să-mi
facă pe plac? Am găsit şi vor doar să se culce cu mine.
Ce să fac ca să nu mă mai iau după lumea modernă? Ce să fac
să nu mai fiu rea?
Prima dată trebuie să te spovedeşti des, al doilea să fii
nelipsită de la biserică, al treilea este să ştii că ce vrea el e un
lucru foarte plăcut, dar nu e permis şi nu are rezultate bune în
timp. Lumea modernă? Nu avem ce să luăm de la lumea modernă.
Ce să faci să nu mai fii rea? Să fii bună. Trebuie să faci nişte
exerciţii. Bunătatea începe de la felul în care mergem pe stradă,
cum intrăm, cât suntem de amabili.
Părinte, iubesc două fete, nu m-aş putea despărţi de
niciuna. Ce să fac? Daţi-mi un sfat.
Puterea ta de iubire nu se poate împărţi, deşi ai această
senzaţie. Trebuie să faci cumva. Cum ai ajuns să iubeşti două
fete? Ţi se pare. Dacă eşti sincer şi dacă te analizezi, poţi să
constaţi că de fapt nu este aşa. Dar este plăcut, avantajos. Se
răzgândeşte una, ai cu cine rămâne. Dar nu e prudent, pentru că
Dumnezeu nu suportă această duplicitate. Ar fi interesant de
comentat dacă cele două ştiu una de alta.
Este păcat ca o fată să-şi crească singură copilul dacă nu
este căsătorită?
Nu este păcat. E păcat că a avut un copil fără să fie căsătorită,
dar se iartă prin Spovedanie şi canon. Se căsătoreşte după aceea.
Dacă are grijă de copil, şi Dumnezeu va avea grijă de ea. Dar
întâi o pune la încercare.
Al cui este păcatul dacă o fată e obligată de un băiat să
recurgă la metode avortive?
Cum este obligată? Nu cred că poate să o oblige. O fată, pentru
că are fineţe, nu poate să fie obligată. Configuraţia psiho-somatică
a fetei este diferită de a bărbatului. Urlă maternitatea în ea şi nu
poate fi obligată. Poate în vreo excepţie, să o lege sau altceva…
Dar dacă ea spune nu, rămâne nu.
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Sunt catolic şi în privinţa Tainei Căsătoriei vreau să
precizez că şi noi considerăm negreşit Căsătoria o Taină
şi că se realizează între miri împreună cu Hristos. Este adevărat
doar că se accentuează în Căsătorie rolul principal al mirilor
prin accentul primirii şi comunicării lui Hristos între ei.
 Catehismul catolic nu spune aşa. Tu spui aşa, dar eu am
vorbit cu mulţi preoţi catolici şi au spus că mirii fac căsătoria.
Dacă o fac mirii, care nu sunt preoţi, iar tainele se administrează
prin episcopi şi preoţi, e clar că nu este o Taină. Catehismul catolic
spune ce am spus eu. Tu, ca şi catolic, dacă spui altceva, ne pare
bine. Însă e simplu, dacă ai o prietenă ortodoxă e foarte simplu. O
studiezi bine, vezi ce are bun, ce are rău, ce crede, cât crede, te
studiezi şi pe tine şi s-a rezolvat. Problemele noastre cu catolicii
nu sunt la nivel de credincioşi şi preoţi. Problemele noastre cu
catolicii sunt sus de tot. Noi nu avem nimic cu Biserica romanocatolică, avem ce avem cu Vaticanul, pentru că Vaticanul este cu
totul altceva decât Biserica romano-catolică. Noi, credincioşii,
convieţuim, chiar dacă nu ne amestecăm credinţa.
Credeţi în reuşita unei căsătorii dintre o fată curată (care
nu a avut relaţii sexuale) şi un băiat care a trăit în concubinaj?
Poate să fie şi o reuşită. Depinde cât se îndreaptă băiatul. Nu
ştiu puterea lor. Aici nu suntem ca să spunem cum va fi. Noi
încercăm să expunem părerea Bisericii despre asta.
Dacă o fată a căzut în păcatul desfrâului, ea se mai poate
căsători? Sau trebuie să-şi plângă păcatul pe care l-a săvârşit,
pentru a primi iertare de la Dumnezeu? Se mai poate căsători
cu altul?
Trebuie să se spovedească, să se îndrepte, să facă un canon.
Se poate căsători.
Pe prietenul meu îl urmăreşte fosta lui prietenă. Să
abandonez această relaţie transformată de ea în obsesie?
Nu ştim dacă este obsesie, nu ştim de ce prietenul tău a terminato cu ea... Nu trebuie să abandonezi această relaţie, trebuie să
clarifici această relaţie. Care
mai este implicarea lui? Nu
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ştim. De obicei, când se întemeiază o prietenie, se întreabă
dacă mai are prietenă, dacă a avut, dacă s-a sfârşit totul.
Cum poate găsi o fată care respectă canoanele Bisericii şi
care vrea să fie decentă, purtând fustă, nemachiindu-se,
mergând la biserică etc. un băiat bun?
Se mai roagă şi ea şi atât, pentru că ce spune aici este normal.
Ea nu va atrage decât un băiat normal. Dacă se modifică, devine
falsă şi falsul atrage falsul. Sigur că trebuie să fim atenţi la ce se
numeşte habotnicie şi la ce se numeşte decenţă. Eu am văzut fete
îmbrobodite cu inima neagră şi fete machiate cu inima de aur.
Există şi aşa ceva, din păcate. Dar există şi o a treia categorie,
fete frumos, decent îmbrăcate, şi cu inima de aur. E adevărat că nu
haina face pe om, dar îl prezintă.
Iar problema machiajului, dacă aţi amintit-o, este o problemă
care spune foarte multe. Machiajul nu este un aspect exterior, ci o
manifestare exterioară a interiorului. Adică tendinţa spre a te
machia piere în măsura în care interiorul se înalţă. Este o nevoie
falsă şi nefolositoare, pe care o femeie o simte din interior, pentru
că nu poate să facă mai mult. La noi vin femei bătute de bărbaţii
lor, fete izgonite de părinţii lor, de soţi, fete gravide izgonite de
prietenii lor, cu patru copii acasă, cu doi după ea, cu unul abia
născut şi cu unul în burtă şi ne trezim cu ele că după două zile sunt
machiate, cu unghiile făcute, cu părul pe bigudiuri. Şi am spus:
„Tu nu ai casă, nu ai masă, ai vânătăi la ochi, asta îţi trebuie
ţie?”. Şi niciuna nu m-a lămurit. Odată am întrebat un psiholog şi
a zis că este normal să fie aşa, din punctul lor de vedere, pentru
că, fiind furate în iubirea lor, se manifestă şi ele cum mai pot.
Asta nu cuprinde şi dimensiunea creştină, pentru că dacă iei
în seamă dimensiunea creştină, cu Spovedania şi cu credinţa în
Dumnezeu, nu mai răbufneşte interiorul spre exterior.
Părinte, cum te poţi vindeca de o decepţie în dragoste?
Oricum, dar nu prin călugărie. Foarte mulţi spun că acolo s-a
ajuns din decepţie. Decepţia este o neputinţă, nu trebuie să fim
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decepţionaţi. Trebuie să înţelegem neputinţele celuilalt.
Sigur că nu ne convine ce s-a întâmplat, dar decepţia
intervine atunci când am făcut un idol din relaţia noastră, din
prietenul, respectiv prietena noastră. Sigur că doare, sigur că e
complicat, dar nu ne închinăm unei relaţii de prietenie.
Am fost prietenă cu un băiat şi m-am despărţit de el fără
motiv. Ca urmare, el nu mai merge la biserică şi rătăceşte. Ce
atitudine trebuie să iau eu faţă de el?
Întoarce-te la el dacă mai poţi, dacă nu are prietenă sau dacă
tu nu ai prieten, roagă-te pentru el şi atât. Greşeala e destul de
mare. Dacă el a luat-o razna pentru că ai făcut tu ceva rău e una,
dacă a făcut el ceva rău şi s-a despărţit de tine, atunci nu eşti
vinovată.
Părinte, în Bacău există vreo filială a Asociaţiei Pro Vita?
Dacă nu, cum poate lua fiinţă?
Nu există nici o filială, pentru că creştinii din Bacău sunt
leneşi şi vor doar să meargă la biserică şi atât. Dar am adus actele
şi rămânem să o facem pe loc, nu e o problemă. Problema este ce
face o filială Pro Vita în Bacău. Ar fi bine să existe, pentru că şi
