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ARTHOS este un proiect firesc prin care activitatea misionară desfăşurată la Biserica Studenților din Campusul
Universitar Hasdeu, din Cluj-Napoca, primeşte o nouă dimensiune a exprimării, un nou mijloc de comuniune şi
de comunicare. Echipa redacţională este alcătuită, în general, din simpli mireni, care, sub binecuvântare, lucrează
pentru a pune în lumina tiparului cuvinte duhovniceşti tot mai puţin actualizate în discuţiile şi polemicile zilnice. De
asemenea, fotografiile, desenele şi picturile originale reprezintă şi ele o cale de a atinge cu valori perene schimbătorul imaginar comun.
Revista ARTHOS este un tânăr proiect duhovnicesc care are nevoie de mari ocrotitori care să acopere lipsurile noastre.
Pe Drumul Crucii e nevoie de rugăciune, iar pentru paginile revistei ridicăm gândurile noastre în primul rând către Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cel care izvorăşte curaj în inimile noastre. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este
apărător şi scut al revistei ARTHOS, având credinţa că fără acest sfânt nu s-ar fi închegat voinţa comună a celor din
redacţie. Sfântului Dimitrie i se adaugă cei doi sfinţi ocrotitori ai Bisericii Studenţilor din Campusul Universitar Hasdeu:
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan şi Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cărora ne rugăm să îşi reverse
ocrotirea şi asupra redacţiei. Comunitatea din Hasdeu are evlavie mare la Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor
Efrem cel Nou, „Sfântul Fulger”, cel care este grabnic ajutător al rugăminţilor fierbinţi. Suflul evlaviei şi lucrările
minunate ale Sfântului Efrem cel Nou pătrund şi în paginile revistei. De asemenea, Părintele Arsenie Boca ne este izvor
de înţelepciune şi reper duhovnicesc, iar porţi înspre jurnalismul ortodox ne sunt deschise de Părintele Serafim Rose şi
Părintele Marcu Manolis.
Ocrotirea Maicii Domnului e cea care le întregeşte pe toate, acoperindu-ne cu multă dragoste, răbdare şi înţelegere.
Revista ARTHOS apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei Andreicuţ,
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului.
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EDITORIAL

LEGAREA CUVINTELOR
DE CUVÂNT
Text: Bogdan Herțeg
Foto: Alexandru și Cristina Rădulescu

P

rintre jurnaliștii care iau interviuri există două tendințe. Unii intervin des, încercând a-l descoase pe cel aflat în fața lor. Alții intervin puțin. Aceștia din
urmă nu mai par atât de profesioniști, dar felul lor de a fi devine roditor în
jurnalismul duhovnicesc. Ascultând și zicând în gând Rugăciunea lui Iisus, jurnalistul va căuta cu răbdare cuvintele potrivite – Ca merele de aur pe poliţi de
argint, aşa este cuvântul spus la locul lui (Pildele lui Solomon 25: 11). Dacă nu va
descoase, jurnalistul își va coase inima lui de persoana pe care o are în față, iar
cuvintele se vor lega altfel. Martin Heidegger scria că verbul grecesc legein (ce
înseamnă a spune, dar și a aduna, a reuni, a lega ) este rădăcina noțiunii de logos.
Dumnezeu Cuvântul este Atotțiitorul, Cel care le adună, le reunește, le leagă pe
toate ale Sale prin puterea Lui iubitoare.
Un înțeles mai desfășurat pentru verbul legein este a aduna recolta și a o adăposti.
Atunci nici nu mă mir de pilda semănătorului. Prin această pildă, Domnul Hristos
întoarce cuvântul înspre revelația ce i-a dat naștere. Numindu-Se Semănător, Se
numește Logos. Semănătorul seamănă cuvântul (Marcu 4: 14), le explică Iisus apostolilor. Apoi sămânța răsare și crește până la grâu în spic. Iar când rodul se coace,
îndată trimite secera, că a sosit secerişul (Marcu 4: 29). Cuvântul este sămânță ce
poartă în sine secerișul. Deci așa să vorbim încât să putem aduna și adăposti rod
bun după cuvintele noastre.
Mă gândesc acum că termenul logos a devenit fundamental pentru sistemele primilor
mari filosofi. Și ce cutremur, șoc mental, trebuie să fi fost pentru lumea antică toată
concepția creștină, când logosul școlilor de filosofie a fost coborât din văzduhul abstracțiunilor pentru a fi identificat cu un anumit Om ce a murit pe Cruce.
Față de cuvintele lui Iisus Hristos, cutremurată este și gândirea lumii de acum. E o
lume a revoltei, uneori colectivă, și atunci televizată, dar cel mai adesea individuală,
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neștiută. Am observat că mă revolt împotriva Domnului din anumite motive, iar alții
din aceleași motive nu se revoltă; și invers. Cred că fiecare se revoltă după patima
sa. Patima se revoltă în om, căci în firescul ei zidirea nu simte nevoia să se revolte
împotriva Ziditorului ei.
În general, omul se revoltă împotriva oamenilor și împotriva lui însuși, adică împotriva
unor ținte mai palpabile și mai ușor de calculat. Atunci are porniri rele. Sunt ele duse
la capăt, la paroxism? Și în ce ar consta acest punct culminant? În ură ucigătoare? În
ignoranță deplină? În iertare. Iertarea este adevăratul paroxism al revoltei împotriva

altora și împotriva sinelui. Iertarea este revolta împotriva revoltei și izbânda aducătoare
de pace, izbânda inimii asupra sursei revoltei. Pacea este mai intensă decât războiul,
este mai explozivă decât toate bombele, fiind de natură superioară, de ființare superioară. Dovada este că iertând și, mai mult, binecuvântând, făcând bine vrăjmașului, vei
grămădi cărbuni de foc pe capul lui (Romani 12: 20). Iar dacă omul stinge revoltele din
sufletul său, își scoate cuvintele din criză și va auzi nu doar glasul lui Dumnezeu, dar
și glasul său. Și cuvintele se vor lega de Cuvânt. Căci dacă omul îi binecuvântează și îi
ajută pe vrăjmași, cum va fi cu cei dragi ai săi?
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Cuvinte care trec granița
Text: Bogdan Herțeg
Foto portrete: Alexandru și Cristina Rădulescu
Nedumeririle multor români văzute prin ochii celor din alte țări.
Ne înstrăinăm de firea noastră, așa că avem nevoie de străini care cunosc valoarea
adevăratei noastre firi

Î

n urma șocului emoțional creat de tragedia din clubul Colectiv,
tineri au scandat împotriva Bisericii și au aruncat cu slogane și
huiduieli spre porțile ei. Adolescenți educați în spirit occidental s-au lăsat duși de val și s-au dovedit ușor de manevrat prin
campanii pe Facebook. În avântul lor necalculat, pe alocuri sincer, uneori justificat, vor să impună un spirit superficial, haotic
și materialist asupra conștiinței românești.
Cine studiază istoria noastră înțelege că de secole, din interior
și din exterior, sunt introduse false valori și simplificări rudimentare care ne iau ochii, sunt orchestrate manipulări ca să
ne autodisprețuim și să ne automutilăm felul de a fi ca români
în lume și ca neam în fața lui Dumnezeu. Totuși, nu s-a mai
întâmplat ca o generație întreagă să se rupă, încet, încet, de
felul românesc de a fi. Acest hiat haric vine din îndepărtarea
tot mai clară de Dumnezeu, de substratul nostru, de cultura
noastră, de trecut – pentru a se cultiva o societate de consum
în care se consumă cu precădere plăceri, o societate în care
tendința este ca fiecare să își facă făcutele. Această denaturare a căzut cel mai greu peste cei fragezi. Lor le trebuie răspunsuri – poate la întrebări pe care nu și le pun. Așa că am schimbat acuzele lor din sentințe în întrebări și i-am lăsat pe niște
străini valoroși să ne răspundă, ca să nu părem subiectivi.
Există oameni veniți din alte țări care ne văd cu alți ochi și
care ne încurajează să ne ținem firea. Astfel, sunt străini
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inimoși care răspund acuzelor nedrepte pe care unii dintre
noi le aruncăm tot mai mult asupra trecutului nostru și asupra chipului românesc nobil trasat prin credința ortodoxă.
Cu cât ne îndepărtăm de credința adevărată, cu atât suntem
ajutați de acești prieteni din alte părți care ne învață să ne
apărăm de noi înșine. Ei ne amintesc cine suntem de fapt și
cine putem deveni, redeveni. În acest fel nu ne mai rămân
străini. Și să nu credem că au vrut să ne ofere lecții. Țările lor
sunt cuprinse de mult timp de crizele existențiale cu care noi
dialogăm tot mai mult. În contextul acestui vid spiritual din
vest, au vrut să se lămurească, iar în căutarea lor sinceră au
avut întâlniri reale cu Dumnezeu, au găsit răspunsuri trăite.
E adevărat că Sfânta Tradiție ne-a lăsat ca moștenire asemenea răspunsuri. Pe unele le mai știm și noi, le-am citit, le-am
auzit. Dar în ce măsură le trăim și le actualizăm?
Acești oameni au avut smerenia să învețe de la noi. La rândul nostru, vom renunța la mândrie și la închistare pentru
a ne lăsa învățați? Sau ne vom lua după oportunismele
acestor timpuri, după înșelătoare mozaicuri de principii și
după legislații aride și fără suflet? Persoanele din spatele
acestor interviuri nu aruncă asupra Bisericii cu vorbe urâte,
ci aduc vorbe luminoase, chiar și când critică. Nu se ascund după anonimat pe forumuri, nu operează cu interese
materiale în spatele unor ONG-uri, nu spun la nimereală, la
modă și în vânt.
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MIYA KOSEI

Vorbind cu Miya Kosei, începi să îți dai seama că, renunțând
la Ortodoxie, riscăm ca în România să nu rămânem nici măcar
cu bunul-simț. Bunul-simț al românului e moștenit din neam
în neam, fiind de sorginte ortodoxă; el nu poate fi format prin
instituțiile impersonale, neîncetat slăbite și atacate, sau prin
legislații internaționale. Acum ne dorim eliberarea de dogme,
de învățături învechite, vrem să avem individualitate. Dar
individualizarea noastră ne pierde personalitatea, pentru
că rădăcinile societății românești sunt în satul autentic,
satul pe care l-au urâțit comunismul și capitalismul. În
plus, individualizarea nu e iubitoare de alții; nu e nici măcar
civilizată.

Cum v-ați apropiat de România?

În anul 1965 am intrat în România, oarecum din întâmplare. Oamenii
au insistat să merg în Maramureș, spunându-mi că acolo e România
adevărată și că oamenii sunt sinceri și primitori. Am mai aflat că
acolo e plin de folclor și că locuitorii păstrează obiceiuri vechi. Peste
trei luni am intrat în Maramureș. Și cum am intrat în Maramureș,
am simțit deja viu, știți, ca în Japonia autentică de acum 50 de ani.

Miya Kosei este un japonez născut în 1937
la Tokyo. Mama lui este o poetă apreciată și
premiată în Japonia, iar tatăl este dramaturg.
A studiat literatura, arta, istoria, etnologia
și sociologia. A fost editorul revistei Weekly
Book Review. Devine fascinat de satul
românesc, de peisaje și de tradiții, dar mai
ales de oamenii de aici. Eseist și fotograf,
publică în Japonia mai multe cărți și albume
foto despre țara noastră, precum Rumanian
Rhapsody (1986) și Europa Orientalis
(1991). Are expoziții importante la Viena
și Paris. În 2000 publică Maramureș la
Editura Humanitas. Volumul cuprinde 132
de pagini cu fotografii color, fiind considerat
cel mai izbutit album etnografic despre
Maramureș realizat după 1989. În 2015 apare
Maramureșul meu la Editura Idea Design
& Print, album ce reunește instantanee
alb-negru excepționale luate de-a lungul
numeroaselor vizite.
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Așa a fost. M-am întâlnit cu maramureșeni foarte amabili, care locuiesc în case de lemn ca în Japonia, vorbesc
tare, strigă și au inima foarte deschisă. Am fost foarte
impresionat și m-am împrietenit cu mulți. Aproape fiecare om m-a invitat pe mine la casa lui. Am stat acolo și
încet, încet am învățat limba română timp de cinci, șase
ani. Am învățat numai după ureche. Acum pot să înțeleg
[interviul a fost luat în română]. Atunci am făcut fotografii. Nu sunt ziarist, ci liber-profesionist. Eu fac albume
foto, scriu povești pentru copii și eseuri. Fac și traduceri
în limba română, engleză, italiană, franceză și maghiară.
Am tradus patru cărți pentru copii în ungurește. Am tot
venit aici, dar acasă în Japonia aproape în fiecare moment mă gândesc la România, la Maramureș, la ce fac
prietenii de aici. Întotdeauna îmi trec prin minte aceste
gânduri și am devenit un romaniac.

În studii etnologice poate fi întâlnită ideea că
răspândirea creștinismului a dus la distrugerea
tradițiilor locale precreștine, diminuându-se
diversitatea culturală. În contrapunere, japonezul Miya Kosei, fiind martor al transformărilor Maramureșului timp de jumătate de secol,
vorbește despre faptul că satele ortodoxe au
păstrat tradiția, iar celelalte sate au pierdut-o.
Din cuvintele sale putem înțelege că Ortodoxia
aduce legăturile vii necesare existenței satului
românesc.

Ați notat în prefața albumului fotografic
Maramureșul meu că tradiția folclorică a
fost păstrată mai mult de creștinii ortodocși. De ce credeți că Ortodoxia păstrează
mai bine tradiția?

Credinciosul ortodox este mai sincer decât cel catolic.
Așa cred. Credinciosul ortodox gândește când face slujba, iar slujba face egal [unește] cerul și pământul, și
Dumnezeu vine și face slujba cu oamenii. Pentru mine
Ortodoxia e mai adâncă, după Biblie. Am citit Biblia.

Și v-a schimbat interior această apropiere de
credința de aici?

Probabil că da. Dar cred că ateismul crește și România are probleme mari din cauza globalizării. Aceasta
nu se poate. Dacă globalizarea crește, atunci oamenii
devin individuali și nu au personalitate. Mi-e frică de
asta, devin nervos [temător] de această cădere ce are
loc încet, încet. Dar încă ține și continuă spiritul, inima românilor – cred că aceasta e eternă.

Cum ar trebui să reziste un maramureșean la
globalizare și la toate modificările actuale?

Aaaa! Cred că maramureșeanul devine victimă a globalizării – dacă este supermarket, dacă nu ține oi și dacă
nu ține șezătoare... Trebuie să respectăm trecutul. De
la trecut noi învățăm mult. Pentru aceasta sunt importante folclorul, arta, cărțile pentru copii, pentru elevi,
pentru studenți.
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PETER HURLEY

Peter Hurley este un irlandez născut în 1968,
fiind al optulea din zece copii. În 1994 se mută în
România, punând bazele, alături de un prieten,
la o firmă de consultanță în marketing. După 15
ani de muncă, clădește în acest parteneriat două
agenții puternice în România. Renunță la toată
această preocupare pentru a căuta esențialul,
valorile reale ale țării noastre. Înțelege că această
esență ține de spațiul rural autentic ce dispare
treptat. Se dedică unui efort de conștientizare.
Devine producător al festivalului anual Drumul
lung spre Cimitirul Vesel, autor al cărții Drumul
crucilor (volum apărut la Editura Martor a
Muzeului Naţional al Ţăranului Român în două
ediții, 2012 și 2015), coproducător al proiectului
Spirit.ro, primul producător al concertului
intercultural Roots Revival Romania, președinte
al Asociației Interculturale de Tradiții. Parcurge
drumul fundamental dinspre încrederea în
cultura tradițională înspre credința ortodoxă. La
botez primește numele Petru.

Sunt unii dintre noi care spun că românul nu e în stare de
nimic, că nu suntem în stare să ne prezentăm valorile. De ce
nu ne punem în valoare? L-am întrebat despre aceasta pe
Peter Hurley în timp ce ne îndreptam pașii spre Mănăstirea
Zamfira de lângă Ploiești, biserica mănăstirii având pereții
pictați de Nicolae Grigorescu.
Când cineva din afara României face un lucru bun, tot timpul
există comentarii de tipul: „Păcat că noi, românii, nu suntem în
stare”. Aceasta e o gândire sănătoasă într-un fel, pentru că unii
recunosc că trebuie să facă. Este o recunoaștere sănătoasă. În
același timp sunt și alte fapte care se intersectează aici. Una
dintre ele cred că este sărăcia. Cum zice Oscar Wilde: „Cel mai
greu lucru ce ține de sărăcie este că îți mănâncă tot timpul”. Și
chiar așa e. Planifici în unele cazuri următoarele ore de supraviețuire și nu prea ai timp să fii și grădinar cultural. Mai este ceva.
Oamenii înrădăcinați aici nu au treaba să se autocomenteze. Cineva a zis că nu există artă fără criticul de artă. În cazul de față
am devenit criticul de artă, opera de artă fiind România, definită
aici prin toate lucrurile minunate pe care le are.
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Ca să cunoască România, Peter Hurley a
străbătut-o pe jos, dar nu într-un efort doar
fizic și psihologic. Irlandezul a străbătut
țara rugându-se, îngenunchind în fața crucilor, intrând în biserici. Nu a căutat în sine,
cum se tot promovează acum această idee.
A uitat de sine, iar interioritatea sa i-a fost
umplută pe final de drum. Prin rugăciune și
sacrificiu, România devine acasă în pieptul
omului. Primul pelerinaj a fost de la Săpânța la București, iarna, în Postul Crăciunului.
Fostul om de afaceri a mers postind, rugându-se și lăsându-se pe mâna ospitalității
românești, căci nu a vrut să folosească bani
în acest drum real și simbolic. Am vorbit
despre aceasta chiar la Muzeul Naţional al
Ţăranului Român.
La această bisericuță de lemn din curtea
muzeului te-ai rugat când ai ajuns?
Da.

Te-ai rugat afară, că nu se poate intra.
Exact, afară.

Și te-ai pus în genunchi?
Da, normal.

Și unde ai ajuns? Ai simțit că ai ajuns acasă?

Am simțit această bucurie care ardea, dar nu ca o ardere, ci ca o plutire, ca un mare zâmbet și împlinire în
pieptul meu.

Mai mult era interior, nu neapărat pentru
Era și noapte, și zăpadă. Atunci nu conta. Era așa o că ai ajuns într-un loc.
Aici între blocuri, lângă Hidroelectrica?

mare bucurie că am ajuns... Mă gândeam la tot; tot
era acumulat în mine. Nu era o euforie, era o stare
foarte plăcută, o bucurie care a crescut cu fiecare
pas, mai ales în ultima zi. În ultimii 20 de kilometri
fiecare pas a fost o reflectare, o recapitulare a întregului drum, era chiar o bucurie care creștea. A fost
ceva absolut senzațional și unic. Aici [la muzeu] nu
am simțit că am ajuns, că știam de atunci că am ajuns
și că este bine – așa a vrut Dumnezeu.
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Da, eu puteam să mai merg. Nu eram epuizat.

Ar fi fost ciudat ca acasă să fie un muzeu.

Da. Nici nu m-am gândit că biserica aceasta era ținta.
Pentru mine ținta era orașul București, Muzeul Țăranului. Numai când am intrat pe poartă mi-am dat
seama. Și acolo m-am rugat, aceasta a fost ultima
biserică la care am zis rugăciunea de mulțumire.

CRIZA CUVÂNTULUI

KLAUS KENNETH

Klaus Kenneth este un german născut în 1945. Este părăsit de către tată, iar copilăria și tinerețea înseamnă pentru Klaus
o sumă de experiențe nefaste. Răutățile suportate și suferințele îl împing spre un spirit de revoltă. În tot acest context are
întrebări fundamentale, dorindu-și iubirea și liniștea interioară, precum și scăparea de patimi. Timp de 12 ani este în căutări,
călătorind în întreaga lume, în țări precum: Spania, Turcia, Iran, Afganistan, India, Mexic, SUA, Coreea de Sud, Thailanda. Uzul
de droguri, ocultismul, meditația transcendentală, yoga, apropierea de lumea arabă, budismul (devenind chiar călugăr budist)
sunt încercări care nu îi aduc fericirea. Are discuții vii cu Maica Tereza în Calcutta. Căutarea sinceră, rugăciunile celor apropiați
și mai ales mila Domnului duc la revelația hristică în 1981. Primește puterea de a-și reîncepe studiile și de a le finaliza. Ajunge
profesor în Elveția. În 1983 îl cunoaște pe Părintele Sofronie Saharov, cel care îi devine părinte duhovnicesc. Face pasul spre
Ortodoxie, fiind botezat în 1986 în Geneva. Mărturisește credința prin conferințe, prin muzică (cd-ul De la minte la inimă ),
dar și prin scris (cartea In search of love and truth – a journey of two million kilometres ). Se îngrijește de traducerea scrierilor
Părintelui Sofronie în germană, având binecuvântarea acestuia. În spațiul românesc, scrierile sale sunt publicate de către
Editura Agnos. Astfel, apar Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului; Zei, idoli, guru. Marile religii ale lumi văzute prin
ochii creștinismului; Călător pe pământ românesc. Convorbiri. File de jurnal; De ce sunt ortodox; Ortodoxia, drumul regal. Este
prieten cu Părintele Rafail Noica și este invitat să susțină cuvântări și interviuri chiar și la mănăstiri din Athos. Totuși, este
controversat pe unele site-uri, deoarece a trecut prin experiențe greu de asimilat de către unele persoane.
De ce să merg la Liturghie când mă pot ruga acasă?
De ce să aleg această slujbă și nu alta? În cadrul
conferinței din Cluj-Napoca din 2015, Klaus Kenneth a spus cuvinte care lămuresc dintr-un unghi
de vedere aceste întrebări pe care unii români le
adresează cu sinceritate.

Cunosc și celelalte slujbe și pot părea unele asemănătoare. De exemplu, în taoismul chinezesc au și ei veșminte,
tămâie. Dar când Părintele Sofronie [Saharov] venea în
biserică și slujea Sfânta Liturghie, ședeam mereu acolo,
mă uitam la el și aveam senzația că nu călca pe picioare și
că plutea cu zece centimetri deasupra pământului. Cine era
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sensibil și receptiv primea aripi de la Părintele Sofronie ca să
zboare și el în timpul Liturghiei. Dacă ajungeți să înțelegeți
încetul cu încetul cuvintele Liturghiei, sunt atât de perfecte,
încât nu există nimic mai bun, sunt dumnezeiești. De fapt,
așa și spunem: Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Românilor, simt aceasta aici în țara voastră! Am fost în Bulgaria,
în Serbia, în Muntenegru, în Grecia, în America, peste tot.
Voi sunteți încă foarte sus în perceperea credinței voastre.
Iar Europa vrea să vă distrugă. Antihrist vrea să vă formeze
din nou înspre capitaliști. Apărați-vă prin credința voastră! E
extraordinar că mă aflu aici. Aveți lucrurile acestea și tocmai
de aceea e atât de tragic pentru mine să văd că sunt atâția
români care fac superstiție din asta, care zic „Doamne, miluiește!” fără să creadă în ceea ce spun. Haideți să nu fim
farisei, haideți să fim autentici! Poate mulți dintre ortodocși
nu văd lucrurile acestea pentru că așa au fost născuți și
crescuți de mici. Dar eu veneam din afară, pentru mine totul
a fost nou, iar în timpul petrecut cu Părintele Sofronie am

înțeles ce este aceasta cu adevărat. Vă invidiez. Sunteți ortodocși mari, însă trebuie să faceți lucrurile corect.
În cadrul aceleiași conferințe, scriitorul german a
răspuns unei întrebări relevante pentru pseudospiritualitatea tehnicilor yoghine promovate prin gândirea vestică ce validează orice metodă care funcționează local și de moment: „Credeți că ar trebui să
evităm cu totul orice practică de meditație? Pentru
mine tehnica respirației poate fi o modalitate foarte
eficientă de liniștire a gândurilor și de evitare a hărțuirilor și a suprasolicitărilor cotidiene”.
Dacă faci această meditație prin respirație în numele lui
Hristos, poate fi bine. Dacă o faci în numele tău, propriu,
atunci nu e bine – așa ca yoga, care nu face decât să promoveze o falsă pace. Pacea adevărată o primim abia atunci
când ne recunoaștem păcatul, când ne pare rău și când primim crucea. Iar acest lucru [acest drum] nu e plăcut. Tocmai
de aceea mulți dintre ortodocși nu vor să devină ortodocși
adevărați – pentru că este neplăcut să îți vezi păcatul. E foarte neplăcut, dar este singurul drum spre libertate. Uitați-vă
la preoți. Ei sunt medicii noștri, doar că nu au halate albe,
au halate negre. Biserica noastră este un spital, iar medicamentul este Trupul și Sângele lui Hristos. Dar nu o meditație
prin respirație fără Hristos. Nu. Că aceasta relaxează îmi este
clar, dar îți ascunde de fapt păcătoșenia.
La sfârșitul conferinței, Klaus Kenneth ne-a acordat un interviu. Fiind un convertit, l-am rugat să ne
explice cum se apropie un om de Dumnezeu. Există
credincioși în România care cred în Dumnezeu, dar
nu putem spune că în sufletul lor Dumnezeu a intrat cu adevărat, că au fost cu adevărat atinși de
iubirea Lui; ei încă mai caută. Cum credeți că L-ar
putea ei găsi pe Dumnezeu?
Dacă nu vor să Îl găsească, nu Îl vor găsi. Ei vor folosi cuvinte precum: „Aliluia”, „Iisus Hristos”, dar ca și altora în
Biblie, Hristos le va spune: Eu nu te cunosc pe tine. Aceasta, din cauză că ei nu L-au cunoscut pe Hristos, pentru că
ei nu s-au străduit să-L cunoască, nu au vrut cu adevărat
să-L cunoască. La o cunoaștere adevărată ajungem numai
prin iubirea autentică, prin onestitate, prin neprefăcătorie.
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DANIEL B. HINSHAW

De ce să ating și să sărut icoane sau moaște?
Aici intervine importanța atingerii, dar nu ca act mecanic
sau energetic, ci drept urmare a Creatorului. Când mângâiem cu inimă curată fața cuiva drag urmăm lui Dumnezeu, căci Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit (Psalmul
118: 73, verset important în Taina Botezului). În cadrul
unui interviu, doctorul american Daniel B. Hinshaw ne-a
mărturisit că lucrează la o carte despre simțul atingerii,
mergând cu înțelegerea dincolo de gândirea protestantă.
Atingerea înlătură izolarea. Unul dintre lucrurile pe care le văd
când am grijă de bolnavi este că omul, cu cât este mai bolnav,
mai muribund, devine incredibil de izolat. Aproape că este într-o
închisoare. Și un lucru important pe care încerc să îl fac este să îi
ating fără a spune vreun cuvânt. Și se schimbă întreaga experiență. Este un fapt extraordinar. Când am fost protestant, unul dintre
cele mai dificile lucruri era să înțeleg sărutarea icoanelor – dar e
atât de firesc și atât de fundamental pentru credința noastră. Ne
folosim întregul corp pentru a ne ruga. Când ne facem cruce, ne
atingem. În unele slujbe atingem cu mâna un om care, la rândul
lui, atinge veșmintele preotului, precum femeia care s-a atins de

Daniel B. Hinshaw este un american. Este profesor de
chirurgie la Universitatea din Michigan. De asemenea,
este directorul fondator al Departamentului de
Îngrijire Paliativă din cadrul Veterans Administration
Medical Center (VAMC) din Ann Arbor, Michigan.
Cercetările sale se concentrează asupra îngrijirii
pacienților ce se apropie de moarte, când boala nu
mai răspunde la tratament potenţial curativ, dar când
pacientul poate fi alinat în durerile sale spirituale și
fizice. Redactează alături de Jane Carnahan-Hinshaw
studiul A Christian Ending to Our Life. În 2013, publică
volumul Suffering and the Nature of Healing, St.
Vladimir’s Seminary Press, Yonkers. Îi sunt publicate
peste optzeci de articole în reviste de specialitate și în
volume colective. Contribuie la realizarea Manualului
Formatorului în Îngrijirea Paliativă, Fundația Hospice
„Casa Speranței”, Brașov, 2010. Predă la Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Vladimir” din New York și
oferă servicii de voluntariat în programe medicale din
Uganda, Etiopia și România. Daniel Hinshaw și Jane,
soția lui, primesc botezul ortodox de Rusalii în 1995.
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haina Mântuitorului [vezi Matei 9: 20]. Atingerea e atât
de fundamentală încât Domnul a devenit Om pentru a-Și
atinge creația. Părintele Thomas Hopko, fostul decan al
Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vladimir” din New
York, care a adormit nu demult [18 martie 2015], spunea
despre americani că aproape toată viața lor sunt materialiști fervenți și dintr-odată devin neoplatonicieni când sunt
față în față cu moartea, zicând că trupul lor nu înseamnă
nimic, că acum sufletul e liber și că vor fi fericiți, fără nicio
responsabilitate, răspundere. Nu văd că este o tragedie că
sufletul este rupt de trup, că nu așa trebuia să fie și că

sufletul va fi iar împreună cu trupul [într-o formă înduhovnicită]. Trupul trebuie salvat. De aceea este atât de trist că
se incinerează trupurile. Moaștele Sfântul Sava Nemanja
făceau minuni, ajutându-i și pe musulmanii din Imperiul
Otoman care veneau la mormântul lui. Sultanul era atât
de mâniat de acest lucru, încât a ordonat arderea publică
a moaștelor în Belgrad. Deci Sfântul Sava a devenit martir
după moartea sa. Într-un paraclis construit lângă marea
catedrală de acolo sunt icoane cu martirajul Sfântului
Sava prin sfintele sale moaște. Este o perspectivă asupra
lumii complet diferită.