aici e nevoie să luptăm împotriva avortului, să creştem copii.
Dacă vreţi, se face.
Părinte, dacă m-am împărtăşit şi după aceea m-am sărutat
cu prietena mea, e păcat?
Nu e vorba de păcat, e o lipsă de respect pe care ai avut-o
faţă de Sfânta Împărtăşanie. Sfinţii Părinţi ne învaţă să nu sărutăm
nici icoanele.
Ce părere are Biserica despre dragostea lumească dintre
doi tineri necăsătoriţi?
Ce înseamnă dragoste lumească? Nu există dragoste lumească.
Există numai dragoste dumnezeiască şi dacă o coborâm la nivelul
lumii, atunci nu mai este dragoste.
Ce părere aveţi despre următoarele modalităţi în care se
cunosc doi oameni şi vor să ajungă la căsătorie: prin scrisori
şi prin internet?
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Prin scrisori, e interesant şi e posibil. E bine şi de multe
ori merge. Dar numai prin scrisori şi fără ca cei doi să se
vadă, cred că nu este bine. Adică, după o avalanşă de scrisori,
trebuie să ne şi vedem. Ne mai trimitem fotografii, ne mai vedem...
La ora actuală, însă, foarte puţini îşi scriu scrisori şi asta datorită
telefonului şi internetului. Vorbesc şi îşi scriu prin internet, dar
scriu altfel, căci lucrează printr-un aparat care este rece. E bine şi
prin internet, dar dezvoltăm o relaţie care nu este bună, care nu
este verificată. Omul se poate exprima oricum, dar prin viu grai
discutăm altfel, sesizăm altfel lucrurile. Nu cred că e bine să
comunicăm sentimentele noastre prin internet. Ce să-i spui prin
internet? „Te iubesc”? Nu. Nu prea cred că se poate aceasta, pentru
că nici nu l-ai văzut. Să iubeşti ceva ce nu ai văzut!? Noi suntem
oameni palpabili şi nu putem fi atât de utopici, încât să credem că
cineva te poate iubi fără să te vadă. Bun, o să ziceţi, o să mă şi
vadă; folosesc scanerul, o fotografie şi am rezolvat. Dacă ajungem
aici e prea de tot, pentru că deja nu mai vorbim de personalitate.
Din păcate, însă, se întâmplă şi lucruri din acestea. Sunt persoane
care mărturisesc că s-au cunoscut prin internet şi că s-au căsătorit.
Nu spun că nu se poate, dar acesta nu este o modalitate obişnuită
şi nu ştim cât rezultat dă.
Ce sfat aţi da tinerilor cu facultate care doresc să se
căsătorească cu tineri fără facultate, însă părinţii nu sunt de
acord?
Aici e complicat, dar e rezolvabil. Este bine ca cei doi tineri
să fie apropiaţi din punct de vedere al educaţiei. Să vă dau un
exemplu pozitiv: eu am avut o asistentă socială care a terminat
secţia de teologie-asistenţă socială la Bucureşti şi care m-a ajutat
vreo 5-6 luni la asociaţia pentru copii orfani pe care o avem.
Când a venit toamna, a dat o ploaie rece şi măruntă, cu care ea nu
era obişnuită. Aşa că, într-o zi, a făcut cu mâna la o căruţă.
Căruţaşul a oprit, a dus-o până unde i-a cerut, iar la coborâre fata
i-a mulţumit. Dar iată ce-i zice căruţaşul: „Lasă mulţumesc, te
măriţi cu mine sau nu?”. Ea
a spus că trebuie să-l întrebe
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pe părintele. El a venit la mine şi m-a întrebat. Era, sigur, un
băiat, un ţăran cu zece clase, dar destul de spiritual şi de
versat ca să pună o astfel de problemă. L-am întrebat: „Tu vrei
asta?”. „Părinte – zice el – să ne studiem”. În primăvară s-au
căsătorit. Ea e profesoară de religie, iar el cară lemne. Ei, asta
am văzut că a mers, dar sunt foarte multe cazuri care nu merg.
Aceştia n-au mai discutat cu părinţii. S-au dus şi i-au anunţat: unii
s-au bucurat, alţii s-au mirat, pe urmă s-au bucurat şi cei care s-au
mirat. Se poate şi aşa, dar cu multă atenţie.
Problema nu e la cel cu facultatea terminată, problema e ca
cel fără studii să poată să şi le completeze, pentru că uneori apare
un complex. Iar părinţii trebuie lămuriţi – sentimentele sunt aşa şi
aşa. Dacă tot nu vor, trebuie mers la preotul de parohie, apoi la
episcop, iar în cazul în care cauzele împotrivirii nu sunt cele
canonice, atunci li se va spune că nu se pot împotrivi. Dacă, până
la final, părinţii nu pot fi convinşi, atunci va fi o problemă:
căsătoria nu se va putea face fără blagoslovenia părinţilor, mai
ales dacă au argumente. Dacă n-au argumente, părinţii pot fi daţi
deoparte şi căsătoria se va putea face în limitele canonice şi după
regulile canonice ale Sfântului Ioan Gură de Aur.
Ca duhovnic, până unde poate merge implicarea în alegerea
pe care o face fiul sau fiica duhovnicească?
Din păcate, cu unele excepţii, fiica şi fiul duhovnicesc, când
se spovedesc, nu sunt foarte deschişi faţă de duhovnicii lor;
duhovnicul, în afară de o invitaţie la nuntă, nu mai ştie nimic. Din
păcate, aceasta e o regulă generală. Există şi excepţii, când fata
sau băiatul merg la duhovnic şi zic: „Părinte, am ajuns la concluzia
că trebuie să mă căsătoresc” şi apoi îl prezintă pe alesul său /
aleasa sa. Atunci duhovnicul îi spune să se roage împreună pentru
asta şi, după aceea, eventual, discută cu amândoi. {
E foarte simplu, dar, în realitate, fiii duhovniceşti nu prea
merg la duhovnic. Din păcate, în cel mai important moment al
vieţii lor, ei nu merg la duhovnic. Duhovnicul oricum nu poate
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prea multe, oricum nu se poate amesteca prea mult, dar poate
jalona alegerea, poate avertiza, poate spune: „Să ne rugăm
o perioadă de timp” şi cam atât. Eu cred că nu este bine ca
duhovnicul să se bage, adică să spună: „Tu te căsătoreşti cu acela”.
Unii cred că duhovnicul are această putere, dar acest lucru este,
totuşi, foarte riscant. A, dacă este un trăitor care are darul înaintevederii, atunci da. Acelea sunt excepţii pe care le acceptăm, le
admirăm, ne minunăm. Cred că cei doi trebuie să se studieze bine
şi apoi să se ducă la duhovnic ca să spună concluziile lor.
Duhovnicul să studieze aceste concluzii şi să dea sfaturile. Se
poate şi opune, dacă sunt probleme grave, dar mai mult nu.
Ce puteţi spune despre prieteniile care trebuie să debuteze
numai cu binecuvântarea duhovnicului? E acesta un model
neo-protestant?
Duhovnicul e duhovnic, nu e stareţ. Duhovnicul este părintele
tău spiritual. La duhovnic îţi împărtăşeşti pe de-o parte păcatele,
pe de altă parte gândurile. Pentru păcate primeşti dezlegare şi
sfat, pentru gânduri primeşti îndrumare. Este greşit să transformi
duhovnicul într-un ghicitor. Şi duhovnicul este integru, dar este
adesea stricat de credincioşi, de penitenţi. Şi anume: se pot duce
la duhovnic şi pot întreba: „Părinte, este bine să fac şcoala de
şoferi?” Şi câteodată spune că e bine, câteodată că nu e bine. Dar
pe ce criterii dai răspunsuri, ca duhovnic?
Am întâlnit o familie, au 48 de ani amândoi, şi au mare nevoie
de maşină în ceea ce fac ei. Nu au o afacere extraordinară ca să
poată angaja un şofer şi niciunul din ei n-are permis. Dacă un
duhovnic a zis „nu” cândva, ce încredere au oamenii aceştia acum
în acel duhovnic? Pentru că duhovnicul nu este ghicitor, iar noi nu
trebuie să avem pretenţia ca el să vadă înainte. Eu nu pot să mă
duc cu asemenea întrebări, sperând că el are darul înainte-vederii.
Pentru că acesta este un dar care se dă în anumite momente, nu e
un dar permanent. Şi el se dă pentru anumite situaţii-limită, critice,
nu pentru „găinării”. În asemenea condiţii, trebuie să fim atenţi ce
Porunca

Iubirii 5-6 / 2011

153

154

întrebăm pe duhovnic, pe de-o parte, şi ce răspuns dăm noi
ca duhovnici, pe de altă parte. La duhovnic trebuie să te
duci să spui: „Blagosloviţi, părinte, ca să fac şcoala de şoferi.”
Nu dacă s-o fac sau nu, asta e problema mea. Alt exemplu: „Părinte,
eu sunt preot. Aş vrea să mă înscriu la facultatea de psihologie,
întrucât conduc asociaţia Pro-Vita şi am nevoie în conducere de
specialişti. Nu pot să angajez un psiholog, dar pot să obţin
acreditare dacă eu am această diplomă. Blagosloviţi să fac
facultatea.” Şi el zice: „Bine.” Dar eu i-am dat câteva explicaţii,
de ce şi cum.
La părintele Sofian de la Bucureşti venea câte un student de
la Politehnică, din anul doi, anul trei, şi cerea blagoslovenie ca să
se înscrie la Teologie. „Sigur. Dar ce faci cu Politehnica?” „Păi
renunţ la Politehnică.” „Nu, nu, n-ai voie. Ori te înscrii la Teologie
şi termini şi Politehnica, ori termini întâi Politehnica şi apoi te
înscrii la Teologie.” Deci iată că aici duhovnicul se amesteca în
mers, dar nu spunea „Nu te înscrie la Teologie!” sau „Bine, înscriete, dar renunţă la cealaltă.” Deci el căuta un echilibru, că orice
lucru început trebuie sfârşit.
Asta e problema cu duhovnicul. Am întâlnit un caz, în care
cineva l-a întrebat pe duhovnic: „Părinte, unde să dea copilul
meu examen, la liceul mecanic sau la liceul teoretic?” Şi părintele
a zis că la teoretic, dar n-a mai zis nimic în plus. Şi cel care a
întrebat a greşit, dar şi duhovnicul, că n-a cerut lămuriri, nimic.
Liceul teoretic era la 100 km de casă, liceul mecanic era aproape
de casă. Către liceul mecanic copilul avea multe aplecări, către
cel teoretic niciuna. N-a făcut nimic la liceul teoretic, s-a apucat
şi de droguri, a făcut şi un copil cu o fată. Şi acum, părinţii aceştia,
care au pus întrebarea duhovnicului, ce impresie au ei acum faţă
de acest duhovnic, pe care l-au considerat un ghicitor?
Asta am vrut să subliniez, că duhovnicul analizează şi
blagosloveşte acţiunea ta. Sigur că la un moment dat duhovnicul
poate să spună „nu”. De exemplu: „Părinte, blagosloviţi să plec
la muncă în Italia.” „Ei, până
la blagoslovenie, ce zice
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nevasta? Te lasă?” „Da, părinte.” „Adu-o încoace.” Şi când
o aduce, o întreabă şi pe ea: „Uite, vrea să plece în Italia,
oare e bine? Oare te descurci tu cu copiii? Oare nu e greu pentru
voi?” Şi dacă e bine, te lasă. Dacă nu, dacă nevasta nu te lasă să
pleci, nu pleci. De ce? Pentru că ai un jurământ. Duhovnicul nu
poate să-ţi blagoslovească ţie intenţiile şi acţiunile bune, dacă
ele pot deregla. Şi nu trebuie să amintesc aici câte dereglări se
întâmplă prin aceste plecări.
Asta este duhovnicul, cineva care poate să acţioneze într-un
fel sau altul, cu multă precauţie, cu multă fineţe, cu multă gândire,
cu multă înţelepciune, cu multă rugăciune, nelăsându-se să se
transforme într-un ghicitor. Roagă-te ca Dumnezeu să îl lumineze,
să te sfătuiască ce e bine.
Şi la capitolul prietenie: „Părinte, am descoperit o fată.
Blagosloviţi să încep o prietenie cu ea.” Şi duhovnicul zice: „Bine.
După vreo lună mai vino cu ea pe la mine.” Şi mai stă de vorbă cu
ea, dar nu trebuie să zică „nu”. Sigur că dacă e vreo situaţie
deosebită, dacă urmează BAC-ul în 2 săptămâni şi el vrea prietenă
acum, sigur că duhovnicul spune „Mai aşteaptă puţin şi vedem
apoi.” Pentru că, amestecându-te în aşa ceva, nu ştii ce se pierde.
În această situaţie, noi nu trebuie, ca duhovnici, să ne amestecăm.
V-am vorbit mai mult despre duhovnic, deoarece ne confruntăm
cu asemenea probleme. Atenţie, duhovnicul nu este stareţ. Stareţul
are în ascultarea lui un anumit număr de călugări, aceştia îi
datorează ascultare necondiţionată, „totul până la păcat”.
Duhovnicul nu este acesta, el este acela care în scaunul
Spovedaniei, stând blând, cu faţă veselă, reprezentând pe Hristos,
încearcă să ducă lupta ta duhovnicească şi progresul tău cu tine,
cu puterea de a lega şi dezlega, bineînţeles. Duhovnicul poate
lega şi dezlega păcatele, nu omul, înţelegeţi? E mare diferenţă. Şi
confuzia, din păcate, există şi la acest nivel.
Cum ne dăm seama când trebuie să spunem unui băiat
(bărbat) DA?
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Prima dată o să încerce să devii prietena lui. Aici e
secretul: când îţi dai seama dacă să zici „da” sau „nu”?
Pentru că nu trebuie să încurci lucrurile. Oamenii nu trebuie „să
se potrivească”. Oamenii trebuie să se suporte. Problema noastră,
când alegem un băiat, respectiv o fată – când zicem „da” sau când
zicem „nu” – se referă la cât de bine şi mult putem să suportăm
defectele, nu calităţile. Nu ne interesează calităţile unui om; acelea
sunt. Ne interesează defectele. Care sunt defectele? Are cinci
defecte (pe care şi le arată, dar mai are şi altele, pe care nu şi le
arată). Pot eu să suport defectele astea ale lui? Dacă pot, acela-i
bun pentru mine. Or noi greşim şi spunem că mă interesează aceste
calităţi ale lui, morale, intelectuale etc. E bine să fim atenţi la
acestea. Dar mai important este să ştim care sunt defectele lui.
Pot eu să-l iubesc cu tot ce este al lui, cu calităţile şi defectele
lui? Atunci pot să spun „da”.
Lucrul acesta trebuie verificat încet, încet. Dacă nu verificăm,
greşim; pentru că în primul rând pierdem vremea şi vremea este
foarte preţioasă. Ai pierdut timpul, ai pierdut sufletul. Voltaire
urla după timp: „Aduceţi-l înapoi, aduceţi-l înapoi!”; vreo câteva
zile a strigat aşa. Voltaire împreună cu Diderot sunt părinţii
ateismului. „Ce să aducem înapoi?” – îl întrebau. În cele din urmă,
după câteva zile, a spus: „Timpul, am pierdut timpul şi acum
urmează iadul…”.
Deci, să-i spui băiatului „da” în momentul în care te-ai
hotărât să-i suporţi defectele. Dar să i le suporţi! Şi nu acum, ci
mereu. Şi să le şi înmulţeşti cu 10.000. Pentru că, după căsătorie,
defectele se înmulţesc cu 10.000 şi calităţile se diminuează de
10.000 de ori.
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Înfăptuiri particulare ale binelui obştesc
pornite din sentimentul iubirii creştine
Pr. prof. univ. dr. Gheorghe 1. Drăgulin
După nedezminţita lege a dreptăţii imanente, marile
răsturnări politico-sociale din orice veac aduc după ele restabilirea
celor înlăturate abuziv mai înainte. Şi în sfera preocupărilor
cercetătorilor noştri se observă astfel de atracţii, percepute în
două direcţii. Este vorba mai întâi de reconsiderarea instituţiilor
şi a personalităţilor ignorate de predecesori, parţial sau în
totalitate arestate. Cea de a doua caracteristică relevă cu precădere
aspectul social-filantropic al mesajului Bisericii Ortodoxe
Române.
Astfel de generoase perspective sunt greu de mărginit la
cercuri mici de oameni. Noi înşine am fost atraşi de ele. În privinţa
primului proiect, am publicat un “Dicţionar bio-bibliografic.
Teologi ortodocşi români şi străini. Secolele XIX-XXI”,
Bucureşti, 2011, 463 de pagini. Aproximativ 146 de cărturari din
ţară şi din diaspora, bărbaţi şi femei, au fost incluşi în această
nouă lucrare de referinţă. Este vorba de ierarhi, dogmatişti,
moralişti, pictori, muzicieni, oameni de litere ş.a., majoritatea
victime ale totalitarismului sau cel puţin surghiuniţi, ignoraţi sau
minimalizaţi.
Cât priveşte cea de a doua direcţie semnalată, aceea a
realizărilor filantropice româneşti, însemnăm acum câteva rânduri
despre unii ctitori ortodocşi de biserici, de spitale şi de alte
aşezăminte sociale.
Este cazul cu comerciantul Iorgu Dumitrescu, o floare
binecuvântată a idealismului evanghelic de la sfârşitul veacului
al XIX-lea din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor. Născut în
părţile Muscelului, el învaţă meserie în oraşul Ploieşti. Absolvent
al numai două clase primare (dar instruit ulterior prin
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călătoriile în străinătate în interesul negoţului), evlaviosul
băiat de prăvălie are norocul de un patron înaintat în credinţa
personală datorită legăturilor cu preoţii şi cu monahii mai multor
mănăstiri ale ţinutului. Cu timpul căutările sale duhovniceşti îl
vor pune în relaţie şi cu cei de la Prodromul din Muntele Athos.
Astfel format cu sufletul şi cu meseria, Iorgu Dumitrescu
devine el însuşi patron singur prin magazinul general deschis în
comuna Răcari din judeţul Ilfov. Aici a avut rezultate băneşti
deosebit de bogate, de care s-au folosit mai mult alţii decât el.
În continuare a putut să înceapă activitatea sa de ajutător şi
misionar ortodox mirean. A pornit cu cele sufleteşti. În anul 1898
a publicat cu cheltuiala sa o prescurtare a Vieţilor Sfinţilor după
mineiele bisericilor ortodoxe. A adăugat alte tipărituri în anii
următori: Minunile Maicii Domnului, Mântuirea păcătoşilor,
Urmarea lui Hristos.
În afară de Slujba şi minunile Sfintei Icoane «Prodromiţa»