PS LONGHIN (PĂRINTELE MIHAIL JAR)

PS Longhin (Părintele Mihail Jar) este un român născut în satul Mihoreni, numit azi Petrasevka. Este preot ortodox în
Ucraina, fiind starețul Mănăstirii Bănceni cu hramul Înălțarea Domnului, pe care a și întemeiat-o în 1994. De asemenea,
este părintele duhovnic al mănăstirii de maici din Boian, mănăstire întemeiată de soția sa. Este ctitor și al Schitului
Sfânta Xenia. Începând cu 2002, construiește case pentru copii abandonați și pentru cei bolnavi, fiind îngrijiți astfel
peste 400 de copii. Majoritatea acestor case sunt în satul Molnița, la 2 kilometri de Mănăstirea Bănceni. În 22 mai 2012,
arhimandritul este hirotonisit în treapta de episcop, devenind episcop de Bănceni și vicar al Episcopiei Cernăuţilor. În
ultima perioadă, sunt realizate numeroase reportaje care încearcă să surprindă lucrarea creștin-ortodoxă din Bănceni,
iar predicile Episcopului Longhin sunt preluate și promovate pe mai multe site-uri românești.
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Înstrăinându-ne de firescul nostru, ne înstrăinăm și de
frații noștri de peste graniță. Căutând spre vestul cât mai
îndepărtat, nu ne mai vedem aproapele. Ochii noștri sunt
atrași de marile orașe europene. Nu ne preocupăm de
satele românești sărace și uitate din Bucovina de Nord
(Ucraina), din Basarabia (Republica Moldova), din Valea
Timocului (Serbia și Bulgaria).
Episcopul Longhin ne-a spus câteva cuvinte la sfârșitul unui interviu acordat vara trecută.
Dacă veniți mai mult, ne apropiem suflet de suflet. Noi cândva eram foarte îndurerați. Noi voiam să vedem un român. Să
pun mâna pe dânsul să văd cum îi românul acela, fiind și noi
români. Și așteptam. Și când venea cineva din România, cel
mai mult îmi plăcea vorba. Vorbea frumos, era elegant și cu
purtare frumoasă. Acesta a fost dorul; l-am dus toată viața.
Am și eu un bunel în România, dar nu mai știu unde. Pe timpul războiului a rămas pe acolo [oftează].
Atunci l-am întrebat dacă te rupe de familie călugăria, mai ales că unii consideră că monahii și monahiile se retrag din lume din egoism.
Mai tare te leagă. Mai tare te leagă, că atunci vrei să-i vezi
pe toți cu tine acolo sus în Cer. Aceasta am vorbit acum cu
tineri care vor la mănăstire. Le-am spus că e dureros când
te desparți de casă, când trebuie să le lași toate, dar știi
pentru ce le lași: ca să le primești înapoi. Nu te las, mamă,
pentru că nu te iubesc, ci mai mult te iubesc, că vreau cu
tine acolo sus în Cer să ajung. Și eu mă duc să mă jertfesc
pe altarul dragostei lui Hristos pentru toți ai mei. Un călugăr
se răstignește pentru toți, și pentru cei adormiți, și pentru
cei vii, și pentru el însuși, față de această lume trecătoare.
Deci mai tare ne leagă, dar prin rugăciune vine mai mult legătura duhovnicească decât cea trupească. Noi nu suntem
chiar adevărații călugări, suntem numai o umbră a călugăriei, cum au trăit Părinții noștri – atâția Părinți care au suferit
prin închisori. Noi ne mirăm de răbdarea lor, de credința lor.
Cu ce să ne ridicăm noi ca să vorbim? Suntem atât de mici
în fața lor. Ei sunt ca niște munți care au luminat țări întregi.
Noi spunem ce mai putem, dar de mai multe ori vorbim mai
mult omenește decât duhovnicește, pentru că noi nu am
suferit. Ei au suferit pentru credință, pentru Dumnezeu.

Să fiți cuminți, să fiți tari și să duceți Adevărul pentru
că toți se străduie ca să lovească în Biserică, în preoți,
în mănăstiri, în călugări, aceasta o face slujba masonică.
Noi suntem români, trebuie să ne susținem unii pe alții,
trebuie să ne ajutăm unii pe alții, nu trebuie să lăsăm să
vină cei străini și să ne spună să ne vindem Biserica, să
ne vindem duhovnicii, să ne vindem preoții. Voi veniți la
noi cu atâta amar de păcate și noi vă spovedim, vă dezlegăm, vă ușurăm, vă mângâiem și mergeți cu pace înapoi
cu Hristos acasă. Dar voi, dacă vedeți ceva, trebuie să
scoateți de acum ca să râdeți? Se întâmplă că-l înșală pe
cineva vrăjmașul și dintre noi – trebuie să ne rugăm unii
pentru alții, nu trebuie să ne aruncăm presei și batjocurilor lumii. Pentru noi poate că e mai bine, dar pentru cei
care fac astfel, răsplată de trădător, de neam, de Biserică
și de credință. Să țineți mult! Dumnezeu ne poate apăra,
dar așa ne este dat, ne pune la încercare să vadă ce facem
noi, cum mergem. Ne doare mult în suflet, să știți, când
vedem că se batjocorește Biserica, credința în Dumnezeu.
Și știți cine o fac: cei care au urmărit de atunci și până
astăzi ca să distrugă tot ce a fost sfânt. Mai urât se poartă
astăzi ca în timpul comuniștilor. Aceia nu tare au putut
birui. Hrușciov a spus că pe ultimul popă îl va spânzura în
Kremlin și va arăta la televizor cum s-a izbăvit de ultimul
popă. Nu a dat voie Dumnezeu. Și uitați-vă ce frumusețe!
Dacă s-ar trezi azi Hrușciov să vadă că pământul geme
de preoți, de călugări, de atâția arhierei, de atâția creștini
buni și credincioși, biserici pline, arhipline. Toți se bucură,
în fiecare casă sunt icoane, candeluțe ard. Ați văzut cum e
puterea omului? Ați văzut cine este omul? Dar se pune în
luptă cu Dumnezeu. Dumnezeu să-i înțelepțească pe toți!
Și acum lucrează vrăjmașul, și acum e destul de greu. Voi
să fiți niște mărturisitori puternici și pe toți așa să-i rugați,
că i-am rugat eu să fie mărturisitori puternici ai Ortodoxiei
noastre, și prin cuvânt, și prin faptă, și prin trăire, și prin
viață frumoasă, să putem fi puternici și mulți. Atunci nu o
să poată birui nimeni. Dar dacă ne va împrăștia satana, ne
va face grupuri să râdem unii de alții, o să ne fie rău, suntem biruiți. Numai la un loc e puterea. Diavolul risipește,
Dumnezeu adună. Și noi trebuie să fim uniți, în unitate
este Dumnezeu și puterea tot în unitate e. Dar unde e risipirea aceasta, cum se face astăzi, îi numai rău.
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Salată
de cuvinte
Text: Dumitru-Tiberiu Fișcu
Foto: Romina Sopoian

P

rintre simptomele schizofreniei se numără tulburările
de gândire şi de vorbire, cunoscute sub numele de
„salată de cuvinte” – omul amestecă ideile aşa cum o
bună gospodină amestecă legume dintre cele mai diverse,
pentru a face o salată orientală. Printre clienţii magazinelor
bisericeşti, se numără o mulţime de persoane ce prezintă
astfel de simptome, manifestând o atracţie deosebită pentru tot ce ţine de biserică, probabil pentru a confirma involuntar, într-o interpretare absolut literală, cuvintele inspirate ale Apostolului Pavel, despre cum Dumnezeu Şi-a ales
pe cele nebune ale lumii, pentru a ruşina pe cele înţelepte.
Când mi-a vizitat librăria, Giulia avea într-o ureche, în loc
de cercel, un şiret de pantof ce atârna destul de artistic.
Mai avea fiecare unghie vopsită în altă culoare şi o fundă
roşie la mâna stângă. Mi-a zis că este evreică, sfântă, că
poate zbura dacă-şi cheamă în ajutor fluturaşii, a fost chiar
şi-n Egipt, unde a avut parte de mari perturbări astrale, evitând totuşi războaiele ce se desfăşoară în diverse zone ale
lumii, pe care mi le-a arătat, cu unghia vopsită-n albastru,
pe o hartă de la sfârşitul unei Biblii cu coperta albă. A zis
că pentru tot răul din lume sunt de vină babele, acele fiinţe aparent neajutorate, care se agaţă de vieţile oamenilor,
doar pentru a le distruge. Lor ar trebui să le distribuim gratuit Biblii cu coperta albă, ca să aibă ce să citească atunci
când, din prea mare plictiseală, vor să facă rele. La final,
mi-a spus că vine dintr-un loc în care fiinţele comunică
prin priviri, şi de aceea e tare obositor să-mi vorbească în
cuvinte. Aşa că m-a privit fix, pentru câteva secunde foarte

16

lungi, cu ochii ei stranii – verzi şi sticloşi –, greu de uitat.
Sunt greu de uitat acei ochi, pentru că spuneau o cu totul altă poveste decât „salata de cuvinte” ce tocmai îmi
fusese servită. O poveste tristă şi disperată, dar coerentă,
ce-mi amintea, nu ştiu de ce, de celebrul tablou al lui Edvard Munch, Strigătul. Era un strigăt mut în privirea ei,
fiindcă ochii, asemenea pictorilor, se exprimă fără cuvinte. Dar această scindare între povestea tăcută şi povestea
rostită, atât de evidentă în cazul nebunilor, e prezentă în
vieţile multora. E suficient să opreşti sonorul televizorului
şi să priveşti ochii şi gesturile politicienilor, ca să-ţi dai
seama că spun o cu totul altă poveste decât cea livrată
telespectatorilor cu atâta siguranţă. E suficient să-ţi astupi urechile pentru câtva timp şi să priveşti ochii unor
predicatori, pentru a-ţi da seama că spun o cu totul altă
predică decât cea rostită cu mai mult sau mai puţin talent
oratoric (avantajul celor ce scriu e că cititorii nu le pot
vedea ochii). De asemenea, multe cuvinte n-ar fi spuse
sau ar fi spuse altfel, dacă oamenii s-ar privi în ochi în
timp ce le rostesc. Ochii sunt cei mai trădători traducători ai cuvintelor – uneori, pur şi simplu spun altceva. De
aceea, la Judecată, nu cred că va fi nevoie de prea multe
cuvinte. Domnul va privi pe fiecare în ochi, cum a făcut
cândva cu Petru. Pentru că Împărăţia Cerurilor e unul din
locurile acelea despre care vorbea Giulia – un loc în care
fiinţele comunică prin priviri. Ca şi cum doi oameni care
se iubesc s-ar privi cu drag, în timp ce prepară împreună
o salată – fie ea şi o salată de cuvinte.
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PATIMILE DIN CUVINTE
Text: Maria-Magdalena Goia
Desen: Andreea Hușanu

Î

n ultimele trei-patru decenii s-a petrecut o accelerare
susținută a dezvoltării tehnicilor de producere, stocare,
transmitere și consum al informației. Ca urmare a acestui proces, cuvintele sunt la tot pasul, există în prezent o
inflație de cuvinte pe care timpurile dinainte nu au cunoscut-o, pentru că nu existau atâtea canale, atâtea medii prin
care ele să pătrundă în viața noastră: de la presa scrisă, televizor, calculator, tablete, la reclame stradale, publicitate
tipărită și telefoane mobile pe care le purtăm cu noi aproape peste tot. Multitudinea aceasta de cuvinte obosește,
solicită, agresează, iar perspectivele sunt ca volumul de
informații pe care le vom avea de procesat zilnic să fie încă
mai mare. Astfel, informațiile ar putea depăși cu totul puterile noastre firești și am risca să devenim dependenți de
instrumente care să ne ajute să clasificăm și să ierarhizăm
aceste informații, pentru a ne putea descurca în societate.
Totodată, se observă o pierdere a puterii cuvintelor, care
nu mai reușesc să convingă luate ca atare, și de aceea
se cer dublate (de exemplu: „băiat de băiat”), utilizate în
asociere cu prefixe de tipul „mega”, „hiper”, „extra” sau
în orice alt mod prin care se încearcă să li se imprime o
nuanță de superlativ.
Profețind despre sfârșitul veacurilor, Sfântul Nil Athonitul
atrage atenția că în acele vremuri „se va ridica binecuvântarea lui Dumnezeu de la mâncăruri și băuturi, căci cu cât
[oamenii] vor mânca mai mult, cu atât mai mult vor flămânzi”. Este ceea ce se întâmplă în prezent și la nivelul

cuvintelor. Dacă pentru cineva neavizat inflația de informații și implicit diseminarea unui volum enorm de cuvinte
prin toate mediile pare a fi doar modul în care progresează
umanitatea, creștinii vor ști să distingă în aceste fenomene
același mecanism după care acționează orice patimă. Patima cere tot mai mult să fie astâmpărată și fiecare nouă
încercare de a o potoli e dezamăgitoare și inutilă, neavând
altă finalitate decât să stârnească și mai mult suferința.
Mântuitorul ne-a arătat că patimile se nasc în inima
omului. Cuvintele nu fac altceva decât să dea o formă
cugetelor inimii noastre. Cuvântul e doar mijlocul prin
care intenția și gândul omului se materializează, se exprimă. Dacă cugetele inimii noastre sunt prinse de patimă,
aceasta se va reflecta și în cuvintele noastre, nu atât ca
formă, pentru că la nivel de formă se poate minți și vicleni, cât ca putere a lor – unde se vede adevărul.
Încercând să înțelegem ce dă putere cuvintelor, ne putem
opri la episodul din Cartea Facerii când, în Rai, Adam a
dat nume făpturilor, adică le-a înțeles esența, alcătuirea,
rostul. În prezent, cuvintele nu mai au putere, pentru că
ne-am înstrăinat de rosturile firești ale lucrurilor și ale
ființelor care ne înconjoară; pentru că am scos făpturile
și lucrurile din rânduiala lor dată de Dumnezeu, pentru
a sluji intereselor noastre, socotind că știm noi mai bine
decât Ziditorul a toate ce este mai bine. Mai mult, „modificăm genetic” cuvintele, rupându-le de sensul lor și
folosindu-le în contexte străine pentru a minți, pentru a-i
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înrobi pe ceilalți, pentru a-i manipula, nu pentru a înțelege
lucrarea lui Dumnezeu cu fiecare om și cu întreaga fire.
De aceea, criza cuvintelor este strâns legată de criza încrederii în Cuvânt și a căutării Lui. Rezultatul este vizibil:
văzduhul plin de mesaje serbede, false, fade, plicticoase,
obositoare. Acesta este chipul lucrării celui viclean, acestea sunt roadele lucrării după îndemnurile lui, aceasta
este dovada la îndemână că nu este nimic interesant și
vrednic de dorit în a urma răul. De aceea, pentru o comunicare reală și pentru a avea putere în cuvânt, este necesar
să pricepem mai întâi rosturile celor zidite, lucru ce nu se
poate face decât cunoscându-L pe Cel Care a pus aceste
rosturi în făpturi și în lucruri, pe Dumnezeu-Cuvântul.
Rolul cuvântului, pe lângă acela de a pune ordine în gândire, e și de a crea legături între oameni. A comunica înseamnă, de fapt, a pune ceva în comun cu altcineva, a împărtăși ceva. Or, mesaje întâlnim cu zecile de mii, dar rar
rezonăm cu vreun mesaj care ne iese înainte. Dumnezeu
este Făcătorul a toată făptura și Atotțiitorul. Iată de ce, nu
putem pune nimic în comun în mod real cu ceilalți, dacă
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ce vrem să împărtășim nu e în Duhul lui Dumnezeu. Dacă
vorba pe care o rostim nu e în acest Duh, cuvântul nu va
reuși decât să izoleze, să rupă punțile, nu să le creeze.
Sufletul percepe falsitatea mesajelor care doar mimează
crearea unei legături și nu o construiesc cu adevărat. Astfel, de exemplu, nu ne plac cei care se laudă sau cei care
urmăresc un anume profit în spatele unor formule de politețe artificiale și nu ne entuziasmează limbajele de lemn.
Sfântul Nil Athonitul avertizează că acest gen de „comunicare” se va înmulți la sfârșitul veacurilor, tinzând să
elimine cu totul deschiderea reală a unui suflet către alt
suflet, căci „vor flămânzi oamenii de cuvântul lui Dumnezeu, că nu se va găsi un om drept, cu fapte bune, ca să-i
învețe cuvântul mântuirii”. Pe lângă aceea că ne ajută să
înțelegem duhul care va stăpâni lumea la sfârșitul ei, prorocia Sfântului Nil Athonitul cuprinde, indirect, indicarea
soluțiilor concrete prin care cuvintele se pot umple din
nou de vigoare: sinceritatea („om drept”) și săvârșirea
faptelor bune („cu fapte bune”) de către cel ce le rostește
în cugetul său ori către alții.

CRIZA CUVÂNTULUI

Tăcerea cuvântului
Text și foto: Bogdan-Constantin Dincă

Putem vorbi despre o criză profundă a cuvântului ziditor acolo unde nu s-a mai pus preţ pe cultura duhovnicească, acolo
unde superficialitatea aglomerată a cuvântului neziditor a
devenit general valabilă şi consimţită. Pătrunderea adâncă a
înţelesului că pentru orice cuvânt deşert pe care-l vor rosti oamenii vor da socoteală în ziua Judecăţii (Matei 12: 36)
este înfricoşătoare. Când nu există grăire în deşert? Când din
gura noastră răsună frecvenţa Duhului Sfânt, şi nu frecvenţa
noastră, iar ceea ce grăim e de folos pentru toţi cei din jurul
nostru.
Odată ajunşi în această stare de bună înfricoşare începem să
ne întrebăm dacă mai suntem vreodată vrednici să îndrăznim
vreun cuvânt. Totuşi, modelul nostru, Cuvântul Ziditor, Se
face din Dumnezeu Om şi Se coboară în adâncuri ca să ne
izbăvească de chinul cel de veci, ne grăieşte dumnezeieşte,
dar şi omeneşte, fără de vicleşug sau păcat, pentru ca tot
omul să audă, să creadă şi să îşi schimbe viaţa. Sfântul Serafim de Sarov ne îndrumă să reflectăm mai degrabă asupra
milei dumnezeieşti decât asupra dreptăţii lui Dumnezeu. Aşa
că ne trebuie o dreaptă măsură între a grăi şi a tăcea.
Am putea spune la prima vedere că tăcerea este facilă, că
unui om care tace îi este mai uşor decât unuia în care nu mai
încap vorbele, că este o chestiune de lene, nepăsare, fugă,
pedepsire. Dar tăcerea este atât de vastă încât nu o putem
cuprinde în cuvinte, deşi au fost atâtea încercări ale Sfinţilor
Părinţi, Sfinţi ai Pustiei, scriitori, gânditori, oameni de artă,
oameni de cultură. E drept că tăcerea poate fi şi ucigătoare, însă mai de folos ne este să reflectăm la tăcerea care
sfinţeşte, numită de unii liniştire. Sfântul Grigorie de Nyssa

spune că „atunci când se vorbeşte despre Dumnezeu şi în
ce constă fiinţa Sa e vremea să taci, iar când e vorba de oarecare lucrare sfântă a cărei cunoaştere se coboară şi la noi
este vremea să vorbeşti” (Sfântul Grigorie de Nyssa, Omilii la
Ecclesiast, p. 267). Sfântul Grigorie de Nazianz ne spune că
„dacă ţi-ar spune unul mai mare, când mergi cu el la drum,
«hai să cântăm!», să îl asculţi, iar dacă nu ţi-ar spune, taci cu
gura, dar cu inima să preamăreşti pe Dumnezeu”.
Maica Tăcerii este însăşi Maica Domnului. Izvor de înţelepciune a grăirii, Maica Domnului a zis cuvânt şi a mijlocit pentru noi atunci când a ştiut că este nevoie. Sfântul Isaac Sirul
spune că Maica Domnului n-a aşternut în scris gândurile,
iubirea ei pentru Dumnezeu şi Fiul ei, nici durerile sufletului
ei în clipa Răstignirii, căci nu le-am fi putut nicicum înţelege.
În cartea Cunoaşterea despre tăcere, de Părintele profesor
Gheorghe Remete, regăsim că teologia nu concepe niciodată cuvântul fără tăcere, ci mai degrabă fiecare o presupune, o
conţine şi o pune în valoare pe cealaltă. Cuvântul este vârful
omului grăitor de Dumnezeu, tăcerea este adâncimea sau rădăcina. În omul deplin, tăcerea e cuvânt şi cuvântul e tăcere.
Cuvântul iese din tăcere şi nu tăcerea din cuvânt. Mari dascăli ai Bisericii, în toată teologhisirea lor şi prin harul din ei, au
socotit că e mai bine să cinstească locul cu tăcerea, nevrând
să spună nimic mai adânc din pricina neputinţei celor mulţi
de a se ridica la înţelegerea celor scrise. Iar dacă au şi spus
unii câte ceva, mai întâi au cercetat puterea ascultătorilor şi
aşa au spus o parte, spre folos, lăsând cea mai mare parte
neatinsă (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Filocalia a III-a).
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Tăcerea arată modul rugăciunii superioare, ea construieşte
noi trepte pentru sufletul angajat în urcuşul spre Dumnezeu.
Cultivarea tăcerii poate ajunge să se identifice chiar şi cu
măsura rugăciunii, un om rugător este un om care ştie să
tacă. Rugăciunea minţii este superioară celei a gurii pentru
că începe tocmai când se opreşte cuvântul.
Tăcerea este o realitate în viaţa fiecărei persoane, dar şi în
viaţa tuturor. Nu poate rămâne neobservat momentul de
tăcere precum purtarea euharistică a Trupului şi Sângelui
Domnului de la proscomidiar pe Sfânta Masă, în cadrul Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite în timpul Postului Mare,
ca tăcere maximă şi stare de pocăinţă: ,,strana încetează
cântarea, iar credincioşii stau aplecaţi la pământ în adâncă
tăcere, ajungând în mijlocul bisericii, preotul se opreşte puţin
cu faţa spre apus şi binecuvintează pe credincioşi cu Sfântul
Disc, nimic zicând”.
După cum există mai multe trepte ale vieţii duhovniceşti, aşa
putem vorbi şi despre trepte ale tăcerii. Pentru omul de astăzi
starea de nepătimire este aidoma unei noţiuni fără sens deoarece, în sine, oamenii caută patimile şi le consideră forţe fireşti.
Renunţarea la patimi produce nemulţumire pentru că implică
o golire. Însă această golire e umplută din preaplinul dumnezeiesc, aşa cum tăcerea face loc cuvântului dumnezeiesc.
Nepătimirea nu reprezintă o odihnă relaxată, ci o aşezare
deplină şi liniştită a fiinţei. Ea nu este statică, ci este liniştea
arcului încordat. Sfântul Paisie Aghioritul spune că un semn
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al nepătimirii este stăpânirea sufletului asupra dezordinii
exterioare, atunci când auzi numai ce vrei, şi nu mai auzi
ceea ce ştii că este rău. Când cineva nu e obişnuit să spună
rugăciunea în mijlocul zgomotului, pătimeşte din pricină că
mintea nu este dăruită lui Dumnezeu. Acesta trebuie să fie
atent la distragerea dumnezeiască pentru a se putea bucura
de liniştea lăuntrică.
Astăzi, trăim o inflaţie a cuvântului neziditor care o întrece cu
mult pe cea economică. Părinţii Pustiei obişnuiau să Îl trăiască pe Hristos în tăcere, noi astăzi vorbim adeseori despre
Hristos fără să-L trăim.
Avva Agathon a purtat timp de trei ani o piatră în gură pentru
a învăţa să tacă. Am putea spune că acum sunt alte vremuri,
însă cine ne poate opri să purtăm întotdeauna pe buzele inimii noastre rugăciunea lui Iisus Hristos – Piatra noastră?
Mila lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului vine peste om chiar
şi pentru cele mai mici dureri și nevoi ale lui. Aşa putem înţelege ieşirea din starea de tăcere şi însingurare a Sfântului
Serafim de Sarov la chemarea Maicii Domnului. Tăcerea sa nu
era mai mare decât ascultarea de a fi de folos aproapelui spre
mântuire.
În pământul roditor al tăcerii bune şi drepte, va răsări sămânţa cuvântului ziditor, dumnezeiesc, aşa cum după tăcerea îngerilor de jumâtate de ceas la vremea Judecăţii, Mântuitorul
se va pogorî din cer.