(1900) şi de o Carte de muzică bisericească pe psaltichie (1902),
el a mai susţinut imprimarea următoarele cărţi de căpătâi:
Mângâietorul celor întristaţi, bolnavi şi bătrâni, Catehismul ortodox ş.a.
Toată această literatură de evlavie a avut un tiraj mare, fiind
împărţită gratuit celor doritori de cărţi folositoare şi îndeosebi
elevilor cu prilejul primirii premiilor şcolare. Văzând cât de
căutate sunt asemenea opere, “din râvnă şi dragoste către religia
strămoşească”, inimosul comerciant a cerut Sfântului Sinod
binecuvântarea tipăririi întregii colecţii a Vieţilor Sfinţilor. După
aprobarea din 11 mai 1901, el a imprimat 12 volume, după ediţia
Mitropolitului Grigorie Dascălul din 1835. Ulterior, în 1909, tot
el a editat şi „Oglinda inimii omului”, cu respectivele figuri
explicative. În legătură cu toate aceste cărţi sfinte, prefaţatorul
volumului X îndemna: “citiţi-le cu luare aminte, cu evlavie şi
credinţă; căci ele vă luminează mintea, vă îmbărbătează, spre a
lupta cu nevoile vieţii”.
Credinţă, filantropie şi dărnicie dovedea îndeosebi Iorgu
Dumitrescu, omul care
porneşte în a doua parte a
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vieţii să coboare şi cerul pe pământ. Se îngrijeşte mai întâi
de repararea şi întreţinerea unor biserici din vecinătatea
Răcarilor: Ţepeş-Vodă, Gulia, Dârza, Crevedia, Fundu-Părului.
Dar realizarea reprezentativă a vieţii sale, asemenea editării
integrale a Vieţilor Sfinţilor, o constituie ctitorirea bisericii din
Răcari. Este o adevărată catedrală, un monolit cu şase turle de
mărimi variate. Piatra ei de temelie a fost pusă la 20 august 1925,
iar târnosirea a avut loc la 6 octombrie 1968 de către însuşi
Patriarhul de atunci al ţării. Pictura monumentului aparţine
maestrului Iosif Keber.
Poate că nu trebuie uitate nici astăzi celelalte servicii sociale
ale ctitorului în discuţie: donaţii de paturi unor spitale, ajutorarea
unor familii defavorizate, înzestrări ale fetelor sărace, ale unor
văduve neajutorate.
Cunoscut în epocă şi admirat de ierarhi, de preoţi şi de
călugări, de muncitori ceferişti ş. a., Iorgu Dumitrescu se stinge în
comuna adoptată la vârsta de 93 de ani cu Rugăciunea lui Iisus pe
buze, în varianta: “Aşa a vrut Domnul”.
Aşezămintele Brâncoveneşti şi actele lor filantropice
Prima instituţie a complexului o constituie biserica Domniţa
Bălaşa. Această fiică a domnitorului Constantin Brâncoveanu,
împreună cu soţul său, Manolache Lambrino, au înălţat şi înzestrat
ctitoria lor la anul 1745. În chiliile din jur au mai funcţionat două
despărţăminte. Unul dintre acestea a fost o şcoală românească,
desfiinţată abia în 1898. Celălalt a avut destinaţia de azil de
doamne bătrâne. El a funcţionat tot timpul până la instaurarea
comunismului în România.
O deosebită utilitate capătă complexul prin acţiunea bănesei
Safta Brâncoveanu. Aceasta se născuse la Iaşi în anul 1776 şi
fusese educată cu grijă, cunoscând mai multe limbi străine.
Căsătoria cu banul Grigore Brâncoveanu îi adusese unele bucurii,
dar şi griji. Ne referim aici la zidirea Spitalului Brâncovenesc în
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anul 1835, acţiune care a sprijinit-o să-şi îngroape durerea,
după moartea soţului său. Numeroase ajutoare acordate
bătrânilor, danii pe la mănăstiri şi pe la moşiile rudelor sărace o
precedaseră în această realizare. Pe lângă milă, râvnă creştinească
şi tendinţă de alinare a suferinţelor, marea băneasă a dovedit şi
spirit de organizare. Aşa se face că toate aceste instituţii au fost
unite sub o singură administraţie. Spitalul Brâncovenesc a început
să funcţioneze în 1838 cu 60 de paturi. În decursul timpului,
activitatea lui s-a extins, completându-se cu o Farmacie, cu o
Maternitate şi cu o Morgă, putând astfel aduce o importantă
contribuţie la starea de sănătate a Capitalei şi a suburbiilor.
Eficacitatea Aşezămintelor a putut fi asigurată şi prin bogatele
înzestrări, moşii, păduri, acareturi, realităţi care au susţinut astfel
acţiunea de ajutorare şi de vindecare a celor suferinzi de boli
trupeşti şi sufleteşti.
După moartea soţului, evlavioasa băneasă Safta a intrat în
Mănăstirea Văratec, călugărindu-se împreună cu mama ei. Totodată
a continuat cu numeroase danii şi milostenii. Biserica de aici,
ctitoriile brâncoveneşti din Oltenia, biserica Sfântul Nicolae din
Scheii Braşovului s-au bucurat de un real sprijin în bani, veşminte,
icoane, cărţi şi vase sfinte. Moştenitoarea atâtor averi şi fapte de
redresare socială s-a îngrijit totodată şi de restaurarea bisericii
Domniţa Bălaşa, ctitoria familiei.
Schimonahia Safta Brâncoveanu, vestită prin daniile şi
spiritul său de organizare, s-a mutat la veşnicele locaşuri la 8
august 1857.
Un inspector de poliţie înzestrează instituţiile
bisericeşti cu mai multe clădiri
Am numit pe Constantin Săvulescu, enoriaş şi epitrop al
parohiei Ceauş Radu din Bucureşti. Născut la 10 aprilie 1863,
acesta rămâne orfan de ambii părinţi. El urmează totuşi liceul
Matei Basarab, participând apoi ca voluntar la Războiul de
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Independenţă din 1877. Pentru virtuţile sale militare şi
cetăţeneşti a fost numit comisar, iar cu timpul ajunge
inspector de poliţie.
Remarcat de Alexandru Marghiloman, Constantin
Săvulescu pătrunde uşor în cercurile industriale şi financiare. Până
la urmă realizează pe cont propriu Banca C. Săvulescu şi obţine
locuri de cinste în corpul de consilieri al Capitalei.
Agonisind în mod cinstit o avere impunătoare, s-a străduit
să facă părtaşi şi pe alţii de binecuvântarea ei. Cu prilejul fiecărei
mari sărbători creştine, bogatul epitrop aducea în biserică ajutoare
pentru cei lipsiţi din cartier. Încărcat de daruri apărea el la Crăciun
şi pentru defavorizaţii pe care îi ajuta Frăţia Patriarhul Miron de
odinioară. Se produceau astfel zâmbete senine pe multe feţe palide
datorită mizeriei de acasă.
Prin testament, marele filantrop a dispus ca să se doneze
bisericii Ceauş Radu casele sale din strada Valeriu Branişte nr. 7.
De asemenea a mai lăsat ctitoriei un legat de 250.000 Înscrisuri
Financiare urbane 10%.
Cum Constantin Săvulescu a fost şi un membru activ al
Frăţiei Patriarhul Miron, a dăruit şi acestei instituţii două corpuri
de casă. Cu imobilele astfel dobândite şi cu o sumă de bani donate,
se urmărea înfiinţarea unui azil pentru bătrânii nevoiaşi.
Donatorul atâtor fonduri filantropice îşi doarme somnul
de veci în Cimitirul Bellu, însoţit de binecuvântările celor cărora
li s-au alinat de el suferinţele în viaţă.
Pentru vremurile noaste de criză materială, dar mai ales
morală, exemplele evocate mai sus ne sugerează un sens al vieţii
uitat uneori. Chipurile crispate de egoism şi de o excesivă
chiverniseală individualistă trebuie să privească şi către cei lipsiţi
din jur, punând în slujirea lor posibilităţi de ameliorare materială.
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Rolul educaţiei religioase în formarea şi
desăvârşirea profilului moral-creştin
Prof. religie Veronica Simu
„Biserica aceasta, a noastră, este şcoala, şi Mirele este
singurul Învăţător, în care s-a împlinit voinţa cea bună a bunului
Părinte, adevărata înţelepciune, sfinţenia cunoştinţei” (Clement
Alexandrinul)
Prin specificul său, educaţia religioasă nu impune adeziune
la una din religii, dar „poate stimula reflecţii şi trăiri interioare
de mare subtilitate şi nuanţare intelectuală, formează deprinderi
religios-morale susţinute de întreaga societate, aduce un aport
important în multe alte domenii: muzică, creaţii literare, pictură,
arhitectură, morală, istorie, etc.”.1
Din punct de vedere etimologic, termenul educaţie poate
fi dedus din latinescul educo-educare (a alimenta, a îngriji, a creşte
– plante sau animale). Cu înţelesuri similare întâlnim, la francezi,
în secolul al XVI-lea, termenul éducation, din care va deriva şi
cel românesc educaţie. Termenul mai poate fi dedus şi din
latinescul educe - edicere, care înseamnă a duce, a conduce, a
scoate. Se pare că ambele traiecte etimologice sunt corecte, iar
ramificaţiile semantice concură la o decantare semiotică destul
de precisă. Sfântul Ioan Hrisostom în traducerea lui D. Fecioru
spune că a educa înseamnă „a cultiva curăţenia sufletească şi buna
cuviinţă a copiilor şi tinerilor, a-l creşte pe copil moral şi în
evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa, a forma
un atlet pentru Hristos; pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului
lui. Educaţia este asemenea unei arte: artă mai mare decât aceasta
nu există, pentru că, dacă toate artele aduc un folos pentru lumea
de aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea
viitoare”.2 După Kant, educaţia este activitatea de disciplinare,
cultivare, civilizare şi
moralizare a omului, iar
162

Porunca

Iubirii 5-6 / 2011

163

scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată
perfecţiunea de care este susceptibil, iar Spranger spune
că educaţia este o voinţă de iubire generoasă faţă de sufletul altuia
pentru a i se dezvolta întreaga receptivitate pentru valori şi
capacitatea de a realiza valori. În literatura de specialitate se
întâlnesc şi alţi termeni corelativi educaţiei: dresaj, domesticire,
îndoctrinare, salvare, formare, instruire, învăţare, etc.
Educaţia responsabilizează oamenii, îi face activi şi
productivi, îi învaţă cum să se insereze în viaţa civilă şi în
procesele democraţiei, spune G. Văideanu. Prin structură,
obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit unor
exigenţe ale evoluţiei realităţii naţionale şi internaţionale.
Semnificaţiile şi eficienţa actului educativ sunt date de
disponibilităţile educaţiei de adaptare şi autoreglare faţă de
sfidările tot mai numeroase ale spaţiului social. Analiza
problematicii contemporane şi identificarea marilor teme de
meditaţie au condus la constituirea – în plan educaţional – „a
unor răspunsuri specifice, prin potenţarea «noilor educaţii» sau a
unor tipuri noi de conţinuturi”.3 Modurile de a grupa sau prezenta
noile tipuri de conţinut (noile educaţii) variază, dar obiectivele
lor sunt aceleaşi. Şcoala contemporană nu mai poate ocoli această
problematică interdisciplinară care este a tuturor profesiunilor şi
a tuturor cetăţenilor capabili să-şi îndeplinească rolurile sociale,
etice, religioase şi politice ce le revin. Astfel e vorba despre:
„educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru democraţie şi
participare, educaţia pentru o nouă ordine economică
internaţională, educaţia ecologică, educaţia pentru schimbare şi
dezvoltare, educaţia pentru tehnologie şi progres, educaţia pentru
comunicare şi mass-media, educaţia în materie de populaţie sau
demografică, educaţia religioasă, educaţia sanitară modernă etc.”.4
După cum observăm, în problematica educaţiei lumii
contemporane un loc important îl ocupă educaţia religioasă.
Misionarismul creştin se realizează prin Biserică. În condiţiile în
care religia a devenit obiect
de studiu, meseria de
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profesor presupune competenţe specifice ce se pot forma
atât prin studiul teoretic, cât şi prin exerciţiul practic.
Păstrarea şi promovarea dreptei credinţe pretind din partea şcolii
noi responsabilităţi. Când credinţa noastră este vie, puternică şi
lucrătoare prin iubire5 ea poate deveni izvorul speranţei, al înălţării
noastre în lume şi dincolo de ea. Cunoaşterea credinţei noastre
ortodoxe şi profesarea valorilor ei se cer a fi formate încă din
şcoală, de către cadre didactice bine pregătite din punct de vedere
teologic şi pedagogico-metodic. Şcoala pregăteşte sistematic
individul în perspectivă intelectuală, morală, civică, estetică,
igienică etc., iar componenta religioasă se adaugă acestora în mod
firesc şi organic, urmărindu-se astfel complementaritatea şi
continuitatea instructivă şi formativă. În favoarea ideii realizării
educaţiei religioase instituţionalizate, Constantin Cucoş aduce
argumentul cultural („a cunoaşte propriile valori religioase e o
modalitate de securizare culturală”), argumentul psihologic
(„educaţia religioasă invită la reflecţie”, este prilej de „fortificare
interioară”), argumentul etic, argumentul sociologic (valorile
religioase au virtutea „de a aduce oamenii laolaltă, de a crea
legături durabile”), argumentul istoric („credinţa creştină a acţionat
ca un factor de coagulare şi perpetuare a neamului”), argumentul
ecumenic („ne pregăteşte pentru acceptarea şi înţelegerea
aproapelui”), argumentul teologic şi argumentul pedagogic
(„constituie o cale de perfecţionare a persoanei şi din punct de
vedere intelectual, moral, estetic, civic, fizic etc.).6
Credinţa slujeşte moralizării autentice a omului. Omul nu
izbândeşte numai prin inteligenţă şi moralitate. Chiar dacă religia
s-ar reduce numai la credinţă nu trebuie minimalizat rolul educativ
al acesteia. Educaţia nu poate fi nici exclusiv raţională, nici exclusiv
confesională. Instrucţia, ca proces de spiritualizare a omului, ar fi
sărăcită dacă nu s-ar avea în vedere integrabilitatea dintre materie
şi spirit. Dictonul „crede şi nu cerceta” (pus pe seama religiei în
mod nejustificat, căci nu-l găsim în Biblie) trebuie interpretat ca un
îndemn la întemeierea unui
ideal personal coerent şi
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imperturbabil: crede şi nu cerceta temeiul credinţei tale, nu
te îndoi de ea, fii perseverent şi mergi mai departe.
Trebuinţa religioasă constituie o căutare care se împlineşte
la fiecare etapă de vârstă, în funcţie de particularităţile specifice.
E bine să amintim aici ce spune Fericitul Augustin: „dacă nu
veţi crede, nu veţi înţelege”. Credinţa e necesară pe drumul
cunoaşterii şi autocunoaşterii, căci fortificarea interiorităţii se
sprijină pe credinţă. Educaţia tinde „să spiritualizeze mai profund
ceea ce natura sau graţia divină a pus în om şi să-l înnobileze cu
noi valori. Succesul unui act educativ este dat şi de insistenţa cu
care educatorul îşi imaginează contururile personalităţii viitoare
şi meditează adânc la toate detaliile acestui profil”.7
Educaţia are nevoie stringentă de credinţă, aceasta trebuind
să fie catalizatorul iniţial al oricărei acţiuni pedagogice. Căci,
dacă pleci la drum fără credinţa atingerii unei ţinte, şansele de a
o îmbrăţişa sunt minime; te pierzi în meandrele drumului, te
rătăceşti în detaliile lui topografice, fără credinţa luminozităţii
capătului. Necredinţa care caută un temei este benefică şi merită
lăudată. Mântuitorul nu l-a condamnat pe Toma, ci l-a convins
cum I-o ceruse. Vladimir Soloviov precizează în acest sens: „În
epoci în care domină necredinţa e important de făcut distincţia cu
ce fel de necredinţă avem de-a face. Este ea o necredinţă materială,
grosolană, una animalică… este ea o necredinţă perfidă care
manipulează conştient diferite semi-adevăruri din teamă
duşmănoasă de adevărul deplin… Sau, în fine, avem de-a face cu
o necredinţă pur omenească, onestă, care însetează, de fapt, să se
convingă de adevăr într-un mod deplin şi definitiv”.8
Educaţia religioasă are ca prim obiectiv cultivarea şi
dezvoltarea religiozităţii la individul copil sau adult. Educaţia
religioasă creştină are ca proiect formarea şi desăvârşirea
profilului moral-creştin, însumarea la nivelul uman a unor virtuţi
inspirate de exemplaritatea divină „într-un fel «dumnezeirea»