INTERVIU
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Trebuie toți să ne rugăm
Interviu cu Episcopul Longhin, Arhiereu-Vicar
al Mitropoliei de Cernăuţi (Ucraina), Starețul Mănăstirii Bănceni
Interviu realizat de Bogdan Herțeg

Foto: Alexandru și Cristina Rădulescu

Atât în Basarabia, cât și în Bucovina de Nord am văzut că iarba e mai verde, ceru-i mai albastru, probabil că
suferința a fost mai pură și mai extinsă, iar globalizarea încă nu și-a țesut pânza ei fadă. În această binecuvântată suspendare între comunism și capitalism, între două sisteme materialiste, pauză de care România
s-a bucurat prea puțin, credincioși ortodocși basarabeni și nord-bucovineni s-au întors la valorile sufletești
din perioada interbelică. De aici rezultă o intensitate existențială care în spațiul românesc este doar o amintire. Astfel, mulți dintre frații noștri creștini din Republica Moldova și din Ucraina s-au putut întoarce la firea
românească interbelică luând cu ei din perioada comunistă memoria suferințelor martirice pentru Hristos
și pentru cei dragi. Iar în jurul rugăciunilor Preasfințitului Longhin s-a strâns în iubire smerită și blândă o
familie învăluită de o bucurie care lăcrimează pentru necazul, boala și mântuirea celorlalți.
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Copiii din satul Molnița sunt îngrijiți de mulți oameni, de maici, de cadre specializate, de copii înfiați
care au crescut și au rămas să ajute găsindu-și în acest fel un rost în lume. Și totul pornește de la legătura puternică dintre PS Longhin și Dumnezeu, legătură creată prin rugăciune. S-au realizat mai multe
reportaje care îi prezintă pe cei 400 de copii înfiați. Totuși, ca să nu se ajungă la o simplă prezentare,
fie și una emotivă, trebuie pusă problema a ce se întâmplă în sufletul oamenilor care duc cu ajutorul
Domnului o asemenea muncă grea. Până la urmă, acolo e cea mai mare muncă, la nivel interior; și tot
acolo e învățătura cu care te poți întoarce acasă. I-am vizitat pe copii, am stat de vorbă cu ei, am observat bucuria luminoasă pe care o au, chiar dacă trec prin boli considerate incurabile. Dar copiii știu
că esența lucrărilor de la Bănceni, Boian și Molnița poate fi înțeleasă doar prin apropierea de lumina
harului strânsă în învățătura trăită a tatălui lor, Episcopul Longhin. Predicile acestuia ar trebui studiate, pentru că nu sunt vorbe, ci cuvinte vii; și sunt vii pentru că sunt făptuitoare, revelatoare și tăioase
prin conturul lor precis. Cuvintele adevărate duc la fapte, iar faptele se întorc în cuvinte. Pe acestea să
le ascultăm, chiar dacă îmi spunea cineva că în România ne-am obișnuit mai mult cu vorbele.
Ce este în sufletul unui om în fața unei lucrări duhovnicești mari?
Depinde de starea de duhovnicie a omului, în ce stare se
află el, sufletește. Numai atunci poți să vezi unde te afli
și ce stă în fața ta. Până nu te cobori înăuntrul sufletului
tău, nu poți să vezi înainte lucruri mari sau prea mari.
Altfel lucrarea devine apăsătoare?
Și apăsătoare, și neroditoare. Pentru că dacă nu te cunoști singur pe tine, atunci nu poți să vezi mai departe
nimic.
Și ce a fost în sufletul Preasfinției voastre când
ați înțeles ce trebuie să faceți?
Păcatul. Păcatul mi-a impus să fac tot, să pot răscumpăra,
să fac ceva pentru ceilalți. Toți oamenii am păcătuit, toți
eram vinovați de moarte, însă Dumnezeu prin dragostea
Lui ne-a răscumpărat. Noi nu trebuie să rămânem numai
la aceea că Dumnezeu ne-a răscumpărat și eu trebuie să
trăiesc liniștit, ci trebuie să facem ceva, trebuie să pornim
la o muncă duhovnicească, ca să putem ispăși și noi și să
facem ceva pentru dragostea lui Hristos.
Care a fost momentul care a declanșat această
înțelegere?
Eu mă gândesc că în inima fiecărui om, când se apropie
darul Duhului Sfânt, când Se apropie Dumnezeu, este
ceva care te atrage, ca un magnet. Dragostea lui Dum-

22

nezeu este ca un magnet care te atrage și vrei să faci
ceva, să faci pentru Domnul, ca să poți bucura. Un copil
ar face pe mamă fericită, să facă ascultare, să o ajute.
Așa și noi, când pornim pe calea Domnului, când ne vedem starea de păcat, starea de cădere, ca să ne ridicăm
trebuie prin ceva, prin a face ceva pentru Dumnezeu,
pentru suflet, pentru poporul acesta. Te zbați întruna
pentru a face ceva și bun, ca să poți recupera relele
vieții pe care le-am făcut din neștiință sau când nu-L
cunoșteam pe Dumnezeu sau destulele vremuri grele
care au fost peste noi. Știți cum a fost și la școli, peste
tot una ne învăța: că nu există Dumnezeu. Atunci eram
așa ca înainte de moarte, moarte duhovnicească. Dar
harul lui Dumnezeu care s-a păstrat prin părinții noștri,
prin zidurile închisorilor unde au suferit foarte mult, nu
datorită nouă, ci datorită lor, că astăzi noi ne bucurăm
în durerea lor, în libertatea aceasta de astăzi, pentru că
vremurile acestea le-au plătit ei. Acum nu știu ce vom
face noi mai departe, ce vor face cei de după noi. Noi
acum nu mai plătim – noi uitasem de Dumnezeu, de
dragostea Lui, de ce a plătit pentru noi și ce a trebuit
să plătească pe Crucea Răstignirii dragostea lui Dumnezeu-Tatăl. Și de aici este cel mai greu. Noi am prins
din tot ceea ce a fost de la buneii noștri, de la străbuneii
noștri, noi am prins ceva bun și frumos. Acum, dacă ne
uităm în jur, e un dezastru și mai departe nu știm ce va
fi. Ne străduim ca să întoarcem poporul, ca să-l lămurim
că nu se poate așa, dar e destul de greu.
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Ce atrage pentru un astfel de om harul lui Dumnezeu care s-a îndepărtat așa de mult?
Eu zic că numai rugăciunea. Trebuie toți să ne rugăm și
toată lumea să se roage, pentru că nouă vrăjmașul diavol
ne-a tăiat firul legăturii cu Dumnezeu, al rugăciunii. Dacă
atâția sfinți erau în atâta suferință prin închisori și ei se
rugau neîncetat, starea lor era mereu spre Dumnezeu.
Noi acum în libertatea aceasta ne-am gândit că așa sunt
toate date, n-am prețuit că toate darurile acestea sunt de
la Dumnezeu și dacă acum nu începem a ne ruga, precum
și tot poporul, vor veni mari necazuri asupra noastră, mari
greutăți vor veni, pentru că nu mai are cine împreuna cerul cu pământul. O rugăciune, dar făcută din inimă, din
suflet, aceasta mai poate îndrepta pe un om și primi harul
înapoi, pe care îl pierdem din nepăsare, din lenevirea sufletească, duhovnicească. De aceea, trebuie toată lumea
să se roage. Noi vrem să primim daruri bune de la Dumnezeu și Dumnezeu ni le dă, suntem copiii Lui. Dar noi prea
ușor le primim și nu le prețuim. Dacă va începe lumea a
se ruga fierbinte spre Dumnezeu, se va schimba totul în

jur, se va schimba și lumea. Chiar omul păcătos, dacă se
roagă lui Dumnezeu, el începe să pătrundă peste piatra
aceasta a inimii. Și coborându-se harul îi înmoaie inima, îi
vin lacrimile, îi vine umilința, îi vine smerenia, vede omul
cât de slab, cât de neputincios este. Acesta ar fi primul
medicament pentru noi: întoarcerea la Dumnezeu și rugăciunea fierbinte din inimă, nu de formă.
„TREBUIE TOȚI SĂ NE RUGĂM, PENTRU CĂ NU MAI ARE
CINE ÎMPREUNA CERUL CU PĂMÂNTUL.”
Considerați că lipsa rugăciunii a înstrăinat acum
popoarele și în această zonă?
Da. Dumnezeu a spus: Rugați-vă neîncetat (I Tesaloniceni 5: 17). Eu nu pot să știu, dar după cât întreb, foarte
puțină lume se mai roagă.
Care este starea acum în Ucraina?
E o stare foarte grea, e o stare apăsătoare. Nici nu știu cum
să vă spun, tare mult suferim sufletește, pentru că Dum-
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nezeu nu vrea să vadă că facem rău, nu vrea să ne omorâm, să ne dușmănim. Dumnezeu este dragoste. Iubirea
aceasta ar trebui să pătrundă tot, ar trebui să trecem peste eul nostru, peste orgoliul nostru. Avem un duh, așa că
noi vrem să ne răzbunăm, dar răzbunarea este a lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta... Cum poți să te simți într-o
țară unde atâta sânge s-a vărsat? N-aș vrea să amintesc
numărul celor care au murit în războiul acesta, care este
un război neînțeles, ne omorâm frați pe frați, de aceeași
credință, de același sânge al slavonilor. Este o urmărire
care caută să ne lovească, ca noi între noi, ortodocșii, să
ducem războaiele acestea. Dar războiul n-ar trebui deloc.
Și starea aceasta este cea mai grea, toată lumea stă cu
frică, doarme cu frică: „Îndată ne ia, îndată ne duce la război”. Mamele plâng, deci e o stare... Și noi, când trăim,
trăim cu durerea poporului. Cu asta ne trezim, cu asta ne
culcăm, că altfel nu avem cum.
În tot acest context, spuneau colegii mei cu care
am venit că Mănăstirea Bănceni este ca o țară în
sine, care își caută pacea ei.
Da. Dorim ca și în sufletele oamenilor să aducem această pace, dorim să fim toate națiunile, necăutând ce limbă vorbim, de ce națiune suntem, ca să ne regăsim lângă Crucea lui Hristos, lângă harul dumnezeiesc, ca să

Expresii, gesturi, istorii personale și vieți se rotesc pe aleile
caselor de copii din Molnița. Copiii formează cercuri în jurul
maicilor. E început de vacanță și soare haric, mângâietor.
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nu mai existe națiune aici. Da, fiecare țară are dreptul la
limba sa, la poporul său, la credința pe care o avem, dar,
în schimb, trebuie să iubim pe toată lumea, pe întreg
pământul. Ura este păcat de moarte, dragostea trebuie
să le biruie pe toate.
Observam că Mănăstirea Bănceni este ca o cetate
luminoasă în jurul copiilor. Sunt îngrijiți și sufletește, nu doar trupește. Cum are loc apropierea
lor de Biserică?
Ei, când s-au trezit, s-au trezit aici, pentru că i-am luat
de mici. Noi niciodată n-am impus copiilor să creadă în
Dumnezeu. Ei singuri, trăind, văzându-ne pe noi, au început și ei să se roage, au început să vină cu noi la biserică duminica. Copiii nu pot veni toată ziua, noi trebuie
să fim în fiecare zi la biserică, la slujbă, avem rânduielile mănăstirii. Dumnezeu ne-a trimis mult har prin copiii
care sunt – așa am simțit eu. Pentru că atunci când am
alinat durerea altor suferinzi, Dumnezeu ne-a alinat durerile noastre, și trupești, dar și sufletești, care sunt mai
grele decât durerile trupești. Acești copii m-au înviorat
în fiecare zi și, în fiecare zi văzându-i, am început să
trăiesc din nou, necăutând la multele greutăți pe care le
trec. Ei îmi dau întotdeauna duh de viață. Când pe ei îi
vezi suferind, în ce stare sunt, fără mâini, fără picioare,
că sunt atât de bolnavi, când știi că n-au pe nimeni în lumea aceasta, tu te întărești, văzând că Dumnezeu nu i-a
lăsat, nu i-a părăsit, pentru că numai Unul Dumnezeu
poartă grijă de ei. Noi am putea spune că noi suntem
cei care purtăm grijă, dar este înșelăciune și minciună.
Însuși Dumnezeu poartă grijă de noi toți și prin această
lumină harică – pentru că orice mănăstire, orice biserică
este ca un Tabor, care luminează, radiază lumina harului, lumina Duhului Sfânt – stând aici te încălzești, vrei,
nu vrei. Inima ți-o încălzește acest foc al Duhului Sfânt.
Așa și ei; de multe ori vorbesc copiii și rămânem mirați
de vorbirea lor, de cuvintele pe care le spun ei.
„ACEȘTI COPII M-AU ÎNVIORAT ÎN FIECARE ZI ȘI, ÎN FIECARE ZI VĂZÂNDU-I, AM ÎNCEPUT SĂ TRĂIESC DIN NOU,
NECĂUTÂND LA MULTELE GREUTĂȚI PE CARE LE TREC.”
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În timp ce alți copii erau bucuroși să ne vadă și curioși să ne cunoască, această copilă era prinsă în lumea desenului ei. Când
într-un final și-a întors privirea spre fotograf, ochii ei încă desenau amintirea unei vechi suferințe.

Mângâierile de mamă și privirile iubitoare sunt cuvintele de rugăciune ale celor care lucrează cu copiii.
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La mijlocul anului 2015, la Mănăstirea Bănceni am întâlnit familii de ucraineni din Donețk. Unii refugiați stau și de un an și
jumătate. Sunt femei și copii. Tații au rămas la Donețk să muncească riscându-și viața.

Am văzut că sunt sub ocrotirea mănăstirii tot
mai mulți copii refugiați cu mamele lor, din cauza confruntărilor armate. Cum vedeți soarta
confruntărilor?
Au fost mai mulți, acum sunt mai puțini. Au fost mulți copii, s-au mai dus, s-au mai întors, unii s-au mai dus în alte
părți. Nu pot să spun nimic. Mi-e milă de ei tare. Tare bine
este când ești la casa ta, în patria ta, când răsare soarele
și e pace, când nu zboară bombele. Atâția copii au murit,
atâta popor a murit. Cât va fi nevoie, atâta îi vom ține aici.
Le ieșim cu toate în întâmpinare, îi ajutăm, pentru că nu
știm nici noi ce ne așteaptă în ziua de mâine.
Din multele istorioare care se leagă de istoria mănăstirii, m-am legat sufleteşte de pruncul Serghei. Mi se
pare o taină deosebită îmbisericirea omului la o vârstă atât de fragedă. Mai mult, acum, trupuşorul lui a
devenit moaşte. Cum să înțelegem această taină?
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Serghei a fost primul copil pe care l-a luat Dumnezeu
dincolo, în veşnicie, şi primul mormânt al Mănăstirii din
Bănceni acela a fost. Ştim că atunci când Dumnezeu dă
viaţă omului, este scrisă şi ziua când va pleca de pe acest
pământ. Noi am ştiut, ne-au spus doctorii că nu pot face
nimic, aşa s-a născut, bolnav, dar în ochii lui se vedea
atâta putere şi lumină! Când priveai în ochii lui, nu ştiai
ce se petrece cu tine, atâta dragoste se revărsa. Am stat
cu dânsul nopţi întregi, l-am ţinut pe genunchi, dar după
ce l-a operat, el nu m-a mai văzut. Şi mă ţinea de deget
ca să nu-l las. Era o legătură între noi, dacă eram la mii
de kilometri, eu simţeam că lui îi era rău acasă, sunam şi
atunci lui îi era rău. Eram la slujbă la Boian şi am spus că
lui Serghei îi este tare rău, ori a murit, ori ceva este cu dânsul. Fraţii au spus că este o ispită, că nu mă lasă vrăjmaşul
să slujesc liniştit, dar pe mine mă durea tare sufletul şi îl
vedeam într-o suferinţă atunci, simţeam că trebuie ajutat.
Nu a durat nici zece minute şi s-a deschis uşa la altar.
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Îmi spune că lui Serghei atât de rău îi este cum nu i-a
fost niciodată. Am slujit Liturghia, că nu am voie să las Liturghia. Când am venit acasă, erau trei maşini cu doctori,
toţi în jurul copilului. Copilul avea jumătate de trup negru,
jumătate normal. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Orice au făcut,
nu au putut să îl scoată din starea aceea. Am pus mâna pe
el şi am spus: „Serghei, tata a venit!”. Şi şi-a revenit deodată. Era ca într-o comă. Doctorii au spus: „Nu avem ce
face aici”. Plângeam zi şi noapte deasupra lui şi Îl rugam
pe Domnul: „Doamne, eu toată viaţa îl ţin în braţe, numai
lasă-l, nu mi-l lua!”. Atât de drag îmi era. Însă mai dragi Îi
suntem lui Dumnezeu, pentru că dragostea Lui L-a pus pe
cruce şi L-a răstignit. Eram distrus sufleteşte – n-ar trebui
noi, creştinii, să fim aşa, ar trebui să ne bucurăm că merge
un suflet la cer, dar nu suntem atât de pregătiţi şi totuşi
durerea o simţim mare. Dar în ziua în care l-am înmormântat, toată pădurea a lăsat crengile la pământ. Când a fost
scos trupuşorul afară, toate crengile s-au ridicat spre cer,
în sus. Aşa o frumuşaţă de copil cum era el parcă n-am
mai văzut niciodată! Şi am rămas legat totdeauna.

dea o mână de ajutor, Acela este numai Bunul Dumnezeu.
Numai Bunul Dumnezeu ne-a pus la lucrarea aceasta. E
foarte grea ascultarea cu copiii. Maicile, săracele, zi şi
noapte, 23 de ani, sunt întruna cu copiii. Aşa am înţeles
că e binecuvântarea noastră: să o facem cu dragoste pentru Dumnezeu, pentru cer.
Cum v-ați hotărât să scoateți trupul copilului?
Am luat binecuvântare de la Înaltul. Îmi părea tare rău
după dânsul, vream să fie la uscat şi am făcut micuțul paraclis pentru el şi pentru Maica Heruvima și Maica Serafima – ştiţi, multe minuni se petrec la o maică rusă, Maica
Serafima, care a trăit toată viaţa în genunchi, numai rugăciune şi plâns, vorbă foarte puțină, rar când o auzeai

Avea un an, o lună şi o săptămână.
Da, douăsprezece zile.
„CÂND TRĂIEŞTI ÎN LUMEA ACEASTA ŞI NU AI PE NIMENI,
ŞI SE GĂSEŞTE CINEVA ÎN MAREA ACEASTA A DURERII
TULBURĂTOARE SĂ ÎŢI DEA O MÂNĂ DE AJUTOR, ACELA
ESTE NUMAI BUNUL DUMNEZEU.”
Şi ce v-a făcut să vă liniştiți?
Era starea sufletească foarte grea, două zile la rând a fost
aşa cum a fost, eram în nişte chinuri, a treia zi am adormit
puţin şi Mântuitorul Hristos, pe un câmp pe iarbă verde
cu flori, a venit înaintea mea cu dânsul în braţe şi mi-a
spus: „De ce plângi? Tu vezi unde este el? Este pe braţele Mele. Eu l-am luat!”. Imediat m-am trezit și mi-am
revenit. Şi am făcut masă pentru a treia zi. Am chemat
copiii mai necăjiţi de prin sate – câteva sute de copii – și
am făcut masă pentru dânşii. Şi acum m-am liniştit aşa,
dar mai mult stăteam la mormânt, parcă nu m-aş fi dus
de acolo. Tare scump mi-a fost. Toţi copiii sunt aşa. Ştiţi,
când trăieşti în lumea aceasta şi nu ai pe nimeni, şi se găseşte Cineva în marea aceasta a durerii tulburătoare să îţi

Sfântul Paisie Aghioritul a spus despre cei care suferă de cancer că
sunt ca-n Cer. Părintele Ciprian Negreanu s-a întrebat la o cateheză
ce mai putem spune atunci despre copiii care mor de cancer. Să ne
rugăm pentru ei? Mai bine le-am cere lor să se roage pentru noi.
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vorbind. Și l-am pus acolo ca să mă mângâi. Ştiu că într-o
zi va veni vremea când ei ne vor întâlni dincolo, în cer.
Domnul să aibă milă, să vă trimită putere de sus! Şi tuturor fraţilor români, din toată România, le doresc doar mila
lui Dumnezeu, iertarea păcatelor şi să se întoarcă toţi la
Dumnezeu, pentru că viaţa aceasta este frumoasă, este
scumpă, o preţuim, este dată de Dumnezeu, dar să nu
uităm că suntem pentru câteva clipe pe acest pământ, ca
oaspeţi. Într-o zi trebuie să plecăm toţi dincolo şi le doresc să se pregătească pentru ziua cea minunată a întâlnirii cu Dumnezeu acolo sus, în veşnicie. Toată România
şi toată lumea de pe întreg pământul să se mântuiască
şi să vină la Hristos cu lacrimi de pocăinţă, cu durere în
suflet pentru tot răul ce l-am făcut. Este iertare pentru
fiecare om, să se întoarcă la Dumnezeu.
„MAI DEGRABĂ SĂ TE PLIMBI PRINTR-O PĂDURE CU O
RUGĂCIUNE, SĂ AUZI PĂSĂRILE CUM CÂNTĂ, SĂ PRIVEȘTI SPRE TOT CE ESTE ÎN JUR, SPRE CE A FĂCUT DUMNEZEU PENTRU OM, DECÂT SĂ STAI ÎN TOATE NEBUNIILE
ACESTEA.”
Și să mai veniți, mă bucur, noi nu prea tare suntem cu
interviuri, că ne-am mai supărat așa, ne-au chinuit prea
mult cred că. Noi nu le facem pentru presă, noi toate leam făcut, dragii mei, pentru mântuirea sufletului. Nu am
luat peste 400 de copii să mă filmeze cineva, să mă arate
pe televizoare să mă vadă lumea. Eu vreau ca Dumnezeu
să vadă toată ziua noastră, nopțile și suferințele, tot ce am
făcut pentru acești copii, 180 de copii cu handicap, 82 cu
SIDA. Vă dați seama în ce greutate, când îl vezi în suferință
și când îl vezi pe copil aproape mort și nu știi ce să-i faci,
și Dumnezeu iar îi dă viață. Cu asta trăim, dar nu pentru
presă, ci pentru suflet, pentru Dumnezeu. Dar să știți că
pe toți îi întorc acum înapoi, numai pe unii români i-am mai
lăsat să vină. Dar aici nu dau la nimeni niciun interviu, absolut nimic, nici nu stau de vorbă, pentru că m-au supărat
foarte mult, au scris minciuni. Trebuie să spui adevărul, prin
presă să fie adevăr, chiar să fie dureros, dar să fie adevăr,
dar când le înflorim noi și le facem cum le facem... Uite pe
români nu-i pot refuza încă, ne biruiți.
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Nu suntem cu nimic, nici cu internetul – ce-mi mai spune
unul, altul. Câteodată parcă sunt curios să aud, să văd
ca să știm cum stăm, cum să apărăm și noi, că trebuie câteodată. Dar mai întreb pe unul, pe altul așa, dar îi
prea mare murdărie, e prea multă minciună, vicleșug și
noi dezorientăm lumea, poporul. Mai degrabă să te plimbi
printr-o pădure cu o rugăciune „Doamne, Iisuse”, să auzi
păsările cum cântă, să privești spre cer, spre tot ce este
în jur, flori, pomi, ce a făcut Dumnezeu pentru om, decât
să stai în toate nebuniile acestea, care te înnebunesc, te
strici de cap. Avem tineri care vin, îs aduși la mănăstire, la
rugăciune, sunt gata de zile, înnebunesc, nu știu ce-i cu
dânșii în toate stările acestea ce au ajuns astăzi.
Și greu e după aceea să te rogi, că te rogi cu toată
ființa ta.
Noi spuneam către popor: uitați-vă mai întâi la televizor și
pe urmă veniți la rugăciune. O să-L vedeți pe Hristos sau ce
ați văzut la televizor? Și atunci vei vedea ce dăunează și ce
ajută. Dar eu ațintesc privirea la Iisus cel Răstignit și mă uit
la sfânta icoană să mă liniștesc, să pot ajunge la Dumnezeu
ca să nu mă bâlbâi, că toată lumea se bâlbâie așa și spune
că s-a rugat, dar gândurile zburau. Nu ne-am adunat acasă,
nu am lăsat grijile acestea lumești și noi zicem că ne-am
rugat. De aceasta spun că trebuie rugăciune și trebuie să
stăm cu Dumnezeu, mai ales noaptea. Noaptea rugăciunea
e cea mai liniștită, când toată lumea doarme, diavolii luptă,
dar tu Îl chemi pe Dumnezeu. Cel mai liniștit poți fi atunci
și cea mai primită este rugăciunea aceea, așa spun Sfinții
Părinți, rugăciunea de la miezul nopții.
Plecăciune la toți românii din partea noastră. Să ajute
Bunul Dumnezeu! Să iubim poporul acesta, pentru că
el întotdeauna a fost foarte necăjit, foarte chinuit. Mie
așa mi-i milă de lume, așa aș vrea să se întoarcă toți la
Dumnezeu cu inima curată! Mă doare tare sufletul și aș
vrea ca să nu aibă diavolul parte de nimeni din oamenii de
pe pământ, ca împreună să ne mântuim toți și să rămână
păgubaș vrăjmașul mântuirii noastre. Așa trebuie să ne
iubim, știți, poporul acesta, lumea aceasta. Sfinții Părinți
se rugau și pentru diavoli ca să-i ierte Dumnezeu, că le
era milă că au căzut, dar și nouă să ne fie milă.
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Criza cuvântului vine din criza
îndepărtării de viața creștină
- Interviu cu Părintele Mihai Andrei Aldea Interviu realizat de Tatiana Onilov
Foto: arhiva personală a Părintelui Mihai Andrei Aldea;
Romina Sopoian; llarion Moga