omului, în măsura «coborârii» acestui atribut la dimensiunea şi
condiţia umanului”.9
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Cultura religioasă nu presupune închidere, ci deschidere
către modalităţi spirituale diverse. Trebuie invocată aici
iniţiativa culturală a Bisericii pe parcursul veacurilor. Chiar
apariţia creştinismului are şi o determinare culturală, producânduse într-o epocă de înflorire culturală, dar în declin moral. Între
religie şi cultură relaţiile sunt de întrepătrundere şi
complementaritate. Biserica este un perimetru al creaţiei culturale.
Numeroşi oameni ai Bisericii au contribuit la generarea unor mari
opere culturale. Religia nu este o formă culturală anacronică, ci
se racordează la prezentul cultural pentru a-l resemnifica dintr-o
perspectivă valorică. Prin educaţie, omenirea durează şi dăinuie,
iar educaţia este una din cele mai nobile şi mai complexe activităţi
umane. Darul învăţării altuia este deosebit de preţuit de Însuşi
Mântuitorul – modelul desăvârşit al Învăţătorului în tradiţia
creştină – Care Şi-a trăit învăţătura Sa, atunci când chema la
păstrarea şi perpetuarea nealterată a adevărurilor de credinţă:
„Iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în
Împărăţia cerurilor”.10
O primă greşeală care se face este confuzia dintre termenii:
învăţământul religios şi educaţia religioasă deoarece învăţământul
religios nu este totuna cu educaţia religioasă. Termenul învăţământ
desemnează o modalitate instituţionalizată de realizare a educaţiei
prin şcoală. Educaţia se face atât în cadrul învăţământului, cât şi
în afara lui (în familie, pe stradă…). Şcoala reprezintă un element
al sistemului de învăţământ. Deci, educaţia religioasă este o
componentă a educaţiei (alături de educaţia intelectuală, morală,
estetică, fizică, tehnologică etc.) şi care a fost repusă în drepturile
sale fireşti după o înlăturare artificială. Educaţia religioasă se
face – sau ar trebui să se facă – pe toate treptele sistemului de
învăţământ, dar devine dominantă şi primeşte dimensiunea unei
profesionalizări explicite la nivelul învăţământului religios. O a
doua eroare11 care se face constă în impunerea unor formule de
predare-învăţare defectuoase atât în raport cu elementele de
conţinut transmise, cât şi cu
particularităţile psihofizice
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ale elevilor. Apelul la compoziţii ca „scrisoare către
Dumnezeu” sau notarea elevilor în funcţie de prezenţa sau
neprezenţa elevilor în biserici precum şi sancţionarea lor prin
pedepse morale sau fizice, trebuie eliminate din procesul instructiveducativ în ceea ce priveşte educaţia religioasă.
În ceea ce priveşte statutul educaţiei religioase în şcoala
românească trebuie precizat faptul că după o perioadă lungă de
îndoctrinare din perspectiva unei singure concepţii, cea marxistleninistă, religia îşi revendică roluri şi funcţii care în regimul
totalitar au fost forţat ocultate sau eludate. Iar criza de ordin moral
a întregului corpus social reclamă şi obligă realizarea unei
colaborări a instanţelor mai mult sau mai puţin specializate în
direcţia revitalizării moral-spirituale a poporului nostru. P.F.
Daniel Ciubotea afirma că Biserica încetează de a mai fi un „ghetou
liturgic ieşind cu demnitate pe arena socialului”.
Relaţia dintre religie şi educaţie se actualizează diferit de
la ţară la ţară, politicile şcolare puse în act reglementând prezenţa
şi ponderea educaţiei religioase în programele şcolare. Deoarece
educaţia religioasă constituie o latură aparte a educaţiei ea
presupune o mare responsabilitate căci se lucrează cu sufletele
copiilor. „Considerăm că sintagma «educaţie religioasă» este mai
corectă şi mai fundamentată ştiinţific decât expresiile «educaţie
moral-religioasă» sau «spiritual-religioasă» pentru că fără a nega
întrepătrunderile fireşti ale tuturor laturilor educaţiei se insistă
asupra specificităţii şi autonomiei fiecărei componente care merită
să fie abordată teoretic, dar şi transpusă practic, în chip relativ
independent”.a 12 La vârstele mici educaţia religioasă trebuie
realizată prin etalarea conţinuturilor morale aflate în pasajele
biblice sau alte cărţi sfinte, prin narare sau povestire, demers
completat prin acţiuni organizate în afara şcolii (în biserică sau
familie). La nivel liceal, disciplina trebuie să aibă un caracter de
cultură şi istorie a religiilor, predată într-o perspectivă neutră,
neangajată prea mult afectiv. Astfel ar avea rolul de a asigura o
instrucţie şi o cultură, atât în
direcţia religiei de bază, cât
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şi a altor curente religioase. Este necesar a se veghea ca
elementele de conţinut ale disciplinelor de învăţământ să
fie congruente şi articulate axiologic (ceea ce se afirmă la biologie
nu se la afirma la ora de religie şi invers). Informaţiile care parvin
elevilor nu trebuie să fie antinomice. Trebuie să primeze onestitatea
şi sinceritatea mai ales acolo unde pluralismul cultural şi
confesional sunt o realitate.
Predarea religiei în şcoală trebuie asumată cu maximum
de atenţie şi seriozitate. Religia se predă şi în liceu, iar aici
lucrurile se complică. Există o reactivitate potenţială în sens
negativ atât din partea elevilor, cât şi din partea unor cadre
didactice. De aceea, unde este vorba de educaţie trebuie să fie
prezent şi pedagogul căci numai solidaritatea de concepţie şi de
metodă a specialiştilor – pedagogi şi teologi – ne poate feri de
alunecarea pe panta improvizaţiei şi derizoriului.
Aşadar, educaţia rămâne o componentă a existenţei socioumane, un fenomen ontic ce fiinţează în cadrul sistemului social.
În cultivarea sufletului, educaţia religioasă apelează la educaţia
civică, morală, estetică, pentru realizarea idealului educaţional.
În societatea în care trăim, educaţia religioasă este singura care
poate insufla copiilor, tinerilor şi adulţilor, tăria de a rezista în
faţa tuturor vicisitudinilor care sunt şi vor mai veni peste noi şi
de a ne reda încrederea în viitor, într-o existenţă demnă, într-o
lume întemeiată pe valori spirituale, nepieritoare. „Familia, şcoala
şi Biserica, fiecare cu specificul sferei şi natura diferită a
mijloacelor de care dispune, trebuie să îşi aducă contribuţia la
educarea individului sensibil, avid de cunoaştere şi adevăr şi
jalonat de principii morale care să-l ghideze din interior”.13
(NOTE)
Ioan Nicola, op. cit., pag. 202.
Constantin Cucoş, Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, pag. 26.