Teolog, etnolog, scriitor și istoric, Părintele
Mihai Andrei Aldea este unul dintre puținii
reprezentanți ai Bisericii care se implică
activ în dezbaterile ce țin de provocările actuale din societatea noastră. Cu o atitudine
fermă oferă răspunsuri clare unor întrebări
referitoare la rostul și demnitatea neamului
românesc ori la importanța rolului Bisericii
în societatea românească și în întreaga lume.
Nu ocolește subiecte precum: legea antilegionară, artele marțiale, tragedia de la Clubul
Colectiv. Este foarte prezent pe Facebook,
deci aproape de tineri, dar este activ și în
presă sau prin cărțile publicate. În 2008 a
publicat primul volum din Drumul spre Vozia,
cunoscut ca primul roman fantasy românesc,
cu un tiraj de zeci de mii de exemplare doar
printr-o popularizare pe internet, fără nicio
campanie publicitară. Este un apărător al
folclorului românesc și vede în tradițiile neamului nostru o trăire autentică a Ortodoxiei.
Tinerii îl îndrăgesc pentru suflul tineresc,
tonul jovial și abordările deschise ale diferitelor situații.
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Am stat și noi de vorbă cu Părintele Mihai Andrei despre crizele din prezent ce alterează identitatea României. Mesajul său, care ne-a insuflat încredere, este că tinerii sunt părți tari și lucrătoare ale Bisericii, care pot
schimba lucrurile, începând prin strădania personală și exemplul propriu. Sfaturile părintelui s-au orientat
spre îndeplinirea poruncilor lui Hristos, începând cu fiecare experiență cotidiană, fie ea oricât de măruntă.
Am înțeles, așadar, că odată cu împlinirea poruncilor, va spori credința, ca mai apoi să se dezvolte discernământul, iar prin discernământ va fi posibil să ieșim din orice criză, inclusiv din cea a cuvântului.
De ce există o criză a cuvântului bun tocmai în timpurile când se înregistrează o invazie de cuvinte?
Unde ar trebui să căutăm cuvântul bun?
Criza cuvântului bun este rezultatul netrăirii cuvântului bun
pe care-l avem deja. De fapt, noi nu avem nevoie de mai mult
cuvânt bun decât este. Noi avem foarte mare nevoie să trăim măcar o parte din cuvântul bun pe care deja-l avem. E o
problemă foarte profundă aici, fiindcă toți vor să fie maeștri
în cuvânt, însă, în realitate, aproape nimeni nu încearcă să fie
maestru în trăire. Nu reperele ne lipsesc. Nouă ne lipsește
trăirea. Or, fără să trăiești cuvântul, nu-l ai de fapt. Credința

fără fapte moartă este (Epistola sobornicească a Sfântului
Apostol Iacov 2: 26), spune Sfânta Scriptură, și tot Sfânta
Scriptură spune: Din preaplinul inimii grăiește gura (cf. Luca
6: 45). Chiar dacă noi luăm în gura noastră cuvinte patristice sau cuvinte duhovnicești, fără a le trăi în inima noastră le
vom deforma; fără să vrem, fără să ne dăm seama, dar le vom
deforma. Vom ajunge să vorbim lucruri greșite, răstălmăcite,
cum făceau fariseii în timpul lui Hristos, care, nemaitrăind
Scriptura, ajungeau să răstălmăcească, fără să își dea seama, fără să intenționeze. Saul, ucenic al lui Gamaliel și un
rabin iscusit, deși tânăr, rabin foarte iscusit, devenise prigonitor al creștinilor. De ce? Pentru că, în realitate, el fiind
ucenicul fariseilor, nu trăia credința, deși el Îl căuta sincer
pe Dumnezeu. Și-a avut nevoie de acea iluminare pe drumul
Damascului, după ce comisese o grămadă de crime în Ierusalim, pentru că el pleca spre Damasc pentru că distrusese
aproape complet Biserica din Ierusalim. Deci făcuse niște
fapte foarte urâte, monstruoase în numele lui Dumnezeu.
După cum se spune: Va veni vremea când oricine vă va ucide
pe voi va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu (cf. Ioan 16: 2).
Dacă un om înalt în educație teologică, precum Saul, a putut
să facă asemenea lucruri până când s-a întâlnit cu Hristos,
pe drumul Damascului, și-a devenit Pavel, cu atât mai mare
este primejdia pentru oricare dintre noi. Deci, soluția nu o
văd în mai mult cuvânt bun, ci, în primul rând, în trăirea cuvântului bun pe care deja îl avem.
La ce vă referiți când spuneți „trăire”?
Vedeți, am întrebat odată niște pelerini care veniseră la
mănăstire la Paltin-Petru Vodă, am întrebat niște femei,
pentru că grupul de pelerini era format aproape numai din
femei: ,,Care este femeia care a avut cea mai bună, cea mai
strălucită carieră?”. Am pus această întrebare pentru că, la
un moment dat, o femeie a spus: ,,Dar femeia ar trebui să
stea la cratiță?”. Și am pus atunci întrebarea: ,,Care este fe-
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meia care a avut cea mai strălucită carieră din istorie?”. Și
n-au știut să-mi răspundă la început, până când o doamnă,
care fusese mai tăcută, a spus: ,,Maica Domnului”.
Corect. Maica Domnului a ajuns Împărăteasa cerurilor. Este
mai presus decât toți bărbații, în afară de Iisus Hristos, Care
este și Dumnezeu. Maica Domnului a avut o asemenea carieră, încât i-a întrecut pe toți bărbații. Cum a ajuns ea atât
de sus, fiind casnică, spălând vasele, schimbând scutece,
măturând în casă și așa mai departe?
„ADEVĂRATA TRĂIRE A CUVÂNTULUI, ADEVĂRATA TRĂIRE
A CREDINȚEI CREȘTINE SE FACE ÎN VIAȚA DE TOATE ZILELE.”
De ce dau acest exemplu? Pentru că ar trebui ca orice
femeie să fie casnică? Fiecare om are chemarea lui. Dar
ideea este că, dacă pentru lucrurile mărunte de fiecare zi
dăm slavă lui Dumnezeu, atunci vom sluji lui Dumnezeu
prin fiecare lucru mărunt pe care-l facem (curățând cartofi, măturând prin casă, spălând geamurile etc.). Aceasta
înseamnă trăirea cuvântului. Cuvântul se trăiește nu în
situații excepționale. În situații excepționale ai de-a face
ori cu o mobilizare specială, cum spunea părintele Nicolae
Steinhardt, ori chiar cu roadele netrăirii tale de până atunci.
Dar adevărata trăire a cuvântului, adevărata trăire a credinței creștine se face în viața de toate zilele, când în mijlocul
de transport în comun suntem înghesuiți, suntem bruscați;
când ne ducem la un ghișeu și funcționara se poartă nepoliticos cu noi; în toate momentele în care șefii, colegii de la
școală, de la locul de muncă au izbucniri, au neputințe, au
răutăți, acolo se trăiește învățătura creștină. Și de acolo,
dacă o trăiești, pe urmă înveți ce înseamnă Evanghelia cu
adevărat și acolo, dacă o trăiești, devii izvor de lumină.
Când Hristos a spus: Voi sunteți lumina lumii (Matei 5: 14), a
spus un lucru extraordinar. Dar nu putem să fim lumina lumii
numai dând din gură pe niște forumuri sau chaturi de internet. Noi suntem lumina lumii dacă nu aruncăm hârtii pe jos
pe stradă, dacă nu rupem frunze din gardul viu pe lângă care
trecem, dacă știm să ajutăm pe cineva care are un necaz, în
toate fleacurile de zi cu zi, când ne ducem și-o funcționară
răspunde nepoliticos și îi zâmbim și iertăm, lucru frumos. Dar

nu facem asta nici din lașitate, nici din prostie, ci pentru că
încercăm să dăm bunătate, gândindu-ne că poate omul din
fața noastră are durerile lui, chiar dacă noi nu le știm. Poate
că înainte de noi a fost cineva care s-a purtat urât cu ea. Se
întâmplă de multe ori asemenea lucruri și normal că femeia
devine indispusă, poate este rănită pentru ani de zile de cine
știe ce mojicie a cuiva. Și-n clipa în care noi venim, iar ea,
chiar dacă se poartă urât, primește un răspuns cu dragoste și
cu iubire de la noi, chiar dacă nu reacționează totdeauna pe
moment, în realitate îi înseninăm viața, i-o luminăm. Acestea
sunt adevăratele forme de trăire a cuvântului: zi de zi, în viața
de toate zilele, fără să te plictisești, dimpotrivă, bucurându-te
că poți să aplici Evanghelia lui Hristos în viața ta.
Aceasta înseamnă să acceptăm orice provocare
din fiecare zi și să avem puterea și râvna de a o
transforma prin prisma poruncilor?
Eu am o vorbă: problemele există ca să fie rezolvate. O prietenă de-a mea a spus un cuvânt mai frumos, un cuvânt
care mie îmi place mai mult: ,,Părinte, luptele există ca să
fie date”. Oricum o iei, tot bine este.
Adevărul este că orice întâmplare din viața omului poate fi
luată pozitiv sau negativ. În clipa în care o iei pozitiv, o folosești ca să devii mai bun și prin aceasta faci lumea mai bună.
De exemplu, în clipa în care ai plecat de la locul de muncă
sau de la facultate, sau de unde pleci și trebuie să iei autobuzul, dar acesta întârzie – acum poți să folosești acest lucru
pentru a te uita la oamenii din jurul tău, pentru a încerca să-i
înțelegi, să-i cunoști și-n felul acesta să fii mai aproape sufletește de ei. Poți să folosești acest lucru ca să te rogi, poți
să folosești acest lucru pentru a vedea frumusețea cerului,
poți să folosești acest lucru pentru a te cerceta pe tine însuți
și pentru a-ți da seama dacă la locul de muncă sau la școala
de la care vii te-ai purtat așa cum trebuie sau nu. Sau poți să
folosești timpul respectiv pentru a înjura întârzierea, pentru
a-ți blestema viața că trebuie să stai în stație, pentru a bârfi
pe unii și pe alții că din cauza lor întârzie autobuzul sau din
cauza lor ai ajuns târziu și-ai pierdut pe cel de dinainte etc.
Aceeași situație poate fi folosită spre bine sau spre rău. Nu
situația este bună sau rea în sine. Tu ești cel care transformi
situația într-o oportunitate, într-o ocazie de a deveni mai bun
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sau, dimpotrivă, într-o ocazie de a deveni mai rău, depinde de
noi. Aceasta este trăirea cuvântului bun: dacă fiecare întâmplare din viața noastră este pentru noi un prilej de-a deveni
mai buni. E destul de simplu în teorie. Mai greu este să ne
obișnuim să facem lucrul acesta tot timpul.
În zilele noastre, când există acest cumul informațional în toate domeniile, inclusiv în cel teologic, în
cel duhovnicesc, cum ar trebui să alegem ceea ce
ne este de cel mai mare folos, ținând cont de faptul
că încă nu avem format un discernământ duhovnicesc, că nu avem instrumentele necesare pentru a
tria informația bună?
Sunt două linii foarte importante, din punctul meu de vedere. Prima este aceea a câtorva cărți fundamentale. Aici
intră Sfânta Scriptură, care ar trebui să fie în casa oricărui
om care se pretinde cult și, cu atât mai mult, în casa oricărui
om căruia i se spune creștin. Și trebuie să fie nu ca piesă de
mobilier, ci pentru a fi citită mereu. Apoi, Actele martirice,
Viețile Sfinților, Patericul Egiptean, eventual, Scrierile Părinților Apostolici, pentru că toate acestea reprezintă Evanghelia
trăită din vremea primilor creștini, acolo vedem biserica așa
cum a fost întemeiată ea de Hristos și cum a fost trăită în
primele veacuri. Astfel, putem învăța cum să ne trăim viața și
putem învăța ce alegem mai departe, putem alege alte cărți
pe care trebuie să le citim. Aici, din punctul meu de vedere,
intră obligatoriu și Omiliile la Matei ale Sfântului Ioan Gură
de Aur, o carte monumentală și care tâlcuiește Noul Testament într-un chip strălucit; Tâlcuirile la Psalmi ale Sfântului
Vasile cel Mare și, pentru cei care vor să avanseze mai mult
în teologie, scrierile Sfântului Grigorie Palama. Sunt și altele,
dar acestea ar fi câteva cărți, să zicem, fundamentale. Ar mai
fi Teologia Dogmatică a Părintelui Dumitru Stăniloae, Pidalionul sau Canoanele Bisericii lui Hristos, care sunt, trebuie
să fie cunoscute de fiecare dintre noi. Ceea ce am spus îți ia
mulți ani de zile, pentru a citi, a aprofunda și mai ales pentru
a încerca să aplici în viața de toate zilele.
A doua linie fundamentală pentru a alege ce citim este viața
practică. Un om care este desprins de realitate, de concret, nu va
putea să-și dezvolte discernământul. De aceea, a apărut acest
,,ora et labora” – ,,roagă-te și muncește”; este fundamental.
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„TINERII AU NEVOIE ȘI DE ACESTE IEȘIRI PRIN NATURĂ, ȘI
DE ÎMPREUNĂ CÂNTĂRI, ȘI DE ÎMPREUNĂ BUCURIE, DAR
AU NEVOIE ȘI DE ACTIVITATE EROICĂ.”
Dacă pornim, de exemplu, de la cititorii tineri, spun: mergeți pe munte, faceți drumeții, ieșiți împreună cu prietenii,
mergeți pe munte și dacă mergeți cu mașina unui prieten,
de exemplu, aveți grijă ca în mașină să aveți câțiva saci
de plastic, câteva mănuși, niște bețe cu un cui în vârf, iar
acolo unde vă opriți încercați să faceți și curățenie. Făcând
curățenie vă îngrijiți mama, vă îngrijiți țara, este un gest
de o foarte mare importanță duhovnicească care arată că
nu sunteți nepăsători și că nu sunteți complici cu cei care
murdăresc și distrug țara. Dimpotrivă, acest lucru va demonstra că voi încercați, după puterea voastră, s-o curățați.
Aceasta vă va schimba foarte mult și vă va dezvolta discernământul. Mergeți, faceți drumeții, bucurați-vă împreună,
cântați la chitară cântece frumoase; arătați respect fetelor, arătați respect băieților. Fetelor, învățați să-i apreciați
pe băieții care vă respectă. Învățați să munciți împreună
toți. Și-n drumețiile voastre observați, acolo unde este, de
exemplu, un gard dărăpănat, pentru că bătrânul sau bătrâna care locuiește în casă nu mai are pe nimeni, și poate
treceți să reparați gardul, să îndreptați gardul.
Este foarte important. Tinerii au nevoie și de aceste ieșiri
prin natură, și de împreună cântări, și de împreună bucurie,
dar au nevoie și de activitate eroică. Or, sincer, este greu în
zilele noastre, în România zilelor noastre, să găsești ceva
mai eroic decât să faci curățenie în poienile în care oamenii
depărtați de Dumnezeu aruncă plastice și tot felul de mizerii sau să îndrepți gardul sau poarta unei bătrâne rămase
singură. Aceste gesturi de ajutor te așază în lumea de altă
dată, în lumea oamenilor buni, în lumea strămoșilor noștri,
în vremea când să-i spui cuiva: ,,Bună să-ți fie inima!” era o
urare care însenina fața, care aducea bucurie în suflet, pentru că fiecare își dorea să aibă o inimă bună și să fie bun.
Aceasta este o a doua cale – calea practică, lucrarea practică în tot felul de aspecte. Luați-vă un hobby, faceți traforaj,
împletiți ciorapi, faceți orice și, eventual, din traforaj faceți
jucării sau alte lucruri pentru copii, duceți-le la orfelinate,
duceți-le la copiii mai săraci, găsiți tot felul de activități
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prin care să faceți lumea mai frumoasă. Abia atunci se
dezvoltă și discernământul. Din această lucrare practică se
dezvoltă discernământul și vei ști ce să citești.
Din ceea ce observăm, astăzi, când tinerii sunt
cuprinși în această mreajă a lumii virtuale, parcă
prea puțin se preocupă de misiunea sau de activitatea eroică de care ne vorbiți. Prea puțin ne mobilizăm ca să ne implicăm în astfel de activități. A
slăbit voința? Care ar fi motivul neimplicării?
Da, dar acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că
există prea puțini conducători care să creeze mediul potrivit. La noi există multe lipsuri. Nu aș vrea să insist totuși
pe lipsuri, dar trebuie să le atingem. De foarte multe ori
bisericile, în multe locuri ale țării, sunt dominate, sunt controlate. Mă iertați de expresie, nu vreau să fie peiorativă, dar
este reală, bisericile sunt dominate de babe și de pietiști,
adică de oameni îmbătrâniți și de multe ori îmbătrâniți în
formalism, de oameni care se scaldă în emoții, dar fără nicio acoperire practică. Ei, însă, ajung să se înstăpânească
în multe biserici, iar tinerii și adulții care sunt activi sunt
izgoniți ori de câte ori apar în bisericile respective, sunt
eliminați. Este o problemă foarte gravă și dacă nu va fi corectată, va duce la prăbușirea Bisericii în foarte multe locuri
ale țării, pentru că oamenii de valoare sunt cei care vor să
facă ceva. Alcătuiți asemenea grupuri de oameni care să
știe să facă ce a făcut Hristos, nu doar propovăduire, nu
doar teorie teologică, nu doar asceză, ci și bucurie, bucuria ospățului. Părintele Nicolae Steinhardt este în această
privință un exemplu extraordinar, un exemplu strălucit. El
laudă și, gândiți-vă că el era evreu la origine, este un român-evreu și un evreu-român extraordinar, excepțional, el
laudă această tendință a poporului român de a-L imita pe
Hristos cu bucuria ospățului, în bucuria de a pune masa și
de a te bucura împreună cu ceilalți, masa care este pilda
ospățului lui Dumnezeu. Nu este un fleac. Agapele creștine
erau fundamentale pentru legătura dintre oameni.
„DACĂ FIECARE PUNE CÂTE-O ORĂ PE SĂPTĂMÂNĂ ÎN
SLUJBA COMUNITĂȚII, ROADELE SE VOR CUNOAȘTE
FOARTE PUTERNIC.”

În mod normal, ar trebui ca acolo unde o biserică este
într-adevăr o biserică de parohie, o biserică de familie,
acolo unde oamenii sunt împreună, ar trebui ca după
slujba de duminică oamenii să mănânce împreună, să
întindă undeva mese și să stea împreună, să mănânce, să
râdă, să vorbească, să se cunoască, să-și facă programul
pe săptămâna viitoare, să vadă ce activități fac împreună.
Sigur că mulți oameni se consideră foarte ocupați, dar chiar
și cei mai ocupați pot, în mod obișnuit, să pună în slujba comunității, a obștii, măcar o oră pe săptămână. Dacă fiecare
pune câte-o oră, la o sută, două sute de oameni, gândiți-vă
că sunt o sută, două sute de ore de muncă pe săptămână;
roadele se vor cunoaște foarte puternic, uluitor.
Eu am verificat asta în parohia mea. Noi am avut o parohie
și mică, și foarte săracă, la marginea Bucureștiului, într-un
cartier muncitoresc în care majoritatea oamenilor erau șomeri. Era o sărăcie extraordinară, și cu toate acestea noi,
prin faptul că fiecare am pus o oră, două, trei de voluntariat
pe săptămână, cât am putut, am avut niște realizări care
pentru mulți par aproape de neînchipuit. Am putut să strângem și să trimitem ajutoare în toate regiunile sinistrate.
Timp de 14 ani cât am fost acolo, am trimis ajutoare în toate
regiunile sinistrate, dar noi am trimis ajutoare și-n sate sărace, de exemplu în sate din Munții Buzăului, de care am
aflat prin persoane din București. Am trimis acolo ajutoare
fără să așteptăm să fie, Doamne ferește, sinistrați. Am trimis cărți și alte ajutoare la românii din Republica Moldova,
la românii din Ucraina, la românii din Ungaria, la românii din
Albania, din Grecia și din alte țări, din Franța. Am ajutat la
refacerea unor secții de spital. A fost un moment, să zicem
așa, politic, în care guvernanții din perioada respectivă au
persecutat un spital. S-a iscat un conflict cu direcția spitalului și le-au tăiat finanțarea, nu mai erau bani de medicamente, deși era un spital de copii. Noi ne-am mobilizat
și, timp de câteva săptămâni, am strâns medicamentele,
pansamentele, scutecele și detergenții de care era nevoie, tot ce era nevoie ca și consumabile pentru spital, ca să
susținem spitalul în perioada în care guvernul nu-l finanța.
Până când și-au dat seama. Oamenii se adunaseră în jurul
spitalului ca să-l susțină și, în momentul acela, guvernanții
s-au speriat și-au dat drumul la fonduri.

33

INTERVIU

Vreau să spun că s-au făcut tot felul de lucrări de genul acesta. Mergeam cu oamenii pe câmp și duceam mâncare la persoanele fără adăpost, în general țigani, care se așezaseră în
marginea câmpului dinspre București și care locuiau într-un
fel de, să le zicem locuințe, nici nu știu cum să le spun, făcute din bețe, cartoane, plastice și alte lucruri de acest gen.
Ei sufereau cumplit, pornind de la o sărăcie foarte mare. Ei
sunt în imposibilitate de a se integra în societate. Nimeni nu
angajează un om care „pute”. Pentru că un om care nu are
unde să se spele, „pute”. Și să te duci iarna să faci baie în
râu ca să nu „puți” este aproape imposibil, decât dacă vrei
să te sinucizi. Și atunci avem un cerc vicios, oamenii, fiind
într-o stare de sărăcie, „puțeau”. „Puțind” nu puteau fi angajați, neputând fi angajați, nu puteau ieși din sărăcie. Și-atunci
mergeam și le duceam mâncare, le duceam haine, îi ajutam
să se schimbe, îi ajutam să se spele. Au fost câteva persoane
care au făcut un gest uluitor: și-au oferit baia pentru acești
oameni. Drept rezultat, am avut familii întregi de țigani care
în câteva luni și-au găsit un loc de muncă, și-au găsit un loc
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cu chirie și au putut să se integreze social.
Sigur, toate chestiile acestea au fost făcute fără tam-tam,
fără presă, pur și simplu au fost făcute din dragoste creștină,
iar faptul că au necesitat multă muncă, au necesitat multe
ore de tremurat în frig iarna și multe ore de suportat arșiță
în timpul verii, le-au făcut mai valoroase pentru noi, pentru
că știam că muncim pentru Dumnezeu și pentru frații noștri,
pentru ceilalți oameni. Și era o binecuvântare. Acestea sunt
lucrări pe care le putem face și pe care ar trebui să le facem,
și din ele izvorăște dezvoltarea, creșterea creștină.
Vedeți, eu v-am înfățișat tot acest tablou de osteneli făcute
în parohie, dar să vă spun un lucru. Îmi plăcea că puteam să-i
surprind pe oamenii de la biserică cu o chestie. Duminica, cu
unul dintre enoriași, care avea casa peste drum, aranjam o
treabă. Mă duceam foarte de dimineață cu el, înainte de a veni
la biserică, la magazin și cumpăram o cantitate foarte mare de
crenvurști; crenvurști cât mai sănătoși, cu cât mai multă carne
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și cu cât mai puține alte adaosuri, și era aranjată o treabă. El îi
fierbea și îi ținea acoperiți și îi aducea când se făcea sfințirea
prinoaselor. Atunci lua capacul și se umplea biserica de un
miros de crenvurști. Prima dată când am făcut acest lucru
oamenii erau frustrați că îi apucase foamea. Imediat i-a apucat foamea. Când au aflat că se împart crenvurștii și fiecare
poate să-și ia să mănânce, aveau o suprafericire. Au stat cred
că aproape două ore în curtea bisericii, terminaseră de mult
crenvurștii, dar bucuria pe care au avut-o i-a făcut să se apropie unii de ceilalți, să stea de vorbă și, astfel, a fost un câștig
foarte mare. Aceasta, apropo de agapă, pentru că pe lângă osteneală, trebuie să existe și agapele, trebuie să existe și lucrurile prin care oamenii se împărtășesc de darurile lui Dumnezeu
și se bucură împreună unii de ceilalți, e foarte important. Dacă
realizăm acest echilibru, atunci putem să-i scoatem pe tineri
și de la computer, pentru că le oferim posibilitatea de a face
level up nu numai în jocurile pe calculator, ci și în viața de
toate zilele, și acesta este un lucru foarte important.
În asemenea situații, este foarte important și rolul,
implicarea slujitorilor Bisericii, a preoților. Credeți că oamenii mai țin cont, mai urmează modelul
unui preot care se ostenește pentru turma sa?
Este și rolul preotului. Dar, în primul rând, rolul preotul este
să fie smerit, adică să-i lase și pe alții să lucreze. Eu am
cunoscut preoți foarte inimoși, care nu sunt în stare să realizeze lucrări ca aceea pe care am spus-o eu mai sus, pentru
că vor ei să facă totul. Când vrei tu să faci totul, nu mai au
loc alții. Dacă ai smerenia de a-i lăsa pe ceilalți să te ajute,
atunci într-adevăr vei trezi în jurul tău conștiința lucrătoare
a oamenilor. Aici este o iscusință a preoților care nu este
ușor de câștigat, dar care este foarte valoroasă: să ții cumpăna cea bună între a-i lăsa și pe alții să te ajute și a nu deveni tu lenevos, adică să știi să lucrezi, să-ți faci datoria pe
mai multe direcții. Trebuie să-i lași pe mireni să lucreze, tu
numai să-i îndrumi, dar să-i lași pe ei. Vă spun, eu v-am povestit treaba cu crenvurștii și vă spun că eu făceam chestia
asta de 4-5 ori pe an, dar încă de 30 de ori o făceau alți oameni, după ce au văzut exemplul meu. Veneau alți oameni
nu neapărat cu crenvurști, unii făceau sandwich-uri acasă și
veneau cu 200 de sandwich-uri sau 300 de sandwich-uri,
ca să împartă la oameni. Nu era hram, dar voiau ei să împartă la oamenii din biserică. Vă dați seama? Nu știu dacă

vă dați seama de valoarea gigantică a gestului, pentru că
din partea lor era o milostenie făcută. Deci, un gest creștin
fundamental, iar bucuria pe care o aducea gestul este imposibil de prețuit! Oamenii de la noi de la biserică erau într-o
familie, pur și simplu, știau că se pot baza unii pe ceilalți,
știau că-și întind o mână unul celuilalt. La noi, dacă aflam
că un bătrân a căzut în neputință, nu exista să nu fie cineva
care să-i cumpere cartofii, medicamentele sau ce avea nevoie, să-l ajute să-și facă piața. Și asta se dezvoltă tocmai
prin faptul că nu încerci tu ca preot să le faci pe toate.
Dar există un exemplu.
Da, dar eu precizez acest lucru, pentru că am văzut că
foarte mulți preoți încearcă să facă ei totul, tocmai în ideea
aceasta care, la prima vedere, este corectă. Îmi spunea un
prieten din București: „Părinte, nu se implică nimeni”. Și
i-am zis: „Câtă vreme nu-i lași să se implice, nici nu se vor
implica”. I-am mai spus: „Nu este numai atâta. Este ceva
în plus – fii sincer”. El a stat un pic, s-a gândit și a zis: „Da,
adevărul e că, dacă se implică, fac tot felul de prostii”. Am
râs și i-am spus: „Da, lasă-i să facă prostii, felicită-i pentru
faptul că încearcă și ajută-i să nu mai facă prostii, dar să
lucreze în continuare, pentru că tocmai aceasta este, prin
aceste încercări în care oamenii fac greșeli, fac prostii, ei
se educă, se dezvoltă”. E normal ca atunci când pornești de
la „a nu face” ca să ajungi la „a face” să treci prin greșeli,
să faci prostii. Este absolut normal. Este la fel ca în cazul
copilului care învață să meargă, el cade de nu știu câte ori,
dar nu o să zici: „Hai că-l duc eu în spinare toată viața ca să
nu mai cadă”. Nu, trebuie să-l încurajezi să meargă până
învață să stea pe picioarele lui.
„PRIN RĂBDARE ȘI BLÂNDEȚE POȚI SĂ-I IMPLICI PE OAMENI, PENTRU CĂ DACĂ OMUL VEDE CĂ POATE SĂ GREȘEASCĂ ȘI NU ESTE O CATASTROFĂ, CAPĂTĂ CURAJ ȘI
VINE ȘI MAI FACE.”
Aici este punctul, pentru că noi, preoții, avem tendința care
ne este inoculată în seminar, în facultate, să fim perfecționiști, ca lucrurile să fie făcute cât mai bine. Ni se spune:
„Dacă ai greșit la Liturghie, dacă ai greșit acolo, dacă ai
greșit dincolo, vai, e păcat!”. Și atunci încercăm să facem
totul perfect. Dar Dumnezeu este blând și este îngăduitor cu
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greșelile oamenilor. Trebuie să învățăm și noi să fim blânzi
și îngăduitori cu greșelile oamenilor, nu renunțând la îndreptare, dar având răbdare ca să o câștigăm, să o dobândim. Și
atunci poți să-i implici pe oameni, pentru că dacă omul vede
că poate să greșească și nu este o catastrofă, capătă curaj și
vine și mai face. Data viitoare face un pic mai bine, pe urmă
și mai bine, și în câțiva ani de zile te trezești cu niște oameni
care fac lucrurile excepțional de bine. Te uiți în jur și vezi că
ai câștigat o familie. Pe când, dacă din perfecționism te-ai
strădui tu să le faci, gândindu-te că numai dacă le faci tu ies
cum trebuie, după ani de zile vei fi istovit și singur ca preot.
Este un lucru care, zic eu, trebuie învățat de către preoți. Pe
de altă parte, și creștinii ar trebui să învețe că dacă unii preoți par prea aspri, nu sunt din răutate, ci din cauza acestui
perfecționism care le-a fost inoculat și care este destul de
prețios în felul lui dacă nu va fi aplicat exagerat.
În ultima vreme există o presiune asupra Bisericii. I
se cere să se implice mai activ și mai în văzul lumii.
Credeți că Biserica și slujitorii săi trebuie să iasă
în afară, să dea raport despre activitățile pe care le
face sau ar trebui să-și păstreze această smerenie
de care ne vorbiți, să facă lucrurile în taină?
Eu nu văd nicio contradicție între cele două laturi. Problema pe care nu o înțeleg foarte mulți este faptul că Biserica
este societate, dar nu se poartă ca o societate.
Noi suntem afectați de comunism. Comunismul a încercat
să închidă Biserica în curtea bisericilor și noi încă suntem
undeva în zona aia. Cândva Biserica însemna toți ortodocșii, fiecare ortodox era Biserica, oriunde erai era Biserica.
Vă dau un exemplu, suntem pe timp de iarnă, va veni
primăvara. În vechime, ce însemna mărțișorul la români?
Mărțișorul la români era compus din două fire de lână: unul
alb, unul roșu, după modelul care apare încă în Vehicul Testament, fiind ușor răsucite. În perioada lui 1 martie, când se
făcea curățenia generală în toate casele și se făcea sfințirea tuturor caselor din sat, fiecare își făcea o provizie de
agheasmă și înmuia foarte multe mărțișoare în agheasmă,
cu care mergeau pe câmp, pentru că nu puteai să mergi cu
butoiul de agheasmă în spinare pe câmp, dar se mergea
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cu un mănunchi de mărțișoare care se lega la marginea
câmpurilor, la marginea livezilor, la marginea pădurilor, în
așa fel încât fiecare loc pe care omul îl lucra sau pe care
își creștea vitele era marcat de aceste semne înmuiate în
agheasmă, semne ale sfințeniei. Astfel, în vechea gândire
a poporului român, se făcea o deosebire foarte mare între
pământul sfințit, care primise picătura de agheasmă din
mărțișor, de exemplu, și pământul nesfințit. Deci, Biserica, practic, prin fiecare om, cuprindea și îmbrățișa întreaga
existență, tot universul.
„BISERICA ESTE PESTE TOT UNDE SUNTEM NOI, CEI CARE
ZICEM CĂ SUNTEM CREȘTINI.”
Pe când astăzi, Biserica a fost închisă în curtea bisericilor,
în clădiri numite biserici. Noi nu trebuie decât să revenim la
normalitate. Pur și simplu să învățăm să trăim normalitatea.
Paternalismul etatism, paternalismul de stat care este
practicat chiar de către mulți ortodocși este profund greșit,
pentru că noi nu avem un stat ortodox. Acest lucru este
imposibil când nu ai un stat creștin, nici măcar de o coloratură creștină catolică sau neoprotestantă. Statul nostru
actual este de o coloratură neocomunistă, nu este de nicio
coloratură creștină, este anticreștin, este antifamilie, este
antimoralitate, este pro-corupție. Avem un parlament care
îndrăznește să-și voteze imunități împotriva infracțiunilor
de drept comun. Nu este vorba că ei își votează imunități
împotriva unei persecuții față de dreptul la opinie, ceea ce
ar fi normal. Nu. Ei încearcă să voteze legi prin care, dacă
ei fură, nimeni să nu-i poată pedepsi. Este ceva groaznic.
Și atunci, tu nu ai cum să te bazezi, dacă ai o gândire sănătoasă, n-ai cum să te bazezi pe un asemenea stat. Dimpotrivă, trebuie să înveți să te distanțezi de el, să nu-ți pui
încrederea în el. Și atunci în cine îți pui încrederea? Păi,
în ceilalți creștini pe care îi cunoști de la biserică, cu care
lucrezi împreună, dacă lucrezi.
Aici intervine realitatea sau irealitatea existenței Bisericii ca
societate. Trebuie să învățăm să fim din nou societate peste
tot, nu numai în curtea bisericii este Biserica. Biserica este
peste tot unde suntem noi, cei care zicem că suntem creștini.
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Dar ar trebui să etalăm acest lucru, ar trebui să
trâmbițăm despre ceea ce face Biserica?
Nu este vorba de a etala. De a da mărturie, da. Dacă ne uităm
în Noul Testament, să luăm acest lucru: în Noul Testament
vedem că Sfântul Apostol Pavel, de pildă, vorbește laudativ
și foarte deschis despre faptele bune pe care le-au făcut
creștinii dintr-o biserică locală sau dintr-o altă biserică locală.
În zilele noastre, este absolut normal ca, de exemplu, o parohie care are cu adevărat o structură vie, care are grupuri
de oameni care se implică în ajutorarea copiilor orfani, grupuri de oameni care fac drumeții și fac marcaje pe traseele
montane, oameni care se implică în repararea gardurilor
celor bătrâni, este normal ca ei să aibă un grup pe Facebook, pe Twitter sau să-și creeze propriul lor blog, propriul
lor forum, unde să posteze imagini cum a fost înainte, cum
este după, unde să povestească ce activități au făcut, să
relateze povești, istorioare, ca un loc unde să se găsească.
Nu putem ignora realitatea virtuală, este o componentă a

lumii actuale. Este bine să avem reviste, să avem cărți în
care să nu fie numai teorie teologică, ci să fie tot felul de
povestiri practice, în care să se spună cum ne-am dus și am
ajutat-o pe mama Vasilica din satul cutare. Este o povestire
simplă și frumoasă în care spui la sfârșit: „Mama Vasilica,
te iubim și așteptăm cu drag să ne vedem”. Și o revistă din
aceasta i-o ducem mamei Vasilica și va fi foarte fericită și
o să o păstreze acolo lângă icoană. Știu despre ce vorbesc
pentru că am văzut astfel de cazuri. Este normal să facem
lucrul acesta. Nu e nevoie de reclamă în sensul comercial,
dar este nevoie de o mărturie publică, ne face bine și nouă,
ne întărește, ne ajută să ne autoevaluăm, să vedem ce am
făcut și ce mai este de făcut, ne ajută să ne reamintim și să
ne odihnim. Câteodată e nevoie să ne amintim. Noi aveam
la Biserică un fotograf foarte bun, Aurel Duță, care făcea
poze cu diferite prilejuri. Mai glumeam, eu îl mai necăjeam
numindu-l „paparazzi”, așa cu drag. Dar acum atât de mult
mă bucur când revăd atât de multe fotografii pe care le-a
făcut cu diferite ocazii, din timpul lucrărilor noastre. Îmi
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aduc aminte: „Aaa, aici era atunci când am fost în Buzău
în satele alea; aici a fost când am strâns ajutoare pentru
leagănul de copii din Ferentari”. Sunt tot felul de lucruri
frumoase care te odihnesc și e foarte bine să existe.
Aceasta înseamnă că ar trebui să ținem pasul cu
vremurile în care suntem, nu? Pentru că Ortodoxia
este atacată și din interior, și din exterior. Și atunci,
ca să avem și o oarecare prezență, ar trebui să știm
și să vorbim despre activitățile pe care le facem?
Ortodoxia va fi întotdeauna atacată. Biserica lui Hristos va fi
prigonită până la a doua venire a lui Hristos. Acesta este un
lucru firesc, dar care nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că
Dumnezeu așa a făcut lucrurile încât această prigoană să ne
facă bine și să ne ajute să ne dezvoltăm. Însă noi ar trebui să
ne preocupăm foarte mult și să ne îngrijorăm foarte mult de
lenevirea noastră, de împietrirea noastră și, aș sublinia, mai
ales de fariseismul nostru. Un creștin adevărat nu este creștin numai la slujbă și în alte câteva momente; el este creștin
și în viața de toate zilele, este creștin acasă când se descalță
și se dezbracă, unde își pune lucrurile, acestea toate îi arată
grija lui. Să zicem că vine un bărbat acasă, un bărbat care
spune că este creștin, și își aruncă hainele peste tot și o lasă
pe soție să le strângă. Este urât, este ca și cum Hristos ar face
greutăți Bisericii absolut fără niciun rost, pentru că bărbatul
trebuie să fie față de femeie așa cum e Hristos față de Biserică. Sunt tot felul de lucruri care par la prima vedere mărunte,
dar care sunt foarte însemnate, pentru că descoperă inima
noastră; atunci când noi învățăm să ne purtăm frumos, să
avem respect și față de noi înșine, și față de toți cei din jurul
nostru, dovedim o noblețe creștină care este fundamentală
și care dă o putere uluitoare, îl face pe om în stare să înfrunte
până și pușcăriile comuniste și orice.
Dacă vă uitați la Sfinții închisorilor comuniste vedeți că
toți au avut o noblețe, o demnitate extraordinară. Pentru că
suntem la Cluj, nu pot să nu-mi aduc aminte de ÎPS Bartolomeu Anania, care mai era numit „leul Ardealului” – un om
de o demnitate și de o putere extraordinară. Întotdeauna
trebuie să avem acest lucru, bineînțeles, fiecare în felul
nostru, unii suntem mai extrovertiți, unii mai introvertiți,
unii le avem mai mult cu vorbitul, alții mai puțin cu vorbitul, dar fiecare în felul lui poate să manifeste noblețe în
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tot ceea ce face. Eu aș zice că trebuie să pornim din camera noastră, din ordinea și din curățenia pe care le avem în
camera noastră. Pornind cu ordine și curățenie în camera
noastră, în patul nostru, la biroul nostru, ne punem ordine
în sufletul nostru. Învățând să facem din camera noastră o
cameră frumoasă, învățăm să avem un suflet frumos, și de
acolo pornind, putem înfrumuseța toată lumea.
„ATUNCI CÂND NOI ÎNVĂȚĂM SĂ NE PURTĂM FRUMOS,
SĂ AVEM RESPECT ȘI FAȚĂ DE NOI ÎNȘINE, ȘI FAȚĂ DE TOȚI
CEI DIN JURUL NOSTRU, DOVEDIM O NOBLEȚE CREȘTINĂ
CARE ESTE FUNDAMENTALĂ.”
Și cum ați ajuns să scrieți?
Eu am fost bolnav de scris de când eram mic. Am fost bolnav
și cu cititul. Am citit enorm și citesc enorm. Nu pot să nu citesc. Cu scrisul am început cam din clasa a cincea. De fapt,
prima poezie cred că am scris-o prin clasa a doua. Scrisul m-a
însoțit întotdeauna. Din fericire, am avut bunul-simț să-mi
arunc la gunoi foarte multe cărți, astfel încât să nu umplu lumea de maculatură, dar unele totuși au ajuns să fie publicate.
Cartea Drumul spre Vozia a ajuns să fie publicată în
tiraj mare. De unde v-ați inspirat?
Drumul spre Vozia este un exemplu de trăire actuală a culturii profunde românești și a Ortodoxiei, pentru că este un
roman fantasy, ceea ce s-ar încadra în zona literaturii contemporane, a stilului de literatură contemporană clasică, dar
în același timp este bazată în exclusivitate pe folclorul românesc. Eu nu am introdus altceva. Lumea pe care o creez este
lumea culturii profunde și a gândirii românești de altădată și
chiar de astăzi. Pe asta se bazează cartea. Este, dacă vreți, ca
o călătorie prin sufletul omului, așa cum era cândva, și o vedere a lumii prin ochiul românului de altădată. Aceasta este
Drumul spre Vozia, dar, desigur, cu tot felul de aventuri, cu
tot felul de întâmplări surprinzătoare, așa cum este și viața.
Din prisma călătorului ortodox?
Eu am iubit dintotdeauna folclorul românesc și, după ce
am venit la credință și L-am descoperit pe Dumnezeu,
am avut această revelație uluitoare că basmul românesc
adevărat este o cateheză, este o cateheză ortodoxă, dar nu
este o cateheză didacticistă sau scolasticistă, este o ca-
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teheză, dacă putem spune așa, foarte practică, îi arată pe
oameni trăind după cuvântul lui Dumnezeu sau împotriva
cuvântului lui Dumnezeu și consecințele, în modul cel mai
firesc și cel mai interesant în același timp. Concluziile și le
poate trage oricine vrea să gândească.
Practic, acolo e chiar o trăire a cuvântului.
Exact, este o trăire. Pur și simplu este o trăire a cuvântului
lui Dumnezeu în sensul cel mai adevărat și cel mai profund. Și am încercat ca și cărțile acestea pe care le-am
scris să fie în același duh.
„DRUMUL SPRE VOZIA ESTE UN EXEMPLU DE TRĂIRE ACTUALĂ A CULTURII PROFUNDE ROMÂNEȘTI ȘI A ORTODOXIEI.”
Pentru ce public ați scris? Ați avut cumva o categorie de vârstă la care v-ați adresat?
Dacă vorbim despre Drumul spre Vozia, pot spune că se
adresează oricui păstrează ceva din bucuria de a fi copil,
de a descoperi lumea, de a descoperi noul, oricui păstrează
ceva din bucuria de a fi român, de a descoperi universuri
noi, pentru că, paradoxal, deși suntem români, noi nu prea
ne cunoaștem cultura profundă, cultura veche. Pentru foarte mulți, Drumul spre Vozia a fost ceva nou tocmai prin
chestia asta, tocmai prin faptul că ei, pierzându-și rădăcinile, și le-au regăsit în carte.
Eu le-am scris, sincer, în primul rând pentru copiii mei. Cred
că, într-un fel, este cel mai bine, pentru că orice părinte care-și iubește copiii va pune în lucrarea pe care o face pentru copii tot ce are mai bun. Am scris această carte pentru
fetele mele, în primul rând, în speranța că o vor putea citi și
când vor fi bătrâne. Nu am scris-o neapărat pentru o anumită limită de vârstă, este o lucrare pe termen lung.
Prin Drumul spre Vozia încercați o revigorare a folclorului românesc, o trezire a interesului pentru tot
ce înseamnă românesc. De ce ar mai fi nevoie să
mai simțim românește?
Mi se pare absolut firesc. Până la urmă suntem români sau
ar trebui să fim români, și așa cum orice națiune își păstrează tradițiile cu demnitate, multe chiar cu mândrie, așa se
cuvine să ni le păstrăm și noi, pentru că ne dau identitatea

noastră. În Împărăția Cerurilor, se spune în Apocalipsă că
neamurile vor aduce înaintea lui Dumnezeu slava lor, adică
lucrurile prin care au făcut lumea mai frumoasă. Iar noi, dacă
ajungem numai să îi imităm pe ceilalți, să luăm ceea ce fac
alte popoare și renunțăm la ceea ce e al nostru, noi ce mai
aducem înaintea lui Dumnezeu? Nu mai avem ce să aducem,
că nu mai este al nostru, ceea ce înseamnă că ne-am pierdut
pe noi înșine, de fapt, ne-am autodistrus ca neam, ca popor.
Sigur, a duce mai departe moștenirea strămoșilor nu înseamnă neapărat să trăiești fără curent electric, dacă ei trăiau fără
curent electric. Nu. Înseamnă să știi să folosești tot ceea ce
apare nou în felul tău.

Drumul spre Vozia este, de fapt, un roman fantasy românesc,
pur și simplu românesc, pe baza folclorului românesc, fără
elemente folclorice care să țină de alte culturi, țin doar de
cultura noastră și de viziunea noastră asupra lumii. Și iată că
este interesant și în momentul de față sunt solicitate traduceri în alte limbi. Cartea este în curs de publicare în limba
engleză în momentul de față și, paradoxal, s-ar putea să apară
și în chineză. Nu glumesc, suntem în discuții pentru publicarea cărții în China. Există interes peste hotare pentru carte,
un interes venit natural, necăutat, fără publicitate. Pentru că,
într-adevăr, noi nu ne dăm seama, dar avem o comoară uriașă în folclorul nostru. Noi avem înclinația foarte greșită de a
disprețui ce e al nostru, dar dacă privim prin ochiul străin, ce
vedem? Vedem o lume exotică uriașă, cu tot felul de vietăți,
cu tot felul de făpturi ciudate. Eu încă nu am exploatat în Drumul spre Vozia tot filonul românesc. Numai dacă luăm omul
de flori, de exemplu, care este o creație tipic românească, un
fel de supererou foarte ciudat din folclorul românesc, avem o
figură unică și e departe de a fi singura. Avem o bogăție extraordinară, avem un univers fantasy, dacă putem spune așa,
de o bogăție incredibilă, care este disprețuită apriori numai
pentru faptul că este românesc, este un fel de erezie pe care
eu o numesc etnofobie, adică a-ți urî propriul neam. Este o
erezie, pentru că Dumnezeu a creat neamurile și neamurile
trebuie să se iubească pe ele însele și să se iubească unele
pe celelalte. Deci, fiecare neam trebuie să se iubească pe el
însuși, dar trebuie să iubească și pe celelalte. Iubirea de neam
nu presupune ura față de alții și trebuie să știi să-i iubești pe
ceilalți; sigur, așteptându-te la răutăți, pentru că lumea e plină de răutăți, dar știind să-i și iubești dincolo de răutăți.
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ORTODOXIA NOASTRĂ

Sfântul Mucenic Haralambie
– prietenul viteaz al lui Hristos –
Text: Ecaterina Bercu; Romina Sopoian
Miniatură în tempera: Corina Negreanu

Lucru străin de gândurile îngerești și omenești vorbești cu ei, de
multe ori, ca și cu niște prieteni ai Tăi adevărați (Rugăciunea a șaptea
din rânduiala Sfintei Împărtășanii). Cu un statut mult râvnit de toți
creștinii adevărați și dobândit prin multă strădanie și lepădare de
sine, Haralambie, unul dintre sfinții martiri ai primelor două secole
creștine, a fost învrednicit să fie numit de Însuși Mântuitorul nostru:
„prietenul Meu, cel ce ai răbdat multe pentru numele Meu”. Cunoscut
drept cel mai bătrân dintre mucenici, Sfântul Haralambie câștigă și azi
evlavia creștinilor de pretutindeni prin curajul mărturisirii și stăruința
în credință de care a dat dovadă în anii grei ai bătrâneții sale. Născut
în preajma anului 89, Sfântul Haralambie a primit cununa muceniciei
la vârsta de 113 ani, când Septimiu Sever (193-211), împăratul păgân al
Romei din acea vreme, a declanşat o nouă prigoană împotriva creştinilor.

M

ai întâi preot, iar apoi episcop al Cetăţii Magnesia
din fosta provincie romană Asia Minor (Turcia de
astăzi), Sfântul Haralambie îndemna „să credem
mai mult cuvintelor care ne arată căile vieţii veşnice,
decât să ne îndeletnicim în lucruri care ne duc la pierzare”
(Vieţile Sfinţilor pentru luna februarie, p. 137). Această
propovăduire a atras însă atenția și mânia împăratului
roman. Hotărând pedepsirea lui, sfântul a fost prins la cei
113 ani ai săi şi dus la judecată în faţa ighemonului Luchian
şi a lui Luchie, una dintre căpeteniile ostaşilor păgâni.
Supus iniţial unei tentative de convingere amiabilă de
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a se închina la idoli, refuzul sfântului l-a dus ulterior
la chinuri înfricoşătoare. În ciuda durerilor fizice de
neimaginat provocate de diferite metode de tortură lentă,
răspunsul său a fost mereu același: „Mulţumesc vouă,
fraţilor, că strujind trupul meu cel vechi, mi-aţi reînnoit
duhul, care doreşte să se îmbrace în viaţa cea nouă şi
veşnică” (Ibidem, p. 138). Această credință de neclintit
și dragostea sa pentru Hristos au atins iremediabil
corzile sufletești ale slujitorilor care îl torturau, Porfirie
şi Vaptos. Alături de alte trei femei, martore şi ele la
surghiunul sfântului, aceștia I-au crezut lui Hristos cu o
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tărie atât de mare, încât au preferat să fie tăiați de sabie
decât să revină la credința păgână de dinainte.

Suferințele îndurate de Sfântul Haralambie
i-a întors pe mulți la credința în Hristos

Dezamăgit de lipsa eficacităţii „tratamentului” aplicat
episcopului creştin şi supărat de convertirea slujitorilor
săi, Luchie a decis să ia problema în propriile mâini şi
să continue el însuşi tortura. Dar, pentru că Dumnezeu
îi ocrotește pe cei care își mărturisesc credința cu mult
curaj, la puțin timp după ce a început să-l tortureze pe
Sfântul Haralambie, mâinile lui Luchie s-au rupt din
coate şi s-au lipit de trupul mucenicului, rămânând
atârnate de el. Vaietele sale au provocat în ighemonul
Luchian o reacţie batjocoritoare la adresa bătrânului
episcop. Scuipând faţa sfântului, Luchian a fost şi el
atins de mânia Domnului, iar capul i-a fost sucit înapoi
pe loc. Aceasta a produs mare frică printre magnezienii
care erau de faţă și mulţi au crezut în Hristos la cuvintele
Sfântului Haralambie: „Viu este Domnul Dumnezeu, că
nu este răutate în inima mea, nici vicleşug în limba mea.
Să ştiţi că Hristos Dumnezeu a pedepsit pe începătorii
cei fără de lege. El ne va da nouă viaţa veşnică, iar pe
păgâni îi va pierde” (Ibidem, p. 139). Cu toate acestea,
întoarcerea la credință a acestor oameni s-a datorat mai
ales dovezilor de dragoste și de milostivire dumnezeiască
care au urmat. Pentru rugăciunile Sfântului Haralambie,
căruia Luchie i-a implorat ajutorul, Domnul i-a tămăduit
pe cei doi judecători, schimbând din temelii atât inima lui
Luchie, care a primit botezul creştin, cât și a ighemonului
Luchian, care a încetat prigonirea creştinilor.
Aflat în acea vreme în Antiohia Pisidiei, împăratul a
primit cu multă învârtoșare vestea despre minunile
episcopului creştin care i-a întors pe mulţi de la
închinarea la idoli la credința în Hristos. Repetând parcă
istoria prinderii Mântuitorului în Grădina Ghetsimani,
împăratul a trimis trei sute de ostaşi pentru a-l aduce
pe bătrânul Haralambie din Magnesia în Antiohia.
Aceştia şi-au îndeplinit misiunea în cele mai barbare
moduri cu putinţă: bătându-i piroane de fier ascuţite
prin tot trupul, împletindu-i barba lungă şi trăgându-l

de aceasta pe tot parcursul drumului către împărat.
A rămas notat că, la un moment dat, pe parcursul
drumului, un cal care mergea pe partea dreaptă s-a
întors către ostaşi vorbindu-le cu glas omenesc: „O, de
trei ori blestemaţilor slujitori diavoleşti, nu vedeţi pe
Hristos Dumnezeu şi pe Sfântul Duh care este în omul
acesta? Pentru ce îi faceţi acestea, o, împietriţilor cu
inima? Dezlegaţi pe cel ce nu-l puteţi lega, ca singuri
să vă sloboziţi din legături” (Ibidem, p. 140).

Măreția minunilor dumnezeiești a depășit
cruzimea păgânilor

Ispitele nu s-au oprit însă aici. Înainte ca Sfântul
Haralambie să ajungă în faţa lui Sever, diavolul a luat
chipul împăratului sciţilor cu pretextul de a-l avertiza
pe împăratul Antiohiei de acest vrăjitor care a întors
oastea şi poporul împotriva sa. Prin urmare, la sosirea
lui, episcopului i s-au înfipt trei ţepuşe lungi în piept
şi a fost pus să ardă lent deasupra unui foc de lemne.
Cu cât cruzimea păgânilor a devenit mai mare, cu atât
minunile Domnului s-au vădit mai puternic. După o
ardere îndelungată, trupul sfântului a rămas nevătămat,
fapt care l-a intrigat pe Sever atât de mult, încât şi-a
dorit să îl cunoască mai bine pe acest bătrân. După ce
L-a mărturisit pe Hristos şi în faţa împăratului, sfântul
a înviat prin rugăciunile sale un tânăr și a vindecat
un demonizat care fusese posedat timp de 35 de ani.
Pentru a împiedica întoarcerea lui Sever la Hristos,
diavolul a adus iarăși calomnii la adresa Sfântului
Haralambie, de data aceasta prin eparhul Crisp.
Ameninţat din nou cu tortura, bătrânul episcop a văzut
în aceste pătimiri calea lui spre mântuire: „Mult îmi
folosesc muncile, căci cu cât trupul meu se zdrobeşte
cu bătăile, cu atât se bucură în mine duhul meu”
(Ibidem, pp. 141-142). Porunca de a-i aprinde barba a dat
greș din nou pentru că focul ce trebuia să-i pârlească
faţa s-a înteţit dintr-o dată, arzând vreo 70 de păgâni
în jurul său. Cuprins de mânie, împăratul Sever a
început să hulească numele lui Hristos Dumnezeu. În
acel moment, pământul s-a cutremurat, iar din nori au
început să se audă glasuri înfricoşate. Frica produsă în
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rândul oamenilor a dus la moartea multora, iar pedeapsa
lui Sever și Crisp a apărut în ochii celor prezenți de parcă
ar fi fost spânzuraţi în văzduh de legături nevăzute.
Toate acestea au atras căinţa împăratului şi au stârnit
rugăminţile sale către Sfântul Haralambie de a-l scăpa
de acele chinuri. Întărite și de rugăciunile fiicei sale,
Galini, de a-L îndupleca pe Dumnezeu, împăratul şi
eparhul au fost eliberați din acele legături nevăzute prin
rugăciunile sfântului.

crengi i-au acoperit toată casa. Conștientizând starea
de păcat în care se afla, femeia desfrânată nu s-a simțit
vrednică de prezența bătrânului, așa că l-a rugat să
plece. Bucuros de schimbarea și de căința ei, marele
mucenic a rămas în casa celei căzute până a doua zi și
a învăţat-o despre credința adevărată. Văzând copacul
mare şi bogat ce apăruse, vecinii au intrat în casa femeii
şi, primind la rândul lor învăţătura creştină, s-au botezat
cu toţii.

Mărturisirea Sfântului Haralambie a schimbat
sufletele multora

Gândul îndreptat spre ajutorarea celorlalți
chiar și înainte de moarte

Schimbările sufletești nu au încetat să apară nici la fiica
împăratului, Galini. Aceasta a avut o vedenie pe care
Sfântul Haralambie i-a tâlcuit-o, spunându-i că Hristos
o va lua pe umeri, în timp ce tatăl ei şi eparhul vor fi
izgoniţi din Raiul lui Dumnezeu, deoarece „se abat de
la Dumnezeu prin diavoleştile amăgiri” (Ibidem, p. 143).
Prin urmare, la 30 de zile de la înfricoşătoarea arătare
a mâniei dumnezeiești, împăratul s-a răzvrătit din nou
împotriva Domnului. Primind pentru a doua oară refuzul
episcopului creştin de a se închina la idoli, Septimiu Sever a
hotărât să-l pedepsească din nou. Nereuşind să-și convingă
tatăl să renunţe la chinuirea sfântului, Galini a acceptat
aparent să aducă jertfe zeilor pentru a obține eliberarea
lui Haralambie. Tânăra a avut însă un plan ascuns, așa
că, intrând în templul păgân, i s-a adresat idolului Die
astfel: „Dacă tu eşti zeu, cum n-ai înţeles că am venit
să te răstorn?”. Astfel l-a surpat la pământ împreună
cu ceilalţi zei. Pentru a imita învierea din morţi a lui
Hristos, împăratul a poruncit ca, în aceeaşi noapte, 50
de meşteri să îi reclădească pe zei. Galini nu a fost însă
înșelată de viclenia tatălui său, reușind să îi sfărâme pe
toţi idolii.
Învârtoșarea împăratului s-a întors din nou către
Haralambie, deși fiecare metodă de distrugere s-a
dovedit a fi un nou prilej de întoarcere a altora la
credinţa cea adevărată. De pildă, atunci când a fost
dus la o femeie desfrânată pentru a fi ispitit de aceasta,
sfântul s-a lipit de un stâlp uscat de lângă casa ei,
transformându-l într-un copac mare şi roditor ale cărui

Când a aflat de această nouă minune, împăratul a urmat
sfatul eparhului Crisp de a-l ucide pe Haralambie cu
sabia, pentru a înceta convertirea mulțimilor la credinţa
în Hristos. Primind vestea cu multă bucurie, Sfântul
Haralambie s-a rugat astfel: „Mulţumesc Ţie, Doamne
Dumnezeule, că eşti milostiv şi îndurat. Tu ai ucis
pe vrăjmaşi, ai sfărâmat iadul şi durerile morţii le-ai
dezlegat. Pomeneşte-mă, Doamne, Dumnezeul meu,
întru împărăţia Ta”. În acea clipă, cerurile s-au deschis
şi Însuși Mântuitorul S-a coborât la dânsul cu o mulțime
de îngeri, spunându-i: „Vino, Haralambie, prietenul Meu,
cel ce ai răbdat multe pentru numele Meu. Cere de
la Mine ce voieşti şi îţi voi da ţie” (Ibidem, p. 146). În
smerenia sa, bătrânul episcop a spus: „Mare este taina
aceasta, Doamne, că m-ai învrednicit a vedea înfricoşata
Ta slavă. Doamne, de-Ţi place Ţie, mă rog să dai slavă
numelui Tău, ca oriunde se vor pune moaştele mele şi
se va cinsti pomenirea mea, să nu fie foamete în locul
acela sau aer stricăcios, care să piardă roadele. Ci să fie
mai ales în locurile acelea pace şi sănătate trupească,
mântuire sufletească şi îndestulare de grâu şi vin, cum
şi înmulţire de dobitoace, pentru trebuinţa oamenilor.
Doamne, Tu ştii că oamenii sunt trup şi sânge, iartă-le
lor păcatele şi le dă îmbelşugare din roadele pământului,
ca, cu îndestulare, pentru osteneala lor, să se sature şi
să se îndulcească, preamărindu-Te pe Tine, Dumnezeul
lor, Dătătorul tuturor bunătăţilor; iar roua ce se pogoară
de la Tine să le fie tămăduire. O, Doamne, Dumnezeul
meu, varsă peste toţi darul Tău şi îi izbăveşte de boala
ciumei!” (Ibidem, pp. 146-147). Domnul a împlinit dorința
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viteazului Său ostaş, iar sufletul Sfântului Haralambie
a urcat la cer fără ca trupul să-i fie tăiat de sabie.
Aflând toate acestea, împăratul Sever i-a permis fiicei
sale Galini să ia trupul sfântului, să-l îngrijească şi să-l
pună în raclă de aur, lăsând-o de atunci să trăiască după
credinţa creştină.