3
Ibidem, pag. 30.
4
Prof. Elena Joiţa – coordonator, op. cit., pag. 16-19.
5
Galateni 5, 6.
6
Constantin Cucoş, op. cit., pag. 1315.
1
2
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Constantin Cucoş, op. cit., pag. 161.
Vladimir Soloviov, Fundamentele spirituale ale vieţii, Ed. Deisis, Alba Iulia,
1994, pag. 217.
9
Constantin Cucoş, op. cit., pag. 169.
10
Matei 5, 19.
11
Constantin Cucoş, Educaţia religioasă, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, p. 20.
12
Constantin Cucoş, Pedagogia, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, pag. 177.
13
Ioan Nicola, op. cit., pag. 20.
7
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BIO, ECO ŞI ORTHO
pentru generaţia PRO
Valentin Moga
În Ziarul Lumina (Ediţia de Transilvania) nr. 100 (1904)
din 3 mai 2011, la rubrica „Telegraf” (pag. 15), doamna Otilia
Bălinişteanu ne aduce o ştire foarte interesantă. Aflăm că
„specialiştii au descoperit două noi tulburări de alimentaţie: stilul
«mofturos» de mâncare şi obsesia de a mânca exclusiv produse
bio (orthorexia)”. Am subliniat în text termenii „tulburări” şi
„obsesia”, pentru că semnalează deja orientarea psihiatrică a
„descoperirii” orthorexiei.
Aşadar, cei care fac un efort sistematic şi susţinut să
mănânce alimente „pure”, adică neprocesate, nesupuse unor
prelucrări industriale şi „neîmbogăţiţe” cu diverse chimicale, ar
fi „bolnavi la cap”. Într-adevăr, articolul citat precizează: „Anumiţi
cercetători susţin că această tulburare este asociată cu tulburările
obsesiv-compulsive sau de tip anxios şi susţin că acest stil de
viaţă se învecinează cu anorexia nervoasă” (sublinierile ne
aparţin).
Prin urmare, persoanele care doresc să mănânce alimente
fără artificii chimice sau inginerii genetice ar fi, chipurile, nişte
bolnavi mintali. „Specialiştii” – cine, ce fel, nu ştim! – încadrează
cazul la capitolul obsesii. „Obsesiile sunt idei parazite care apar
în cadrul gândirii şi exercită asupra psihicului un caracter de
constrângere dominantă… Există două mari grupe de
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obsesii: pe de o parte ruminative – care se traduc printr-o
tendinţă continuă la o meditaţie sterilă - , şi, pe de altă
parte, compulsive – care cuprind în contextul lor executarea
unor acţiuni, a unor adevărate ritualuri impuse bolnavului, care
în acelaşi timp trăieşte inutilitatea executării lor”.1
În afara nevrozelor obsesiv-compulsive, specialiştii trimit
şi la nevrozele anxioase. „În nevrozele anxioase (de frică, de
spaimă) bolnavul trăieşte într-o permanentă frică neîntemeiată
(subl. n.s.): teama de boală, teama de a fi ruinat, de a fi
desconsiderat de cei din jur”.2
Am adăugat informaţiei din ziarul „Lumina” aceste
precizări din domeniul bolilor mintale pentru a pregăti punerea ei
în contextul care, considerăm noi, a generat expertiza specialiştilor
respectivi. Acest context este format din Codex Alimentaricus şi
Organismele Modificate Genetic (OMG). Despre Codex
Alimentaricus şi OMG s-au publicat destule ştiri şi comentarii în
cursul anului 2010 şi fluxul continuă.3 În această privinţă, putem
vorbi de o răsturnare cu 180° a „modei” locale în Uniunea
Europeană. Până de curând eram îndemnaţi să citim pe etichete
lista de aditivi din alimente şi ni se atrăgea atenţia asupra
produselor care nu conţineau OMG-uri. De acum încolo nu va
mai fi aşa. Sau nu „se” mai doreşte a fi aşa. Mai mult, publicul
trebuie reeducat în sensul acceptării unor astfel de alimente.4
Şi aici intervin specialiştii în reeducare! Strategia adoptată
poate părea surprinzătoare, dar nu este deloc nouă sau originală.
Cine nu este de acord şi pe deasupra de îndârjeşte şi rezistă trendului
oficial este declarat, tot atât de oficial, un bolnav mintal – suferă de
„orthorexie” – şi trebuie supus unui tratament, evident, psihiatric.
Cei mai în vârstă dintre noi îşi pot aminti de revolta
„unanimă” din Occident stârnită de folosirea psihiatriei în scopul
reprimării disidenţilor politici din Est, din spatele „Cortinei de
Fier”. Mulţi din cei care se opuneau activ regimului totalitar nu
mai erau duşi prin închisori, ci erau trimişi la balamuc.
170
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Fără îndoială, „bolnavii” de „orthorexie” nu vor
ajunge în situaţia disidenţilor politici antitotalitari. Măcar
aşa sperăm noi. Chiar în finalul articolului din „Lumina” putem
citi, liniştitor: „Terapia cognitivă îi ajută pe cei care suferă de
orthorexie să îşi depăşească obsesiile legate de mâncare”. În plus,
intenţionat sau întâmplător, în chenarul aceleiaşi rubrici „Telegraf”,
apare şi o informaţie despre „un spray nazal cu neuropeptide”
studiat la „Şcoala de medicină Muntele Sinai” din New York.
Vindecă depresia şi stările de anxietate (termeni cheie în flagelul
orthorexiei!) în numai două ore, spre deosebire de alte
antidepresive care îşi fac efectul abia după câteva zile. Deci, de
acum înainte, lângă solniţa de sare vom pune, la îndemână, şi
doza de spray - nazal - antidepresiv.
La timpuri noi, „boli” noi, dar şi tratamente noi. „Înainte”
era altfel… Cităm din „Cartea medicului de Medicină Generală”,
sub redacţia dr. M. Enăchescu, Ed. Medicală, 1972, pg. 335:
„tratamentul vizează, în primul rând, scăderea intensităţii
obsesiilor prin sugestie şi hipnoză sau prin tranchilizante, săruri
de brom, Meprobamat sau Napotom, precum şi neuroleptice…
Fenomenele depresive se înlătură cu Antideprin şi în cazuri mai
grave cu 2-5 electroşocuri sau 15-20 come insulinice” (subl. n.s.).
Ne oprim aici, nu mai reproducem şi detalii despre terapia
de desinhibare cu amital sodic intravenos şi injectare de cafeină
intramusculară. Autorii tratatului ne asigură că „după 2-3 zile se
poate efectua o psihoterapie cu bune rezultate”.
Când afli unele ca acestea nu-ţi mai trebuie nici măcar un
spray nazal sau vreo terapie cognitivă, adică, în limba de lemn de
altădată, „muncă de lămurire”. Treci automat de la BIO, la PRO.
(NOTE)
I. Cincă, Neuropsihiatrie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965, pg. 183
Gerhard Venzmex, Noua Carte a Sănătăţii, Ed. Medicală, Bucureşti, 1970, pg. 327
3
Vedeţi, de ex., revistele „Familia ortodoxă”, „Atitudini”, „Porunca iubirii”.
4
De altfel, pentru omul de rând nici nu va mai exista alternativă. Vântul, animalele şi
insectele răspândesc seminţele modificate genetic pe toate zonele din jurul culturilor
OMG şi, încet, dar sigur, agricultura ecologică veritabilă nu va mai fi posibilă decât în
locuri foarte izolate şi cu mijloace de
protecţie specială.
1