Minunile Sfântului Haralambie continuă după
trecerea sa la Domnul

Domnul a răsplătit marea dragoste a Sfântului
Haralambie față de aproapele și a continuat să-l
cinstească prin nenumăratele minuni ce au avut loc
şi după moartea sa. Așa cum spune şi acatistul său,
sfântul a rămas cunoscut drept „izbăvitor de ciumă şi
de foamete”. A rămas consemnat că, în anul 1813, în
urma unei mari epidemii de ciumă în Ţara Românească,
au murit peste 90.000 de oameni. Aşa numita „ciuma
lui Caragea” a încetat însă după rugăciunile şi cererile
aduse Sfântului Haralambie („Haralambie, sfântul mai
puternic decât ciuma”, în ziarul Lumina, versiunea
electronică).
În credinţa populară, Sfântul Haralambie mai este
cunoscut și ca ocrotitor împotriva holerei. De praznicul
său, oamenii din nordul Transilvaniei obișnuiau să ducă
la biserică grâne şi sare pentru a fi binecuvântate, pe
care le dădeau ulterior animalelor din gospodărie ca să
fie sănătoase tot restul anului (Ibidem).
Grecii au de asemenea mare evlavie la Sfântul Haralambie,
pe care îl prăznuiesc în mod deosebit în oraşul Filiatra din
Peloponez. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
când germanii au invadat Grecia cu planul de a incendia
acest orăşel, rugăciunile credincioşilor către Sfântul
Haralambie, patronul spiritual al Filiatrei, au schimbat
soarta oraşului. Ofiţerului ce trebuia să execute ordinul
de incendiere i-a apărut de mai multe ori în vis Sfântul
Haralambie, spunându-i să renunţe la planul său pentru
că va scăpa fără repercusiuni. Deşi îndoit, dar puternic
înfricoşat de apariţiile sfântului, ofiţerul a telefonat a
doua zi comandantului german din Tripoli, de la care
venise ordinul. Spre surprinderea lui, la celălalt capăt al
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telefonului, comandantul nu avea voce să dea ordinul
de incendiere, dar a putut în schimb să transmită
revocarea acestuia. Sfântul Haralambie i se arătase şi
lui (Arhimandritul Haralambos D. Vasilopoulos, Vieţile
Sfinţilor: Sfântul Haralambie, articol din surse on-line).
Înțelegând marea minune ce i s-a întâmplat, ofiţerul
german a străbătut toate bisericile din oraş în căutarea
acelui chip care i se arătase în vis. L-a găsit în cele din
urmă în icoana Sfântului Haralambie din Biserica Maicii
Domnului. Făcându-și semnul crucii pentru prima dată,
s-a rugat sfântului. După terminarea războiului, ofițerul
încreștinat a continuat să revină în Grecia în jurul datei
de 10 februarie pentru a sărbători cu familia praznicul
Sfântului Haralambie.
Îndepărtat din prisma veacului în care a trăit, dar atât de
apropiat prin aceeași dragoste și prietenie hristică la care
suntem chemați, Sfântul Haralambie ne arată prin pilda
vieții, și mai ales a morții sale, care este singura cale spre
mântuire. Nu e vorba atât de mult de un martiriu trupesc
– din moment ce nenumărați mari sfinți ai lui Dumnezeu
au murit în patul și în odaia lor –, ci de martiriul absolut
necesar al egoismului nostru, pe ruinele căruia Hristos
vine degrabă, fără a pregeta. Vârsta înaintată la care
acest mare sfânt a primit botezul prin sânge ne arată
că lepădarea de sine nu trebuie să înceteze niciodată,
că dragostea de aproapele trebuie să crească mereu,
până în ultima clipă. Să ni-l facem prieten pe Sfântul
Haralambie pentru ca, prin rugăciunile și exemplul său,
să devenim cu toții prieteni adevărați ai lui Hristos.
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Sfântul Serafim de Viriţa,
„cămara unde oamenii îşi aduc şi lasă necazurile lor”
Text: Maria-Magdalena Goia
Imagini: surse de pe internet
Privită din exterior, fără implicare şi fără dorinţa de a cerceta până la capăt pentru a afla adevărul, Biserica pare
multora o instituţie învechită, rigidă. Cei care Îl caută însă sincer pe Dumnezeu descoperă neîncetat că Biserica nu
e numai un organism viu, ci şi unul surprinzător, că e unica formă prin care, de fapt, noul este posibil. Nu există
epoci în viaţa omenirii pentru care poruncile lui Dumnezeu să fie inadecvate şi inaplicabile, după cum nu există
nici probleme ale lumii la care Biserica să nu poată oferi soluţii. Aceasta se vede mai ales în sfinţii prin care,
generaţie după generaţie, Domnul Hristos Se descoperă oamenilor şi îi salvează de la moartea sufletească. Unul
dintre oamenii lui Dumnezeu a căror lucrare surprinde prin capacitatea de a răspunde şi la cele mai mari şi înalte,
dar şi la cele mai concrete probleme ale contemporanilor este Sfântul Serafim de Viriţa.
Milostiv faţă de toţi, stareţul a primit la el şi a ajutat nu doar pe cei credincioşi, ci şi pe atei, beţivi, desfrânaţi,
tâlhari, ucigaşi, pe care i-a şi întors la credinţă. A scăpat oameni din situaţii-limită, i-a ajutat să aibă locuinţe, hrană,
locuri de muncă, bună înţelegere în familie şi s-a străduit să îi ferească pe cât mai mulţi de nenorocirile aduse
de războaiele mondiale. Sfântul nu i-a trecut cu vederea, ci i-a sprijinit şi pe cei din închisori. Starețul a vindecat,
asemeni Mântuitorului, oameni cuprinşi de tot felul de neputinţe şi chiar bolnavi de cancer. S-a îngrijit ca ucenicii
lui să aibă parte de Sfintele Taine, pe mulți pregătindu-i pentru trecerea la Domnul; și-a ocrotit fiii duhovniceşti şi
sufleteşte, şi trupeşte, i-a mângâiat, i-a liniştit şi i-a ajutat în tot chipul ca ei să se poată mântui.

Puţin despre sine, puţin pentru sine; totul trăit o viață de dăruire totală pentru aproapele; a împlinit
poruncile cu multă discreţie şi smerenie, însă sfințenia
pentru ceilalţi
Despre viaţa Sfântului Serafim de Viriţa se cunosc acele
date care s-ar putea afla despre aproape orice om din
secolul al XX-lea: numele părinţilor, anul naşterii şi al
căsătoriei, numele satului natal, ocupaţiile pe care le-a
avut, starea socială etc. Dar se cunosc și date care nu
ar fi putut fi ascunse, fără ca prin ascunderea lor, așa
cum Mântuitorul a spus, și pietrele ar vorbi. Stareţul a

sa nu a rămas ascunsă. Mormântul sfântului a devenit
loc de pelerinaj din primele zile de după trecerea sa la
Domnul.

Vasile Nicolaevici Muraviev, cum se numea Sfântul
Serafim de Viriţa în viaţa sa de mirean, s-a născut la 31
martie 1866 în satul Vahzomeevo, din gubernia Iaroslavl,
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într-o familie de ţărani. A mai avut două surori, dar ambele
au murit la scurt timp după ce s-au născut. Rămas orfan
de tată când avea numai 10 ani, Vasile Nicolaevici a
trebuit să poarte de grijă şi mamei sale, care era bolnavă.
Cu ajutorul unui vecin, copilul şi-a găsit de lucru întrun magazin din Sankt-Petersburg. Autodidact, a învăţat
singur să citească în perioada în care a lucrat la magazin
şi a fost interesat de ştiinţe. Vasile Nicolaevici s-a dovedit
a fi un angajat de încredere şi munca sa a fost apreciată
de patronul lui, care i-a dăruit în ziua nunţii suficienţi bani
ca el să îşi poată porni o afacere proprie. Tânărul tânjise
în taină după viaţa monahală şi descoperise gândul lui
unui schimnic din Lavra Alexandru Nevski. Schimnicul
l-a îndrumat însă spre căsătorie, povăţuindu-l să intre în
mănăstire, odată cu cea care avea să îi fie soţie, după ce
îşi vor fi crescut copiii. Olga, fata credincioasă cu care
Vasile s-a căsătorit la 24 de ani, avusese acelaşi gând de

a se călugări, dar s-a hotărât pentru Taina Cununiei după
ce a primit şi ea de la o schimonahie binecuvântarea de
a-şi întemeia o familie şi de a intra în cinul monahal doar
la deplină maturitate.
După nuntă, Vasile Nicolaevici s-a ocupat de colectarea
blănurilor şi de vânzarea lor şi a devenit un om prosper. El
îşi împărţea veniturile cu mănăstirile, bisericile şi azilele
de bătrâni. Împreună cu soţia lui au avut un băiat, Nicolai,
şi o fiică, Olga. După ce fetiţa lor a murit, cei doi tineri
au hotărât să trăiască mai departe ca frate şi soră. Mai
târziu – se pare, după un pelerinaj în Athos – în anul
1920, Vasile Nicolaevici a fost primit în Lavra Alexandru
Nevski, purtând, ca monah, numele Varnava. În acelaşi
an a primit tunderea în monahism şi soţia sa, al cărei
nume a fost schimbat în Hristina. Monahul Varnava a fost
apoi hirotonit şi în 1927 a primit schima mare cu numele
Serafim, în cinstea Sfântului Serafim de Sarov, de care
mărturisea că se simțea foarte apropiat în duh.
Odată cu venirea bolșevicilor la putere, a început
prigoana asupra creștinilor și mai ales asupra clerului.
Într-o singură noapte toți monahii Lavrei Alexandru
Nevski au fost arestați și trimiși în lagăre, unde unii au
și fost martirizați. Începând cu anul 1929, în mai puțin de
cinci ani, Sfântul Serafim a fost arestat de peste zece ori;
în drumul său prin lagăre și închisori, omul lui Dumnezeu
i-a întărit pe frații lui de suferință. În anul 1933, a fost
eliberat și, pentru că i s-au descoperit multe boli, a fost
lăsat să se stabilească la Virița, un loc mai izolat, dar
pitoresc și cu un climat sănătos, unde a rămas până la
sfârșitul existenței sale pământești.

Vasile Nicolaevici Muraviev (Sfântul Serafim de Virița) împreună cu familia, înainte de a intra în monahism.
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Despre viaţa sa lăuntrică, despre renunţările pe care a
trebuit să şi le asume în copilărie şi adolescenţă, despre
suferințele din viața personală, greutăţile şi nedreptăţile
pe care le-a îndurat când a fost arestat şi deportat, despre
chinurile pe care le avea în trup din pricina numeroaselor
boli nu se ştie mai nimic. Se cunoaște însă că, în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, Starețul Serafim,
bătrân și bolnav, dus pe brațe de alții, s-a rugat pe o piatră
în grădină timp de 1000 de nopți, asemenea ocrotitorului
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său ceresc, Sfântul Serafim de Sarov. Părintele se ruga
pentru întreaga lume, dar în special cerea mila Domnului
pentru Rusia, greu încercată în acei ani. Ucenicii mai
apropiați ai Sfântului Serafim de Virița au mai reținut și
că acesta postea foarte aspru, mâncând doar o prescură
și puțin morcov ras pe zi și bând doar apă sfințită. Ascetul
şi-a tăinuit nevoinţele, a lepădat orice dorinţă lumească
pentru sine, lăsându-şi viaţa în mâinile Domnului; el
însuși le spunea celor care îi deplângeau starea precară a
sănătății: „Oare credeți că Domnul nu ascultă rugăciunea?
Căci dacă aș înălța mâinile către El, îndată mă poate
tămădui. Dar nu cum voiesc eu să fie, ci cum voiești Tu,
Părinte [...]. Să mă cerceteze orice fel de boală, numai
voia Ta să se facă!” (Alexandru Trofimov, Sfântul Serafim
de Virița (1866-1949). Patericul Viriței, p. 52). În schimb,
stareţul şi-a pus sufletul pentru ceilalţi oameni, cărora
le-a ascultat necazurile şi pe care i-a ajutat în nevoi.
I-a miluit chiar şi pe cei care veneau cu cereri naive,
cu „mărunţişuri” (Ibidem, p. 44), înţelegând că omul e
la măsuri tot mai slabe odată cu apropierea sfârşitului
veacurilor, dar s-a străduit mai ales să îi şi crească
duhovniceşte pe ucenicii săi şi i-a învăţat să caute mai
întâi Împărăţia Cerurilor.

Ajutător al sărmanilor, salvare pentru cei din
situaţii-limită; scăpare din tot felul de necazuri

Încă dinainte de a intra în monahism, Vasile Nicolaevici
sărea în ajutorul celor în necazuri. Dumnezeu a intervenit
în chip minunat în viața multor oameni prin sensibilitatea
și aplecarea Sfântului Serafim de Virița către suferința
aproapelui. Așa s-a întâmplat în cazul țăranului pe
care Vasile Nicolaevici l-a văzut pe un pod, îmbrăcat în
zdrențe, repetând cu glas tare: „Nu cum vrei tu, ci cum
va da Dumnezeu!” (Ibidem, p. 14). Tânărul negustor nu
a fost indiferent la vederea acestui om care se putea cu
ușurință observa că era într-o situație disperată. Vasile
Nicolaevici a aflat de la țăran că avea acasă șapte copii,
soția și tatăl – toți bolnavi de tifos – și venise să vândă
singurul lor cal pentru a cumpăra cu banii luați pe el o
vacă, astfel încât familia să aibă șanse de supraviețuire.
Omului i se furaseră însă banii în târg, așa încât el se
așezase pe pod hotărât să moară, neputându-se întoarce

la ai săi cu o astfel de veste. După ce l-a ascultat, viitorul
monah Varnava i-a cumpărat păgubitului o pereche de
cai, o căruță pe care a încărcat-o cu alimente și o vacă.
La împotrivirea țăranului de a primi o astfel de milostivire,
Vasile Nicolaevici a răspuns chiar cu cuvintele pe care
el însuși le rostise pe pod: „Nu cum vrei tu, ci cum va
da Dumnezeu”, făcându-l astfel să conștientizeze că
Dumnezeu e viu, că bunătatea Sa e covârșitoare și că El
nu trece cu vederea necazul, credința și lupta omului. Mai
târziu, când avea deja schima mare, Părintele Serafim a
salvat și alți oameni, despre care a cunoscut cu duhul că
erau în situații-limită. Pe o femeie care venise la el pentru
sfat a trimis-o pe o stradă anume, să dea un pachet cu
bani unui ofițer căruia îi arsese casa cu tot ce avea, iar
altă dată a cerut unor oameni care voiseră să îi dăruiască
1000 de ruble să le ofere primului om care avea să le iasă
în cale. S-a descoperit că acest om voia să se sinucidă,
deoarece trebuia să dea la serviciu exact 1000 de ruble
ca să scape de închisoare și nu avea de unde să ia atâția
bani.
După război, mulți oameni rămăseseră fără case și
nu puteau dobândi un loc unde să stea în acea vreme
de sărăcie, când locuințele erau repartizate. După ce
primeau binecuvântare de la Sfântul Serafim de Virița,
oamenilor li se dezlega și această problemă. Atunci când
era cazul, starețul îi ajuta cu rugăciunea și pe cei care se
judecau pentru a obține un acoperiș deasupra capului, pe
care erau îndreptățiți să îl revendice. Tot în acea perioadă,
mulți nu reușeau să își găsească de lucru. Părintele
Serafim se ruga pentru ei și oamenii își găseau locuri de
muncă, iar alteori el însuși le spunea în ce localitate sau
la ce instituție să se ducă pentru a le primi.
La starețul de la Virița veneau și oameni cu necazuri
în familie. Părintele le arăta cauzele duhovnicești ale
problemelor care îi copleșeau (desfrânarea, dorința de
slavă deșartă, patima alcoolului sau cea a jocurilor de
noroc etc.) și îi ajuta să se îndrepte. După ce oamenii
înțelegeau unde au greșit și se pocăiau, problemele lor
dispăreau. Părintele se implica chiar și în mod concret
să-i împace pe soți: a intrat el însuși în casa unde un
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bărbat pe nume Ștefan, fugit de la ai lui, își pierdea banii
la jocuri de cărți, și i-a cerut acestuia să plece îndată la o
adresă anume, unde îl așteptau soția și copiii săi.

Vindecător al multor boli și neputințe; izbăvitor
din patima beției

Unul dintre marile daruri pe care le-a avut Sfântul Serafim
de Virița a fost și acela al vindecării de boli sufletești și
trupești. A tămăduit cu rugăciunile lui oameni cu mâini
uscate sau ale căror picioare începuseră să putrezească,
orbi, surzi, muți, persoane suferind de sarcom sau
chiar de cancer. Spunea că nu sunt medicamente mai
puternice decât apa sfințită și uleiul sfințit și atrăgea
atenția că oamenii se îmbolnăvesc adesea pentru că nu
se roagă înainte de masă și nu cheamă binecuvântarea
lui Dumnezeu asupra mâncării. De fiecare dată, însă,
când starețul mijlocea pentru tămăduirea trupului cuiva,
se preocupa mai întâi de vindecarea bolilor sufletești
ale acelui om. Astfel, de pildă, atunci când a dat o
prescură ca binecuvântare unei tinere bolnave de cancer,
i-a cerut fetei să o împartă pe aceasta cu toți cei din
salon, îndreptând-o astfel să caute mila față de celălalt,
dragostea de aproapele. Toți bolnavii care au mâncat din
prescură s-au vindecat de cancer. Altă dată, o fetiță oarbă
și-a recăpătat vederea, după ce credința și ascultarea
mamei ei au fost încercate de stareț. Când cele două au
revenit pentru a mulțumi, Părintele Serafim le-a dăruit
și un leac pentru vindecarea sufletelor, spunându-le să
mulțumească lui Dumnezeu și Maicii Domnului, „căci
pentru credința voastră v-a trimis Domnul vindecarea, ca
în clipele grele tu și copiii tăi să știți că El este aproape de
cei smeriți și zdrobiți cu inima” (Ibidem, p. 73).
Sfântul Serafim a făcut totdeauna din ajutorarea
oamenilor în problemele lor pământești (fie prin
tămăduiri, fie prin milostenie sau în alt mod) prilej de a-i
învăța ceva despre viața veșnică, de a-i face să înțeleagă
că Unicul necesar este Domnul Hristos. Cei care au fost
ajutați de stareț și l-au ascultat au înțeles aceasta și
i-au devenit fii duhovnicești, și-au schimbat viața și au
insuflat și copiilor lor credința în Dumnezeu și evlavia
față de Părintele Serafim. Starețul avea o dragoste de
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oameni atât de mare, încât nu se scârbea nici de semenii
aflați în cele mai mari căderi. A scos mai mulți alcoolici
din patima lor, mijlocind pentru ei înaintea lui Dumnezeu,
compătimindu-i chiar și când îi vorbeau urât, purtânduse cu ei cu blândețe și cerând apropiaților să se roage
pentru ei. Cu rugăciunea sa a izgonit chiar și demonii
din sufletele oamenilor, după ce aceștia au ajuns să
înțeleagă că intraseră sub stăpânirea celui rău pentru
că se lepădaseră de credință. Totuși, dacă blândețea sa
nu era prețuită și dacă oamenii persistau în greșeli mari,
aveau de suportat consecințele alegerilor lor. Astfel, unui
preot care a continuat să bea chiar și după ce starețul
i-a poruncit de trei ori să renunțe la alcool, avertizându-l
că altfel va muri, i s-a întâmplat după vorba Sfântului
Serafim.

Văzător cu duhul și proroc al sfârșitului lumii

Pentru că îi iubea mult pe oameni, Părintele Serafim a
dobândit darul de a putea cunoaște sufletele acestora,
păcatele, durerile, viața lor și chiar ceasul morții.
Starețul îi vedea cu duhul pe cei care veneau la el și
multora le știa dinainte și numele. Lângă casa unde
locuia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, erau
tot timpul mulțimi nesfârșite de oameni, care doreau să
știe în special dacă cei apropiați lor muriseră pe front ori
erau vii – și starețului i se descoperea de la Dumnezeu
starea fiecăruia dintre cei despre care era întrebat.
Cunoștea cu duhul și păcatele sau hotărârea omului de
a face un păcat anume și în acest fel a oprit o femeie
de la avort.
Starețul a prezis cel de-al Doilea Război Mondial,
prigonirea Bisericii și renașterea credinței în Rusia odată
cu redeschiderea unor vechi mănăstiri precum Diveevo
sau Lavra Pecerska. Părintele vedea Rusia ca jucând
un rol central în războiul care va deveni pricina unirii
întregii omeniri și care va preceda prigonirea creștinilor și
venirea lui Antihrist. Despre prigoanele ultimelor veacuri,
el spunea că „vor avea un caracter cât mai subtil și
neprevăzut” și nu atât suferința, cât „banii și înșelăciunile
lumii acesteia îi vor îndepărta pe oameni de Dumnezeu”
(Ibidem, pp. 62-63).

CRIZA CUVÂNTULUI
Unele dintre prorociile Sfântului Serafim de Virița se
văd deja împlinindu-se. Părintele iubea mult tinerii și
spunea că aceștia vor juca un rol important în revigorarea
credinței. El a prevăzut că după trecerea sa la Domnul,
vor fi ani în care desfrânarea și decăderea moravurilor
tinerilor vor fi atât de mari, încât „aproape că nu vor mai
rămâne din cei nedepravați”, dar „va veni vremea când
se va auzi glasul lui Dumnezeu” și „cei care erau până
atunci păcătoși, bețivi vor merge la biserică, vor simți o
mare sete de viața duhovnicească” și „vor merge tinerii
în pelerinaj prin Sfintele
Locuri” (Ibidem, p. 63).
Părintele avertiza că
toate aceste lucruri se vor
întâmpla chiar înainte de
sfârșitul lumii.
Profețiile Starețului Serafim
despre vremurile din urmă
lasă o undă de nădejde
creștinilor. Sfântul arăta că
se pot naște oameni ai lui
Dumnezeu în orice veac:
„Hai să ne rugăm și să
cerem și atunci și din pietre
Domnul îi va ridica pe aleșii
Săi” (Ibidem, p. 59). Sfântul
Serafim vorbea despre
mântuirea în timpurile
Apocalipsei nu ca despre
ceva imposibil, ci ca despre
ceva pentru care va trebui
să trecem prin „boli și amărăciune”. Totodată, starețul îi
sfătuia pe cei ce vor dori să scape în vremurile prigoanei
de pe urmă: „când în adâncurile Rusiei vor ieși primele
eșaloane din orașe trebuie să se grăbească cineva să iasă
între primii, căci mulți dintre cei ce vor rămâne vor pieri”
(Ibidem, p. 62).

Duhovnicul pe care și-l dorește oricine

Oamenii au căutat să fie în preajma Sfântului Serafim de
Virița în toate etapele vieții sale. Încă de pe vremea când se

numea Vasile Nicolaevici, el îi primea pe cei care îi căutau
sfatul ori îi cereau ajutorul. După ce a devenit monah,
obștea Lavrei Alexandru Nevski l-a ales ca duhovnic și
mulțimi de suflete au început să îl caute atât acolo, cât și,
mai târziu, la Virița. Starețul îi primea pe toți și spovedea
zile în șir – odată a spovedit chiar 48 de ore fără întrerupere
– și din acest motiv a început să aibă dureri permanente
de picioare. Primea oameni chiar și în chilia sa, iar atunci
când se îmbolnăvea ori când se adunau foarte multe
persoane care doreau să intre la el, acestea îi trimiteau
Părintelui Serafim, prin
ucenicii săi de chilie, bilețele
scrise. În anumite situații,
starețul chema el însuși la
sine pentru spovedanie și
sfat o persoană sau alta, chiar
dacă era bolnav și nu primea
mulțimile în ziua aceea.
De asemenea, cunoștea cu
duhul râvna fiecăruia și tot
el îi numea să intre pentru
mărturisire în chilia sa pe
cei care doreau să ajungă,
dar nu puteau din cauza
slăbiciunilor firii. La oamenii
despre care i se descoperea
de la Dumnezeu că vor muri
în scurt timp, o trimitea pe
fosta sa soție, devenită între
timp Schimonahia Serafima,
să le spună să se pregătească
pentru veșnicie (așa încât
maica a ajuns să fie numită „Îngerul morții”).
Urmând Marelui Învățător, starețul avea mult tact
pedagogic. Dânsul îi lua pe oameni așa cum erau, le
înțelegea nevoile, tristețile și ajuta de fiecare dată,
folosindu-se de chiar situația cu care omul venea la
el pentru a-l aduce la pocăință și la cunoașterea lui
Dumnezeu. Pe lângă aceasta, Părintele Serafim a
dat dovadă și de mult discernământ. El îi sfătuia pe
oameni spre Calea Împărătească, spre calea de mijloc,
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îndemnându-i să nu se bucure prea mult și să nu se
întristeze prea mult de nimic din cele de pe pământ. Pe
una dintre fiicele sale duhovnicești, Olga, căreia îi murise
mirele în ziua nunții, nu a îndemnat-o să se călugărească,
deoarece avea sănătatea șubredă și nu ar fi rezistat la
ascultări; i-a dat însă binecuvântare să devină vânzătoare
de bilete de tramvai și să se roage pentru toți cei care
cumpărau de la ea. Duhovnicul dădea răspunsuri clare și
soluții concrete; nu răspundea evaziv și neconvingător,
nici nu îi lăsa pe oameni în suferință cerându-le să își
ducă poverile nerezolvate, când ei nu erau la această
măsură. De asemenea, pe oamenii îndărătnici nu îi primea
de la început, ci numai când erau câtuși de puțin deschiși
să primească cuvântul lui. Uneori le spunea oamenilor
în față păcatele pe care ei nu le rosteau în spovedanie,
pentru ca aceștia să își dea seama că aveau într-adevăr
acele păcate, să și le recunoască și să se pocăiască;
totuși, starețul nu făcea aceasta decât atunci când cel
din fața sa era destul de smerit de greutăți ca să poată
purta ceea ce afla despre sine.
Sfântul Serafim orânduia viața fiilor săi duhovnicești. Pe
unii i-a povățuit să vândă tot ce aveau în alte orașe și să
își ridice casă la Virița, pentru a nu pieri în cel de-al Doilea
Război Mondial. Domnul îi descoperea Sfântului Serafim
de Virița starea duhovnicească a ucenicilor săi. Pe lângă
faptul că se ruga pentru ei, părintele le trimitea acestora
când erau în necazuri, prin alți fii duhovnicești de-ai săi,
scrisori, bani, alimente, diferite daruri, iar pe unii îi chema
chiar să vină cu ucenicii de chilie la Virița. Pentru că se
pătrundea la suflet de durerea fiecăruia și ar fi vrut să
mângâie pe cât mai mulți, s-a rugat Domnului ca lucrarea
sa să continue și să se extindă prin ucenici, și mulți dintre
cei ce îl aleseseră ca părinte duhovnicesc au împlinit prin
viața lor acest gând al starețului.
În mijlocul focurilor celui de-al Doilea Război Mondial,
Virița cu toată comunitatea ei a fost păzită prin rugăciunile
Sfântului Serafim. Domnul îi ferea de rău pe cei pentru
care starețul se ruga, chiar când aceștia se aflau în trenuri
asupra cărora se efectuau raiduri aeriene sau chiar dacă
erau duși la muncă în lagăre din Germania. Într-o vreme
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în care bisericile erau dărâmate, la Virița sfintele slujbe nu
au fost întrerupte, pentru că detașamentul dislocat aici
din partea germanilor era format din aliați ai lor, din ostași
români, care erau bucuroși să vină și ei la Sfânta Liturghie.
Sfântul Serafim de Virița cunoștea inimile și se milostivea
și de cei care îl prigoneau. Simțind, probabil, o aplecare
spre bine în inima unuia dintre membrii poliției secrete
sovietice de la acea vreme (CEKA), care venise să îi
percheziționeze chilia, i-a luat palma, și-a pus mâna pe
capul lui și l-a dezlegat de păcate. Altă dată, pe când
era mirean, a surprins un hoț în casa lui și el însuși l-a
ajutat să pună pe umăr bocceaua cu lucrurile pe care i le
furase, socotind că în acest mod i le dăruiește și ușurează
sufletul acelui om de păcatul furtului.

Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin

Părintele Serafim a trecut la Domnul la 21 martie/ 3
aprilie 1949. Mormântul său a devenit loc de pelerinaj
încă din primele zile după îngroparea starețului, cu 50
de ani înainte ca el să fie canonizat. Asemenea Părintelui
Arsenie Boca, și Sfântul Serafim de Virița i-a îndemnat pe
ucenici să vină la locul unde a fost îngropat pentru a primi
ajutor, și mulțimi nesfârșite vin acum la Virița, căutând
ocrotirea Sfântului.
Prin viața, faptele și cuvintele sale, Sfântul Serafim de
Virița dovedește tuturor că Dumnezeu îi păzește pe cei
ce-L aleg chiar și în mijlocul celor mai mari rele, cum
i-a păzit pe cei trei tineri din Legea Veche în cuptorul
cu foc. Cei care l-au cunoscut pe starețul de la Virița
au pregustat în preajma lui acea Împărăție unde nu
este durere, nici întristare, ci viață fără de sfârșit și, prin
mijlocirea sfântului, avem nădejde că o putem pregusta
și noi, cei care îi vom cere vreodată ajutorul.
Bibliografie:
Alexandru Trofimov, Sfântul Serafim de Virița (1866-1949).
Patericul Viriței, Editura Egumenița, Galați, 2003;
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februarie.

CRIZA CUVÂNTULUI

Chipuri de privit:
Părintele Ioan Iovan
Text: Lavinia-Teodora Sabou
Desen: Diana Elena David

Cunoscut îndeobşte ca duhovnicul Mănăstirii Vladimireşti, comparat
de către unele voci cu Sfântul Ioan de Kronstadt din perspectiva
unei raportări asemănătoare Bisericii primare faţă de Spovedanie
şi Euharistie, Părintele Ioan Iovan rămâne, în mod nefericit, un nume
necunoscut pentru mulţi români. Şi totuşi, printre aspectele pentru
care merită ca acest nume să-şi afle ecoul în sufletele noastre se
află curajul exemplar, verticalitatea sa, dragostea nemărginită faţă
de toţi şi, mai cu seamă, faţă de cei care l-au dispreţuit.

Biografia

Născut la 26 iunie 1922 în zona Bihorului, fiul Părintelui
Gavril Iovan şi al preotesei Maria, Silviu Cornel
Iovan îşi petrece perioada studenţiei la Institutul de
Teologie din Cluj. Se află sub influenţa binefăcătoare a
profesorului şi îndrumătorului său de licenţă, Părintele
Florea Mureşanu, pe atunci protopop şi ulterior martir
în închisoarea de la Aiud, dar şi a celorlalţi tineri şi
studenţi intelectuali din grupul său de prieteni, printre
care Zorica Laţcu, Valeriu Anania și Aspazia Oţel
Petrescu. La sfatul Părintelui Arsenie Boca, tânărul
alege calea călugăriei, primind de la îndrumătorul său
de la Sâmbăta centura de monah, despre care i-a spus
să nu o lărgească niciodată, deci să rămână toată viaţa
un ascet.

Este călugărit în 1947, primind numele Ioan, iar în 1948
este hirotonit preot, la Mănăstirea Vladimireşti, loc înspre
care este îndrumat tot de Părintele Arsenie, cel ce avea
să-i scrie Maicii Veronica: „Ţi-am pregătit un munte, dar
lasă-l să mai crească” (Părintele Jan Nicolae, în interviul
„Un mare duhovnic și martir român”). În primăvara
anului 1955, în urma caterisirii, Părintele Ioan Iovan este
arestat din pricina poziţiei sale vădit anticomuniste. Este
transferat de la Galaţi la Văcăreşti, Jilava, Gherla şi Aiud.
Raportându-se la perioada detenţiei, părintele avea să
spună: „Nu pot și nu vreau să uit închisoarea. Acolo am
trăit cele mai înălțătoare momente spirituale din viața
mea. Acolo m-am născut a doua oară și Dumnezeu
mi-a dat să trăiesc nenumărate minuni, să-I cunosc
puterea” (Sorin Preda, „Omul lui Dumnezeu – Părintele
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Ioan de la Recea”). Eliberat în 1964, părintele constată
că „toată spuma călugărilor care au fost şi ei închişi”
au dat declaraţii împotriva sa datorită faptului că, deşi
caterisit, continuase să slujească Sfânta Liturghie în tot
acel timp: „Ştiau că eu fac în închisoare Liturghie [...].
Ei nu făceau, ca să nu se afle şi să nu le dea drumul.
Bucuria mea în temniţă a fost Sfânta Liturghie. Toate
declaraţiile la adresa mea erau negative. Toate aveau
ca un fel de leitmotiv, faptul că nu am ascultat, că nu
m-am considerat caterisit, că făceam acolo Liturghie,
predicam” (Vasile Manea, în Preot Ioan Iovan. A fost
frumos la Gherla, p. 23).
La 26 iunie 1979, primeşte din nou, oficial, libertatea
de a sluji. Petrece un an la Mănăstirea Cernica, apoi
doisprezece în Bucureşti, la Mănăstirea Plumbuita
(ÎPS Andrei Andreicuţ, Cuvinte împărtășite, pp. 5-21).
În 1991, alături de Maica Cristina Chichernea – o fiică
duhovnicească ce îi este de un real sprijin în timpul
şederii sale în Bucureşti, când securiştii încă îi dau
târcoale – se întoarce în Ardeal, unde încep lucrările
la zidirea Mănăstirii Recea (judeţul Mureş). La 17 mai
2008, Părintele Ioan Iovan trece la Domnul, Cel Care
„îi va răsplăti cu prisosinţă osteneala în Împărăţia
Cerurilor, pentru că de la oameni nici o plată nu a
luat!” (ÎPS Irineu, în Preot Ioan Iovan. A fost frumos la
Gherla, ed. cit., p. 25).

Mănăstirea Vladimireşti şi comuniştii

Ajuns la Vladimireşti (judeţul Galaţi) în 1948, părintele
s-a făcut pe sine mijloc şi mijlocire prin care Dumnezeu
Îşi revărsa harul şi dăruia mângâiere celor care vizitau
mănăstirea. Lucrarea sa şi a Maicii Veronica a luat o
amploare atât de mare, încât de sărbători biletele de
tren de la Bucureşti la Galaţi erau insuficiente în raport
cu cererea miilor şi a zecilor de mii de credincioşi ce
se îndreptau spre Vladimireşti. Speriate de o asemenea
aşa-zis mişcare în masă, autorităţile organului Securităţii
cer Sinodului caterisirea părintelui şi reuşesc să închidă
Vladimireştiul în 1955, aceasta fiind prima mănăstire
închisă de comunişti în România (Părintele Jan Nicolae,
loc. cit.).
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Cuprins de neliniştea cea bună, Părintele Ioan scrie
un memoriu adresat membrilor Sinodului Bisericii
Ortodoxe Române la 25 ianuarie 1955, în care, cu
mult curaj şi fermitate, spune lucrurilor pe nume,
demontând argumentele adunării care a decis
caterisirea sa: „în numele cărei legi din Biserică şi
în baza cărei hotărâri sinodale ne-aţi înlăturat de
la Trupul Bisericii şi ne-aţi făcut indirect leproşii
Ortodoxiei noastre [?] În care şedinţă plenară a
vreunui sfânt Sinod s-a discutat şi s-a hotărât pe bază
de documente şi anchete că Mănăstirea noastră a ieşit
din Ortodoxie? Vrem date precise şi număr, fiindcă noi
ştim că nu am fost niciodată anchetaţi, judecaţi sau
condamnaţi pentru vreo abatere de la Ortodoxie sau
de la rânduiala Bisericii” (Preot Ioan Iovan. A fost
frumos la Gherla, pp. 33-34). Părintele a considerat
ordinul caterisirii ca nefiind insuflat de Dumnezeu,
ci de „raţiuni de stat”, și, de aceea, invalid. Astfel,
„nesatisfăcând o decizie dictată nu de Duhul Sfânt
[...], nu călcăm nici votul sfintei ascultări şi nu[-l]
înfruntăm nici pe Patriarh”, susține Părintele Ioan
Iovan în același memoriu (Ibidem, p. 31). Părintele
este conştient că „ei v-au făcut să daţi acele ordine
potrivnice lui Dumnezeu, dar nu trebuia să-i ascultaţi”
(Ibidem, p. 47), ci „mai bine cereţi separarea Bisericii
de Stat decât acest compromis [...]. De ce aţi dat
frâiele din mână şi aţi încredinţat duhul cârjei duhului
întunericului acestui veac frivol şi fără Dumnezeu? De
ce vă lipsiţi de atitudinea demnă de a[-L] mărturisi pe
Hristos deschis, în faţa oricui?” (Ibidem, p. 50).
Părintele Ioan Iovan le aminteşte ierarhilor că
„pomul după roade se cunoaşte” (cf. Matei 7: 16-17),
scriindu-le că „la Vladimireşti nu se adună lumea cu
arcanul, ci ea vine din îndemn propriu, pentru folosul
duhovnicesc. Afluenţa lumii e motivată de afluenţa
harului lui Dumnezeu” (Ibidem, p. 40). În închisoare,
părintele avea să păstreze aceeaşi poziţie vădit
anticomunistă şi să-şi continue misiunea de slujire,
drept urmare la Aiud, de pildă, a adunat un număr
de 41 de zile de izolare cu regim sever (ÎPS Andrei
Andreicuţ, loc. cit.).

CRIZA CUVÂNTULUI
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Credinţa în Hristos euharistic

Acuzaţiile principale pe care clerul le aducea
împotriva Părintelui Ioan Iovan erau împărtăşirea prea
deasă a credincioşilor şi spovedania colectivă. Astfel,
memoriul cuprinde şi răspunsuri ale părintelui la
aceste reclamaţii ce deveniseră pretexte în interesele
comuniştilor: „ne-aţi acuzat odată aici că vrem să
introducem cultul Trupului şi al Sângelui lui Iisus
în Ortodoxie. Dar oare Ortodoxia noastră şi toată
creştinătatea nu are în centrul vieţii ei acest cult?”,
„Ştim că vă legaţi de ieşirile noastre din comun:
împărtăşirea zilnică şi mărturisirea colectivă, dar vă
legaţi de ce nu este al nostru; ele sunt lucrări ale
Duhului Sfânt, menite să aducă poporul nostru la viaţa
primilor creştini. Dacă atacaţi împărtăşania deasă,
nu[-L] atacaţi oare pe Hristos?” (Preot Ioan Iovan. A
fost frumos la Gherla, pp. 71-72).
Răspunsurile părintelui sunt la fel de ferme şi în
privinţa modului în care îi spovedea pe credincioşi:
„Pentru faptul că spovedesc în colectiv de ce
mă condamnaţi? Există oare în Biserică o dogmă
consacrată metodei de spovedanie? Oare Biserica,
în cazuri de nevoie, nu a încuviinţat mărturisirea
colectivă a militarilor, a elevilor şi a credincioşilor
când se adunau prea mulţi la sărbători? Cum puteam
noi, de pildă la hram, să spovedim individual 30 de mii
de credincioşi care în majoritatea lor veneau pregătiţi
sufleteşte pentru Sfintele Taine?” (Ibidem, p. 74).
Această raportare, departe de a însemna excentrism
religios, arată încrederea neclintită a părintelui în
dragostea de oameni a lui Dumnezeu: „Vă tulburaţi că
dezleg păcatele oamenilor în bloc? Dar oare satana
nu-i leagă tot în bloc cu patimile lui? El să poată lega
în bloc, iar noi să putem numai câte unul şi cu multă
scumpătate! [...] Sunt conştient că nu eu le dezleg, ci
cu puterea ce-mi este dată, dezleg. Dacă Domnul a
zis: «Pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară», apoi
eu nu vreau să fiu mai aspru decât El. Nu prihănesc
pe cel ce leagă, căci putere are să o facă, dar de ce
se supără alţii pentru că aici sufletele se dezleagă şi
dracii se leagă?” (Ibidem).
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În închisoare, timp de doisprezece ani, Părintele
Ioan Iovan a slujit Liturghia zi de zi, având o râvnă
incredibilă de a-i împărtăşi pe deţinuţi. Pentru a le
putea fi sprijin celorlalţi, părintele „se folosea de
toate mijloacele, inclusiv de ajutorul gardienilor”
(ÎPS Andrei Andreicuţ, loc. cit.). Deşi judecat că
slujeşte fiind caterisit, părintele avea încredinţarea
că ceea ce face e mântuitor. După eliberare, spunea:
„Dumnezeu nu m-a uitat în închisoare şi îmi trimitea
în fiecare dimineaţă, când slujeam Liturghia la Zarcă,
la Aiud, un paracliser şi-un cântăreţ: două păsări,
care stăteau nemişcate pe pervazul ferestrei până
la sfârşitul slujbei” (Părintele Jan Nicolae, loc. cit.).
Statornicia, curajul mărturisirii, dârzenia care l-au
caracterizat au fost întotdeauna însoţite de dragoste
şi iertare. Grăitoare este relatarea unui moment din
închisoare în care îi face rugăciunea de dezlegare de
păcate torționarului care îl strânsese atât de mult în
lanţuri încât acestea i se înfipseseră în carne, îl lovise
şi îl înjurase (Preot Ioan Iovan. A fost frumos la Gherla,
p. 94). Acest gest de iertare „şi ca om, şi ca preot” a
fost precedat de un alt gest, cel al asumării suferinţei:
„Şi când eu am ales lanţul cel subţire, şi înainte de a i-l
da să mă încopcie cu el, l-am pupat. L-am închinat şi
l-am pupat. Mi-am adus aminte de Pavel: Sunt pentru
Tine, Doamne! Nu-s pentru imoralităţi, nu-s pentru hoţii,
nu-s pentru nimic, numai pentru că Te-am mărturisit
şi nu vreau să mai trăiască mult între noi răul fără de
Dumnezeu” (Ibidem, pp. 94-95).

Părintele Ioan Iovan de la Recea

În 1991, părintele încă manifesta disponibilitatea şi
resursele necesare pentru a-şi continua lucrarea
duhovnicească şi misionară, aşa încât este îndemnat
de ÎPS Andrei Andreicuţ să-şi înceapă activitatea la
Recea, în judeţul Mureş. De-a lungul anilor, mănăstirea
se bucură de o traiectorie prosperă, dârzenia părintelui
şi simţul organizatoric al Maicii Stareţe Cristina
Chichernea atrăgând nu doar pelerinii, nu doar
oamenii care cunoşteau ajutorul Părintelui Ioan încă
de la Vladimireşti, ci şi multe tinere care aleg să se
închinovieze în acest loc.
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Există mărturii, încă neadunate în volum, care atestă
nu doar puterea cuvântului şi credinţa neclintită
în Hristos Cel Euharistic ale Părintelui Ioan Iovan,
ci şi darul înainte-vederii pe care îl primise.
Relevante sunt fragmentele din Jurnalul convertirii
al lui Danion Vasile, în care acesta relatează cum
părintele refuzase să-l primească la Recea, ştiind,
fără să-l cunoască, faptul că fusese yoghin, că se
întovărăşise cu nişte maici din grupul rătăcit de la
Vladimireşti care credea în reîncarnare şi că venise
să-l caute pentru că auzise că acest părinte ar fi fost,
de fapt, Ioan Evanghelistul. Mustrarea părintelui îl
determină pe acesta să revină să ceară lămuriri, să-şi
reconsidere poziția şi, în cele din urmă, să revină la
credinţă: „Am ajuns iarăşi la Recea. Părintele Ioan
m-a primit cu dragoste. Mi-a zis să mă pregătesc
pentru spovedania de mâine. Aştept cu nerăbdare
clipa în care voi primi dezlegare de păcate. Ştiu că
nu sunt vrednic să mă împărtăşesc, dar va veni şi
clipa aceea binecuvântată. În viaţa mea se va trage
o linie clară. Voi primi puterea să mă lupt cu patimile
care mă apasă, voi fi al lui Hristos” (Danion Vasile,
articolul „Părintele Ioan și darul înainte-vederii”,
fragmente din Jurnalul convertirii).
Părintele Jan Nicolae aminteşte, de asemenea,
câteva întâmplări de la Plumbuita: înainte-vederea
unei intenţii sinucigaşe a unei tinere, mai târziu
ajunsă maică, pe care părintele a chemat-o pe
nume, „i-a vorbit şi a întors-o din hotărârea cea rea”;
sau străvederea discuţiei pe care o femeie o avusese
cu prietena ei; aceasta o îndemnase să îl caute pe
Părintele Ioan şi, la întrebarea: „Şi ce să-i spun eu
părintelui?”, i-a răspuns: „«Păi, uite, de exemplu că
fumezi». Când a ajuns în faţa Părintelui Ioan, a fost
copleşită de lumina din ochii lui. El i-a pus mâna
pe cap şi i-a spus: «A, da, tu fumezi» – de parcă ar
fi ştiut discuţia dintre cele două femei” (Părintele
Jan Nicolae, loc. cit.). De altfel, părintele a rămas
cunoscut pentru obiceiul de a-i chema la el pe
oamenii pe care-i vedea împovăraţi, părând să le ştie
dinainte problemele şi frământările.

Demnitatea, curajul şi neclintirea prin care dă mărturie
viaţa Părintelui Ioan Iovan s-au clădit poate tocmai
pe fondul unei inocenţe. Amintindu-şi cum îi cânta
Maicii Domnului („Măiculiţa Domnului, Măiculiţa
Lui”), părintele spunea: „Iertaţi-mi copilăria pe care o
mai vedeţi în mine, dar această copilărie socot eu că-i
maturitatea mea” (Preot Ioan Iovan. A fost frumos la
Gherla, p. 99). De aceeaşi curăţie sufletească dă seama
Aspazia Oţel Petrescu, spunând că încă din tinereţe
părintele avea „un suflet cu limpezime de copil, o
puritate ce nu putea fi ruptă de nici un demon flămând
de pervertire a sufletelor mari” (Aspazia Oțel-Petrescu,
Doamne, strigat-am!, pp. 56-57).
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Psalmi interpretați
Text: Părintele Ciprian Negreanu
Foto: Mădălina Păcurar; Romina Sopoian
Transcrierea acestui fragment de cateheză despre Psalmi nu are pretenţie de text academic,
rezultând eventuale minore neconcordanţe care ţin de libera exprimare.

Urcușul spre curățarea chipului (Pustia Hozevei, Israel).

Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui,
vestind porunca Domnului.
Psalm 2, versetul 6 (continuare)
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ÎNDUMNEZEIREA TREPTATĂ A OMULUI

Sfântul Grigorie de Nyssa punea acest verset din Psalmul 2
în relație cu Isaia, capitolul 9, versetul 6. Pentru a înțelege mai bine despre ce împărat vorbește de fapt psalmul
(Atunci va grăi către ei întru urgia Lui și întru mânia Lui îi
va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de El peste Sion,
muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului ), am
să citesc de la Isaia, capitolul 9 de la început: Poporul
care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei
ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumină va străluci peste
voi. Tu vei înmulţi poporul şi vei spori bucuria lui. El se va
veseli înaintea Ta, cum se bucură oamenii în timpul secerişului şi se veselesc la împărţirea prăzilor. Căci jugul ce-l
apasă, şi toiagul ce-l loveşte, şi nuiaua ce-l asupreşte, Tu
le vei sfărâma, ca în zilele lui Madian. Încălţămintea cea
zgomotoasă de om războinic şi haina cea stropită de sânge vor fi aruncate în foc şi mistuite în flăcări! Căci Prunc
s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e
pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare
sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn
al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Şi mare va fi
stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăţi pe tronul şi peste împărăţia lui David, ca s-o
întărească şi s-o întemeieze prin judecată şi prin
dreptate, de acum şi până-n veac. Râvna Domnului
Savaot va face aceasta (Isaia 9: 1-6).
E vorba despre Împărăția ce va să fie, care e în același timp
descoperită încă din veacul acesta: venirea Mântuitorului și
începutul unei Împărății fără de sfârșit. Al doilea înțeles despre care am mai discutat e că această Împărăție și stăpânire
a lui Dumnezeu este Biserica, care este stăpânirea Lui în lumea aceasta. El este Împărat peste Biserică. Despre aceasta
zice clar Fericitul Augustin că Sionul, noul Sion duhovnicesc
este Biserica. Iar eu sunt pus împărat de El peste Sion, adică
peste Biserică. Adică El este Stăpânul, Domnul și Împăratul nostru. Fericitul Augustin făcea trimitere la II Corinteni,
capitolul 3, versetul 18 care spune așa: Domnul este Duh,
şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Iar noi
toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava
Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din slavă în
slavă, ca de la Duhul Domnului (II Corinteni 3: 17-18). De

ce făcea această legătură? Pentru că Acela Care vestește
porunca Domnului este Mântuitorul, Care este Stăpân și
Domn peste Biserică. Aceasta este Împărăția de 1000 de
ani despre care vorbește Apocalipsa, în care Dumnezeu va
sta cu aleșii Lui. Auziți ce se întâmplă în Biserică: Iar noi toţi,
privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului,
ne prefacem în acelaşi chip din slavă în slavă, ca de la Duhul
Domnului (II Corinteni 3: 18). Probabil că acesta este unul
dintre cele mai puternice texte referitoare la îndumnezeirea
omului și la cum se face aceasta în trepte pentru om. Nu
dintr-odată, pentru că nici nu se poate. Întoarcerea omului
la firea lui, de fapt urcarea la o treaptă mai înaltă decât firea
lui înseamnă să se îndumnezeiască. Nu e o chestiune de o
clipă și gata. Nu înseamnă că intră în Biserică, se împărtășește și gata. Îndumnezeirea este treptată.
Această îndumnezeire treptată s-a întâmplat și cu apostolii, care au stat trei ani și jumătate cu Hristos ca să poată
primi Împărtășania și Duhul Sfânt la sfârșit. Abia după
aceea se poate vorbi despre o anumită îndumnezeire a lor,
deși nici atunci deplină. Oricum, ea a urcat din treaptă în
treaptă, încetul cu încetul, până la măsurile cele mai înalte. Despre această îndumnezeire treptată ne vorbește de
fapt aici Sfântul Apostol Pavel. În Biserică noi vedem ca în
oglindă, prima dată tulbure, chipul lui Dumnezeu, spre care
suntem atrași pentru că suntem creați după acest chip. Noi
întrevedem acest chip ca în oglindă. Imaginea își cheamă
propria imagine – imaginea, chipul dumnezeiesc, eikon.
De fapt, așa se zice în greacă la icoană. Iar noi toți privim
ca în oglindă cu fața descoperită, încă nevăzând bine. Are
două înțelesuri: nevăzând bine, tulbure, dar în același timp,
parcă văzându-ne pe noi, așa cum suntem – tulburi. Ca în
oglindă asta și înseamnă. La ei, în vremea aceea, oglinzile
erau destul de tulburi și nu reflectau perfect, nu se vedea
foarte bine. Un înțeles e că noi, în Biserică, avându-L pe
Împăratul Slavei, Îl vedem mai întâi ca în oglindă. Adică
ne recunoaștem pe noi și ne recunoaștem sorgintea, ne
simțim ca acasă acolo, pentru că am venit acasă la Tatăl
nostru, la Cel Ce ne-a zidit pe noi. Ne recunoaștem în El,
dar încă nu-L vedem deplin, ci tulbure, ca în oglindă. Iar
noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, adică
descoperindu-ne noi icoana, fața noastră adevărată, sinceră,
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Mănăstirea ortodoxă rusă Sfânta Maria-Magdalena de pe Muntele Măslinilor, locaș unde sunt moaștele Sfintei
Mucenițe Elisabeta, Marea Ducesă a Rusiei, și ale Sfintei Mucenițe Varvara (Ierusalim, Israel).
așa cum trebuie să fie și cum ar trebui să fim întotdeauna
în Biserică: gata tot timpul a ne mărturisi păcatele și a ne
arăta viața așa cum a fost, fără a ne acoperi fals și fără a ne
preface. Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, deci astfel. Aici cred că e o întreagă
teologie, după cum spune Sfântul Apostol Pavel.

CE TREBUIE SĂ FACĂ OMUL ÎN BISERICĂ PENTRU A SE ÎNDUMNEZEI?

Ce trebuie să faci în Biserică pentru a te îndumnezei? Să-L
recunoști pe acest Împărat al Slavei. Îl recunoști și voi toți
L-ați recunoscut. De aceea ați venit în Biserica Lui, pentru
că L-ați recunoscut; aici v-ați simțit acasă. Acum știți că
sunteți din sorgintea aceea, din sângele, din chipul și aluatul Dumnezeului la Care ați venit. Dacă sunteți încă aici
înseamnă că v-ați simțit acasă în Casa lui Dumnezeu măcar
o dată. Dar nu L-ați văzut deplin, încă nu puteți dibui deplin
și nu puteți vedea chipul Lui deplin, ci doar ca în oglindă.
În același timp, vă recunoașteți și voi în acel chip și simțiți
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că Dumnezeu este al vostru. El este al nostru și noi suntem
după chipul Lui, chiar dacă încă e tulbure.
Ca să putem să-L cunoaștem mai mult, trebuie să avem
fața descoperită, icoana chipului, eikon în greacă, adică
imagine, portret reflectat. Dumnezeu nu este neclar. El este
foarte clar. Este foarte profundă această imagine pe care o
face Sfântul Apostol Pavel. Nouă ni se pare că Îl vedem pe
Dumnezeu, dar, de fapt, noi ne vedem pe noi ca în oglindă,
încă nelămuriți. Noi suntem cei nelămuriți care nu Îl pot
vedea pe Dumnezeu. El este lămurit. Deoarece noi suntem
nelămuriți, nu Îl putem vedea pe Dumnezeu. Încă se mișcă
chipul Lui pentru că ne vedem pe noi înșine și chipul din
sufletul nostru care răzbate din noi spre oglinda exterioară.
Ceea ce trebuie să facem ca să vedem chipul lui Dumnezeu
mai străluminat, mai viu, e să fim cu fața descoperită. Icoana sufletului să fie descoperită. Adică să găsim în primul
rând care e calea pe care trebuie să mergem. Iar voi ați găsit-o, pentru că de aceea sunteți aici. Și, în al doilea rând, să
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fim sinceri, sinceritate fără ascunziș în fața lui Dumnezeu și
în fața oamenilor. Privind cu fața descoperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip, adică după acel chip
din oglindă pe care încă nu îl vedem, ne prefacem în același
chip din slavă în slavă. Deci e o urcare în trepte, încetul
cu încetul. Vedem tot mai mult. Și tot mai mult chipul nostru se va asemăna cu chipul din oglindă pe care îl vedem.
Cu cât chipul din oglindă se luminează, chipul nostru, care
era murdar de păcate, dar care era sincer, deschis, fără ascunzișuri și prefăcătorii, începe să se lumineze din treaptă
în treaptă, din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului.