2

Porunca

Iubirii 5-6 / 2011

171

172

Înger păzitor
Nu mi-am găsit perechea într-un destin lumesc
Dar mi-a şoptit o voce ca un dor:
„Unui Mire nepământean te logodesc”
Şi era Îngerul meu păzitor.
Peste o vreme ispitele m-au asaltat
Aş fi putut să mă poticnesc cu trupul de muritor
Dar mă acopereau aripi de un alb imaculat
…Şi era Îngerul meu păzitor.
Aşa, printre bărbaţi cu mâini întinse, am trecut,
Uneori, totul era aşa ademenitor…
Dar mă susţinea aceeaşi forţă, neştiut
…Şi era Îngerul meu păzitor.
Târziu am înţeles că nu eram făcută
Să mă dau, cu nici un chip, unui om trecător
„Perechea” mea se află-n aceeaşi lume nevăzută
Cu a Îngerului meu păzitor…
Olguţa R.

173

Editura Agaton
- o carte pentru sufletul tău Pãrintele Arsenie Boca
Mărturii din Ţara Făgăraşului despre Părintele Arsenie Boca (*) (8 lei; 128 p.)
Noi mărturii despre Părintele Arsenie Boca (**) (8 lei; 128 p.)
Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca (***) (8 lei; 128 p.)
NOU: Părintele Arsenie Boca - un om mai presus de oameni. Mărturii
(****) (12 lei - 224 p.)
· Ridicarea căsătoriei la înălţimea de Taină - Îndrumător duhovnicesc (10 lei
– 160 p.) (în lb. maghiară: 15 lei – 195 p.)
· Pravila albă. Sfaturi pentru cei căsătoriţi – (2,50 lei; 64 p.)
· Lupta duhovnicească cu lumea, trupul şi diavolul – (8 lei; 128 p.)
Arhim. Teofil Pãrãian
· Rugăciunea – piatra de încercare a tuturor lucrurilor (15 lei; 192p)
· Cum putem deveni mai buni. Mijloace de îmbunătăţire sufletească.
Îndrumător ortodox (35 lei;476 p)
· Cu faţa spre veşnicia fericită – A doua venire a Domnului Hristos. Judecata de
Apoi. Raiul şi Iadul. Împărăţia lui Dumnezeu (12 lei; 188 p)
· Credinţa lucrătoare prin iubire – predici la duminici (35 lei; 480 p)
· Sărbători fericite! Predici la praznice şi sărbători (20 lei; 256 p.)
Pr. Nicolae Tãnase
· Tinerii la răscruce: Hristos sau idolii secolului XXI (15 lei – 192 p.)
· NOU: De la prietenie la iubire. Căsătoria - taina iubirii creştine (16 lei; 288
p.)
· Să nu-L răstignim iarăşi pe Hristos. Predici şi conferinţe (15 lei; 224 p)
Fabian Seiche
· Lumina lui Hristos vine numai la ortodocşi – Sf. Lumină de la Mormântul
Sfânt (12 lei;152 p)
· Sf. Cruce şi cele trei cruci ale omului (8 lei; 96p)
· Sufletul după moarte şi până la înviere. Salvarea din iad a sufletelor
morţilor noştri – F. Seiche şi I. Cişmileanu (15 lei; 192 p)
· Greco-catolicii. Uniţi cu papa, dar dezbinaţi cu Hristos. Uniţi cu Roma, dar
dezbinaţi cu România (15 lei; 204p)
· Martiri şi mărturisitori români din secolul XX. Închisorile comuniste din
România (45 lei;608p)
Monah Proclu Nicãu
· Lupta pentru smerenie şi pocăinţă – Monah Proclu Nicău (7 lei; 96 p.)
· NOU: Convorbiri duhovniceşti cu monahul Proclu Nicău - Pr. Nicolae
Nicău (9 lei; 128 p.)
Arhim. Mina Dobzeu
· Rugăciunea lui Iisus - Unirea minţii cu inima şi a omului cu Dumnezeu.
Îndrumător duhovnicesc - Arhim. Mina Dobzeu, Ierod. P. Cleopa (10 lei; 128 p)
· NOU: Apocalipsa - planul de salvare a lumii în 7 etape (13 lei; 196 p.)

·
·
·
·
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Pr. Dan Bãdulescu s.a.
· Conflict între „legile” ştiinţei şi minunile credinţei (15 lei; 188 p)
· Dialoguri despre facerea lumii. Legătura spirituală dintre univers, pământ şi
om (10 lei; 108 p)
Virgil Gheorghiu
· Reportaje de război (Ard malurile Nistrului; Am luptat in Crimeea; Cu submarinul
„Delfinul” la asediul Sevastopolului) (25 lei; 325 p)
· Marele exterminator şi Marele Sinod Panortodox (12 lei; 158 p)
Alti autori
· Carte de rugăciuni şi Îndrumător de spovedanie (7 lei; 128 p.)
· Meşteşugul bucuriei. Cum dobândim bucuria deplină, ce nimeni n-o va lua de la
noi – Monahia Siluana Vlad (20 lei; 288 p.)
· Pe urmele Bunicii Maicii Domnului. Paraclisul Bunicii Maicii Domnului –
Maica Ecaterina Fermo (7 lei; 72 p)
· Calea spre fericire. Scrisori trimise din închisoare celor dragi - stud. Valeriu
Gafencu (2,50 lei; 64 p)
· Adevăratul Mormânt al lui Iisus Hristos – C. Şerban (8 lei; 96 p.)
· Împărăţia veşnicei Iubiri.Povestiri duhovniceşti – Pr. Costică Moroianu (10
lei; 160 p.)
· Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş. Viaţa, minunile, acatistul (4 lei; 48p.)
· Buruieni crescute la umbra Bisericii. Vedenii, proorocii şi epistole
neadevărate. Urâciunea vrăjitoriilor şi a obiceiurilor păgâneşti – PS Valerian
Zaharia (2,50 lei; 68 p)
· Din isprăvile lui Pisic Mic – povestire şi ilustraţii color (9 lei; A4 cartonată)
· Mărturii din iadul închisorilor comuniste – Mihai Puşcaşu (10 lei; 136 p)
· Întoarcerea partizanului. Brazii Făgăraşului vorbesc – Violeta Motoc (16lei ;
240 p.)
· Buchet de amintiri despre Părintele Serafim Popescu – Arhim. Visarion
Joantă (8 lei; 96 p).
· Creştinismul – sufletul neamului românesc. Despre frumuseţea şi puterea
credinţei şi despre pericolele ce o pândesc (20 lei; 260 p.)
· Maica Domnului - ocrotitoarea celor prigoniţi de comunişti.
Mărturisirile unui condamnat la moarte - Neculai Aioanei (5 lei; 60 p)
· Calendar de buzunar 2012 (7x10 cm)
· Felicitare de Crăciun - 2 modele (2 lei/buc.)
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