CE FACE DUMNEZEU PENTRU A-L ÎNDUMNEZEI
PE OM?

Această lucrare nu este de la om. Chiar dacă noi ne străduim, lucrarea cea mare de străluminare, de curățire a
chipului omenesc al icoanei lăuntrice nu este de la om.
Lucrarea dumnezeiască de lămurire a oglinzii din fața
noastră și transformarea ei într-un geam prin care să-L
vedem cu adevărat pe Dumnezeu nu este de la om, ci
de la Dumnezeu. Deci trebuie să rămânem în Biserică, în
Casa Slavei lui Dumnezeu, cum zicea Părintele Constantin Coman când ați întrebat voi odată ce putem face ca
să putem evolua și crește. Să rămâneți în Biserică. Asta e
tot, chiar dacă pare foarte puțin. Nu e foarte puțin. E foarte
mult pentru că după un anumit timp începeți să aveți dezamăgiri, începeți să credeți că ceilalți vă trag în jos, că nu
mai aveți ce afla și începeți să vă însingurați sau să o luați
razna, să plecați în alte părți sau să continuați de unii singuri. Începeți să faceți teologie de debara de unii singuri
sau să ziceți că trebuie să creșteți duhovnicește, lucru
pentru care trebuie să vă însingurați. Astfel, începeți să vă
îndepărtați și să lipsiți din comunitate și din comuniune.
În acel moment, se termină acea străluminare din slavă în
slavă și această recunoaștere a voastră în Dumnezeu și a lui
Dumnezeu în voi, pentru că, de fapt, și Dumnezeu Se recunoaște în voi și începe să vă primească ca pe fiii Săi atunci
când începeți să vă schimbați. Când nu mai faceți aceasta
și când părăsiți Biserica, începeți să vă vedeți în oglindă cu
idolii, cu demonii care mimează chipul lui Hristos, iar voi începeți să-i credeți. Chiar începeți să vă faceți după chipul lor

crezând că sunteți pe drumul cinstei, al slavei și al înălțării
spre Dumnezeu. Foarte adesea se întâmplă aceasta. De aceea Dumnezeu ne avertizează și ne amintește că unde sunt doi
sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu. Însingurarea
duhovnicească deplină este înfricoșător de periculoasă. De
aceea, nu a existat cel mai mare pustnic, cel mai mare trăitor
care să nu fi avut vreun sfătuitor sau să nu fi fost din când în
când în comuniune cu ceilalți într-o biserică locală.
Nu există în creștinism un fel de iluminare proprie, un fel de
creștere de unul singur. De aceea toate rugăciunile creștine sunt precum Tatăl nostru, toate sunt cu noi: Împărate
ceresc, Mângâietorule, vino și Te sălășluiește întru noi. Nu
întru mine, care sunt aici singur. În afară de Crez, pe care
trebuie să-l mărturisească fiecare personal, rugăciunile se
referă la noi toți. Rugăciunea inimii este totuși o rugăciune
personală: Miluiește-mă pe mine, păcătosul și nu pe noi, păcătoșii. Eu nu știu despre ceilalți dacă sunt păcătoși, dar știu
despre mine. Invers, când ne rugăm în comun, toate sunt în
comun, în afară de Crez, care este o mărturisire a fiecăruia
în parte. Pericolul cel mare este al însingurării și se pare că
nimeni nu s-a urcat de unul singur la Dumnezeu.
Se poate întâmpla ca Dumnezeu să îngăduie așa. De exemplu, mulți pustnici care au rămas singuri și pe care Dumnezeu i-a păstrat în singurătate. Asta e altceva, dar aceste
cazuri sunt rarisime. Până și acolo, la acei oameni mari,
Dumnezeu trimitea îngeri care să le fie împreună-locuitori.
Dar, în general, pericolul e imens de unul singur. Măcar
din când în când trebuie să avem sfătuire cu cineva. Nu Îi
este plăcut lui Dumnezeu să fim de unii singuri, pentru că
Dumnezeu este Treime. Iar dacă El este Treime, imitarea
Lui desăvârșită este că vrea să mai fie în afară de tine și de
Îngerul tău păzitor cineva din lumea aceasta cu care să te
mai sfătuiești și fără de care este foarte periculos.

METAMORFOZA CHIPULUI NOSTRU ÎN CHIPUL
SLAVEI

Icoană înseamnă chip, eikon, imagine, portret care se reflectă, iar verbul a se preface, a se schimba, adică metamorphosis, se mai folosește doar într-un singur loc, în Evanghelia
Sfântului Apostol Marcu, în capitolul 9, versetul 2, unde
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rării, a transformării oamenilor este o lucrare mult mai
valoroasă decât facerea omului din nimic. Transformarea
omului este din om materialnic, trupesc, plecat spre păcat, în om duhovnicesc, care se transformă din slavă în
slavă după chipul lui Dumnezeu, pentru că Legea prin
Moise a venit, iar Harul și Adevărul prin Iisus Hristos.
Transformarea omului după Harul și Adevărul lui Hristos,
căutarea Lui și împământenirea acestui Har și Adevăr în
inima ta și în chipul tău este mult mai importantă decât
însăși facerea lumii și facerea omului. E ceea ce Dumnezeu prețuiește mult mai mult. Ce va da omul în schimb
pentru sufletul său? Acest suflet care Îl recunoaște pe
Stăpânul, pe Domnul, pe Prietenul, pe Fratele său și pe
Mirele său – cel mai înalt cuvânt care poate fi folosit – și
se bucură de El și de toți ceilalți ca frați și prieteni ai săi,
aceasta este odihna lui Dumnezeu. Odihna Lui în sine nu
este numai să zidească și să puiască mulțimile. Acestea
toate își au rostul dacă omul se transformă și se schimbă
din slavă în slavă și ajunge la măsura aceasta.

LUMEA ÎNTREAGĂ STĂ ÎN MÂNA UNUI OM
CARE SE SCHIMBĂ
Chipul omului în oglindă cu icoana (Icoana Sfântului Ioan Iacob
Hozevitul de la Așezământul Românesc de la Ierihon, Israel).

se vorbește despre Schimbarea la Față a Mântuitorului.
Este acea transformare care continua să rămână chipul lui
Dumnezeu, dar care strălumina, devenea ca un soare. Nu te
puteai uita la El, dar era tot chipul lui Hristos. Iar aici, Sfântul
Apostol Pavel se referă la același lucru când zice: Iar noi toţi,
privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului,
ne prefacem (ne transformăm, se produce această metamorfoză a chipului nostru în chipul slavei, în chipul adevărat după care am fost zidiți) în acelaşi chip din slavă în slavă,
ca de la Duhul Domnului.
Am ajuns cam departe de la versetele Psalmilor, dar,
oricum, toate trimit aici. Dumnezeu este Împărat pus de
Tatăl peste Sion, peste acest Sion duhovnicesc care este
Biserica. De aceea lucrarea dumnezeiască a transfigu-
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Părintele Sofronie Saharov ajunge să spună că, de fapt,
istoria întreagă stă în mâna unui asemenea om care se
schimbă, chiar dacă e doar unul din când în când care
începe această lucrare de transfigurare a chipului lui, de
recunoaștere în oglindă a lui Dumnezeu. Iar acolo, undeva, nu este numai un adevărat chip în care te oglindești,
ci este un chip viu al unui Dumnezeu, Care te așteaptă
demult, Care e chipul tău ideal. Închipuiți-vă dorul lui
Dumnezeu așteptând să-L descoperiți. Dorul lui Dumnezeu de a ne vedea și de a ne identifica e dorul unui
îndrăgostit, pentru că Dumnezeu este îndrăgostit de om.
Numai lui Dumnezeu I se spune Iubitorule de oameni. El
așteaptă, stă la ușă și bate ca un îndrăgostit. Cine mai stă
o viață întreagă și bate la ușă, așteptând cu mare smerenie să-I deschizi? Iar tu întârzii, dar poate, la un moment
dat, te trezești să-L descoperi. Întâlnirea cu acel chip, întâlnirea chipului dumnezeiesc cu tine și împrietenirea și
identificarea acelui chip cu tine este mai valoroasă decât
toată viața ta de până atunci. Părintele Sofronie spune că
nu se descoperă neapărat întru totul acel chip. Contează
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numai să te afli în lucrarea de a șterge încetul cu încetul
acel chip, de a nu te lăpăda, de a nu pleca de acolo, ci de
a mai încerca, pentru că pentru acești oameni mai ține
Dumnezeu lumea. Nu pentru că ei sunt mai valoroși decât ceilalți, ci pentru că ei au început această lucrare și
încep să-L descopere pe Dumnezeu. Această descoperire
este pentru Dumnezeu atât de importantă!
În vechime, dar și acum, nu aveai și nu ai voie să oprești
Liturghia după Heruvic nicicum. Nu preotul în sine este
valoros, dar numai prin el se poate continua acea lucrare
prin care toți se împărtășesc. La fel e și cu acești oameni
care încearcă și reușesc să ajungă la acest chip: sunt ca
într-o Liturghie în care Dumnezeu nu lasă ca aceasta să fie
oprită. Nu-i dă voie nici diavolului, nici lumii. În funcție de
acești oameni se schimbă istoria și veacurile. Aceștia sunt
sfinții, dar sunt și alții care sunt în acest proces. Sunteți voi,
mulți, care nu vă știți și care sunteți sinceri în această căutare încercând să vă descoperiți chipul. În funcție de acești
oameni ține Dumnezeu și România; o împarte și o desparte
în funcție de asta. Nu vă vine să credeți, dar așa este. Să nu
aveți frică. De fapt, cel care se află în această lucrare nu ar

mai trebui să aibă frică. Dumnezeu Se îngrijește de el și îl
lasă să descopere până la capăt.
Tu ești ca într-o Liturghie în care descoperi chipul lui Dumnezeu ca să poți să-l dai și celorlalți. Nu tu în sine ești prețios, ci pentru că darurile vor veni prin tine la tot omul, ca
în cazul preoților, când Trupul lui Hristos se dă tuturor prin
mâinile lor. Așa este și această recunoaștere și identificare
a omului duhovnicesc, care urcă din slavă în slavă ca să cunoască chipul lui Dumnezeu și ca să se identifice cu acest
chip. Dumnezeu îl ocrotește și îl iubește foarte mult, nu
pentru el, pentru că Dumnezeu nu este nedrept față de ceilalți, ci pentru că, acesta descoperind, să poată mărturisi
cu altă limbă, în alt chip, în altă formă. Așa cum zice Sfântul Francisc de Assisi, „Mergeți și propovăduiți Evanghelia
și, dacă e nevoie, folosiți și cuvinte”. Adică nu neapărat în
cuvinte, pentru că de multe ori se poate prin însăși trăirea
ta, prin felul tău de a fi, prin felul cum te miști, dar trebuie
și prin cuvinte. În neamul tău și între ai tăi sau alături de ai
tăi, cuvântul poate să fie primit altfel, Dumnezeu putând să
răzbată și în inima unuia sau a altuia. De aceea Dumnezeu
ocrotește și schimbă istoria pentru unul de acesta.

Vedere înspre Muntele Moria (Ierusalim, Israel).
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PAGINA ÎPS PĂRINTE BARTOLOMEU ANANIA

Bucuriile
inefabile ale
creaţiei
Text: ÎPS Bartolomeu Anania
Selecție: Diana Elena David
Foto: sursă de pe internet
Pe de altă parte mi-am zis: Nu ştii cât ai să stai în puşcărie, un an, doi, zece. În nici un caz, acest timp nu trebuie să-ţi
fie sterp. Lucrează!
Primele mele poezii, pe la vârsta de zece ani (eram în clasa a treia primară), nu le-am scris. Păzeam vaca pe luncă,
„îmi venea” o idee şi o turnam pe versuri, mintal, strofă cu strofă; odată „făcută”, poezia era şi înregistrată în
memorie şi numai acasă, după ce i-o spuneam mamei, o transcriam într’un caiet. Ceva mai târziu am prins a face cunoştinţă cu „primejdia facilităţii”, cu exemplele de muncă ale lui Eminescu şi Caragiale, şi am început să chinuiesc
hârtia. Acum, în celulă, nu aveam nici hârtie şi nici creion şi nici vreun alt mijloc de a scrie; simpla bănuială a unei
unelte de acest fel sau a unui asemenea exerciţiu era socotită drept crimă şi se pedepsea cu mare asprime. Dacă
ei au o lege a secretului, îmi ziceam, o voi avea şi eu pe a mea. Astfel am revenit la primele mele unelte, cerebrale,
de lucru literar, la care nu gândeam că o să mă întorc vreodată. La început a fost extrem de greu să-mi fac creierul
tăbliţă şi să „scriu” pe el. Operaţia cea mai dificilă nu era „scrierea” în sine, ci „ştergerea” variantelor inutile, la
care ai renunţat după ce ai formulat un vers mai bun, o strofă care ţi se pare perfectă; primele variante au tendinţa
de a rămâne şi de a nu ceda locul celor următoare sau celei definitive, singura care urmează să fie înregistrată şi
depozitată în memorie. Am început, precaut, cu lucruri simple, versuri scurte, rime împerecheate, spre a îndrăzni
apoi tot mai mult spre forme pretenţioase. Sentimentul izbutirii îmi lumina sufletul; munca aceasta era nu numai o
sustragere de la anchetă şi o umplere a timpului gol, ci un act de creaţie în sine, care mă împlinea. Am lucrat astfel
cu regularitate şi îndărătnicie, zi de zi, vreme de şase ani, oriunde m-am aflat, şi am ieşit din închisoare purtând
în memorie două piese de teatru complete şi o mulţime de poezii, totalizând aproape douăsprezece mii de versuri.
Din clipa în care am simţit că pot lucra, viaţa de puşcărie m-a interesat doar pe jumătate, poate nici atât; trăiam în
universul meu interior, creşteam şi mă împlineam cu fiecare vers; anchetatorii şi gardienii mei mă credeau torturat
de întrebări şi incertitudini, în timp ce eu trăiam bucuriile inefabile ale creaţiei.
Valeriu Anania, volumul Memorii, Editura Polirom, Iaşi, 2011, pp. 265-266.
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Semănătorul
Sursă text și fotografie: www.fabrica-de-ganduri-bune.ro
Foto: Călin Nemeș

V

ezi un plugar care îşi seamănă seminţele; însă nu oricare dintre ele va aduce roadă, căci, după cum ne învaţă pericopa,
unele cad pe drum şi le mănâncă păsările cerului, altele cad pe pietre, iar altele – între spini. Asemenea şi sămânţa
mântuirii, cuvântul lui Dumnezeu, se seamănă deopotrivă în toate ţarinile inimilor omeneşti, însă rodul lor creşte doar în
inimile cele bune (Matei 13: 4-23). Pilda aceasta te învaţă să te rogi Domnului cu osârdie să îţi dea inimă bună, duh înnoit şi inimă nouă: şi atunci sămânţa cuvântului lui Dumnezeu care a fost semănată în pământul inimii tale nu va rămâne neroditoare.
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, p. 76.
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Pelerinaj în Țara Sfântă – loc de
întâlnire tainică a inimii omului cu
Dumnezeu
Text: Tatiana Onilov
Foto: Romina Sopoian; Mădălina Păcurar
Minunea de la Iordan care schimbă apele
sufletului

„Nu mai aveam nădejde că voi ajunge în Israel, nu
credeam că această dorință se va împlini vreodată!”,
îmi spunea mama la sfârșit de pelerinaj. Pentru ea,
călătoria în Țara Sfântă a fost un dor împlinit. S-a
văzut, am simțit-o fericită. O parte din bucuria ei mi
s-a transmis și mie. Dacă nu ar fi fost mama, poate
că rămâneam într-o oarecare sobrietate și într-o expectativă față de Locurile Sfinte.
Atunci când am întrebat-o pe mama când ar vrea să
mergem în pelerinaj – în ianuarie, pentru a fi prezente la pogorârea Sfântului Duh asupra Iordanului și
la întoarcerea apelor acestui râu important în istoria
omenirii, sau în martie, una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, când Israelul este maiestuos,
fălindu-se cu vegetația luxuriantă – mi-a spus hotărâtă că în ianuarie. „Vreau să văd cum se întorc apele, vreau să fiu acolo la această mare sărbătoare, a
Botezului Mântuitorului”, i-am auzit vocea decisă.
În drum spre Mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitul din Pustia
Hozevei. Acolo pelerinii s-au închinat la moaștele Sfântului Ioan Iacob
Românul – un sfânt român care s-a nevoit și s-a sfințit în Țara Sfântă.
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Dorința ei, dar și a mea, s-a împlinit. Am ajuns în
Țara Sfântă.
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Împreună cu încă vreo 53 de tineri din comunitatea Bisericii Studenților, alături de Părintele Ciprian Negreanu,
duhovnicul majorității pelerinilor, am mers la locurile unde S-a născut, unde a crescut, a propovăduit, unde Și-a
împlinit scopul mesianic, dar și unde a pătimit, a fost răstignit și unde a înviat Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Năzuința de a ajunge în Țara Sfântă este pentru mulți creștini un dor constant de-a lungul vieții lor. Adesea,
mulți ajung să-și vadă visul împlinit abia la vârsta cărunteții. Iată că pentru un grup de peste 50 de oameni,
majoritatea fiind tineri, apropiați de vârsta Mântuitorului în timpul celor trei ani de propovăduire în Israel, a fost
posibil ca acest dor duhovnicesc să se împlinească mult mai devreme.
Când spun tineri, o includ și pe mama, care este și ea foarte tânără, cu o vioiciune a sufletului de netăgăduit. Toate cele
văzute în Israel au surprins-o, au emoționat-o, dar cel mai mult a fost marcată de minunea de la Iordan. Încă de când
am ajuns pe malul râului, cu trei ore mai devreme de venirea Patriarhului Teofil al III-lea al Ierusalimului, mama și-a
căutat printre mulțimi un loc de unde să poată vedea cum se vor întoarce apele. Spre deosebire de mine, care am
preferat să urmăresc evenimentul pe un ecran special amenajat la fața locului, ea a vrut să vadă totul „pe viu”, doar
a ajuns în Israel și nu se știe dacă va mai avea această ocazie vreodată. O știu cu foarte multă răbdare și putere.
Totuși, m-am minunat de voința și hotărârea ei de a participa și de a fi cât mai aproape de aripa Duhului Sfânt. Ea
chiar a vrut să o simtă. Iată de ce s-a bucurat când, și anul acesta, Dumnezeu S-a milostivit și a binevoit în minunea
întoarcerii apelor. Când Patriarhul Teofil a aruncat crucea în Iordan și câțiva preoți au intrat să o scoată, mama mi-a
mărturisit că a avut emoții, că o umbră de îndoială și-a făcut loc în sufletul ei: „Dacă apele nu se vor întoarce?”,

Râul Iordan – locul unde și anul acesta Dumnezeu a binevoit să vină printre oameni, unde pelerinii au fost martori la minunea întoarcerii apelor.
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gândea. Totuși, un vârtej vizibil s-a format dintr-odată.
Acolo, unde până atunci apele erau aproape statice, s-a
putut observa cu ușurință că apele au început să urce.
Toți au putut vedea, cine a vrut să vadă, că apele Iordanului și-au schimbat direcția. „Am văzut, am văzut,
am fost chiar acolo! S-au întors apele!”, a fost reacția
mamei. Pe chipul ei se citea minunarea, împlinirea de a
fi fost prezentă la venirea lui Dumnezeu printre oameni.
Îndoiala de la bun început își avea îndreptățirea. Mama,
la fel ca mulți dintre pelerini, avea o teamă că Duhul
Sfânt ar putea să nu vină. Ne știm viața, ne minunăm
cum de Se mai pogoară Dumnezeu printre noi.
Minunea de la Iordan i-a alungat toate îndoielile mamei
mele. De fapt, i-a întărit mai mult credința. În sufletul

ei au izvorât alte ape: cele ale certitudinii dragostei
lui Dumnezeu, iar acest lucru i-a împodobit chipul, a
transfigurat-o. Am văzut-o: era mama mea prin care Îl
vedeam pe Dumnezeu prezent, prin care mi se adeverea
și mie că am participat la o mare minune. Pentru aceasta, i-am fost foarte recunoscătoare. Prin ea, pelerinajul
din Țara Sfântă a căpătat o trăire mai profundă.

Pelerinajul din Israel – pelerinaj în inima pământului, pelerinaj prin inima fiecăruia dintre noi

„Călătoria în Israel este o călătorie prin inima voastră. Așa cum în inima fiecărui om există de toate,
și uscăciuni, și pajiști roditoare, și tâlhari, dar și
oameni mărinimoși, și patimi, dar și putere de a le
ostoi, tot așa și în Țara Sfântă veți întâlni toate cele
caracteristice ale inimii”, le-a spus Părintele Ciprian
Negreanu pelerinilor înainte de plecare. Și cuvântul
a fost adevărat.
Israelul, văzut prin prisma ochilor unui călător, ai unui
pelerin sau turist venit din spațiul european, este o țară a
contrastelor, a paradoxurilor și a oximoroanelor. Vechiul
și noul, tradiționalul și modernul, creștinismul și islamul,
Ortodoxia și mozaismul, deșertul și văile mănoase, ordinea și haosul, liniștea și războiul, corectitudinea și șmecheria, politețea și grobianismul – toate, toate încap în
acest stat foarte tânăr, dar cu o istorie foarte învolburată,
de mulți dorit, pentru mulți foarte important.

Biserica Mormântului Maicii Domnului aşezată în valea pârâului Chedron, la poalele Muntelui Măslinilor.
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De altfel, pelerinajul în Israel s-a desfășurat conform
unui traseu clasic, un program pe care majoritatea
agențiilor îl afișează pe site-urile lor. Altul însă a fost
pelerinajul inimii și al minții. Pentru mulți, inima pelerinajului a fost Iordanul. Pentru alții, zguduitor a fost
să descopere împrejurimile orașului Bethleem, cu toate
locurile unde, acum două mii de ani, au poposit păstorii,
unde unor oameni simpli li s-a binevestit că S-a născut
Mântuitorul și li s-a arătat semnul venirii Lui: „Veţi găsi
un prunc înfăşat, culcat în iesle”; locurile unde s-au
adăpostit magii, printre care și o peșteră unde sunt
în prezent mai multe morminte ale unor mame sfinte,
precum Sfânta Sofia, mama Sfântului Sava, Sfânta Evlo-
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Pe Muntele Fericirilor, Părintele Ciprian Negreanu vorbindu-le pelerinilor despre vremea propovăduirii Mântuitorului nostru
Iisus Hristos în ținutul Galileei neamurilor.

Grupul pelerinilor din comunitatea Bisericii Studenților din Cluj-Napoca la intrarea în Pustia Hozevei.
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odihnă. După câteva cotituri și după niște serpentine
care coboară, pelerinii, ca după o mare așteptare, ajung
la Mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitul. Este un
popas de ascultare a liniștii, de cercetare a dorului de
pustie. Inima multora rămâne aici, în acest loc de aspră
nevoință, prielnic rodirii duhovnicești.
În contrast, Ierihonul, cunoscut ca cel mai vechi oraș
din lume, are un suflu tânăr, poate și pentru că este
locul unde Mântuitorul a făcut multe minuni, unde L-a
întâlnit pe Zaheu urcat în dud, precum un copil, și în a
cărui apropiere, pe Muntele Carantaniei, a biruit ispitirile aduse de diavol.

Mănăstirea Sfânta Maria-Magdalena de pe Muntele Măslinilor.

ghia, mama Sfântului Teodosie, și Sfânta Teodota, mama
Sfinților Cosma și Damian; dar mai ales locul nașterii Fiului lui Dumnezeu – peștera care i-a adăpostit pe Maica
Domnului și pe Dreptul Iosif. În Bethleem, acolo unde,
într-o piață numită „a Ieslei”, într-o Biserică „a Nașterii”
și într-o grotă „a Laptelui”, Preasfânta Fecioară Maria a
devenit mamă lui Dumnezeu, inima pelerinului parcurge
un drum al smereniei.
La Sfântul Ioan Iacob Românul se ajunge după ce traversezi o parte din Pustia Hozevei. Coborând spre mănăstire, acolo unde se află moaștele întregi ale sfântului
român, de-a dreapta și de-a stânga, cât cuprinde ochiul,
se înfățișează relieful unduitor al deșertului. Ici, colo,
se ivesc peșteri săpate în stânci. Traseul pare puțin greoi, pe locuri abrupt, dar aerul cald, lumina aurie, tihna
acelor drumuri înguste prevestesc apariția unui loc de
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O simțire diferită este în cetatea Ierusalimului. Concretețea și duritatea zidurilor, a timpurilor, a luptelor,
a dorinței de afirmare se simt. Imaginile unui oraș-cetate, care a fost distrus de nenumărate ori, dar care tot
de atâtea ori a fost refăcut, le cuprinzi cu vederea de
pe Muntele Eleonului. Mormintele din Valea lui Iosafat
sunt și ele de strajă, în afara cetății, parcă apărând-o.
Dincolo de ziduri e istorie, una Veche și una Nouă: Zidul
Plângerii, celebrul sit islamic – Domul Stâncii, Moscheea lui Omar, dar mai ales Biserica Sfântului Mormânt,
Drumul Crucii, Golgota, Piatra Ungerii, Mormântul Mântuitorului – izvorul învierii noastre.
Pelerinajul în Israel contribuie la înțelegerea mai profundă a vieții Mântuitorului și te face să vrei să citești
Evanghelia mai responsabil. Este adevărat că un pelerin
se întoarce altfel din Israel. Pentru fiecare în parte se
petrece o schimbare. Chiar dacă nu se poate formula în
cuvinte, chiar dacă este abia perceptibilă, metamorfoza
are loc. Pentru unii, ea vine ca o înțelegere a istoriei
creștinismului, ca o dumirire în sfârșit curată, fără dubii. Pentru alții, pacea dobândită aici este ceva ce nu au
mai simțit niciodată și nicăieri. Este o pace pe care nu
ar vrea să o piardă. O fascinație prinde contur în suflete
și la întâlnirea frontală cu istoria Noului și a Vechiului
Testament. Are loc aici o zvâcnire a inimii, o întâlnire
tainică dintre om și Dumnezeu.
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Primul popas din pelerinajul din Israel a fost la Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit, locaș situat în inima Pustiului Iudeei,
amplasarea căruia amintește de un cuib de rândunele susținut de patru contraforți.

La Biserica Sfântului Mormânt din cetatea Ierusalimului, pelerinii au avut timp să se reculeagă, să se gândească la Patimile
Mântuitorului, la Golgota, la punerea în Mormânt, dar mai ales la Înviere.
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De la diluții homeopatice la
risipirea lui Dumnezeu
– o perspectivă duhovnicească a unui medic asupra homeopatiei
(partea a doua) –
Text: Roxana Andreea Ailoaiei
Foto: Alexandru și Cristina Rădulescu; Călin Nemeș
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O

rganizația Mondială a Sănătății definește sănătatea ca fiind „o stare de bine fizic, mental și social”. Nu se
pomenește nimic de suflet, acesta fiind lăsat deoparte. Or, un creștin știe și simte că starea lui de bine e dată
în primul rând de starea sa sufletească.

Doar prin credință poate ajunge omul să înțeleagă rolul unei boli, ca mijloc al mântuirii sale. Altfel, e povară de nesuportat și pricină de revoltă. Dacă nu vedem în suferința fizică un moment de întoarcere spre Dumnezeu, de trezire
sufletească, de posibilitate de a vedea adevărata cauză a bolii noastre și de a alerga la Unicul Vindecător, riscăm să
risipim energie, timp și neuroni, căutând mereu alte metode de vindecare, alte soluții de a recăpăta sănătatea. Odihna
sufletească nu vine dacă nu acceptăm mai întâi boala. Abia după această dumirire putem purcede înspre identificarea
tratamentului potrivit, convinși fiind că în credința ortodoxă omul nu este împiedicat să apeleze la medici, practica
medicală fiind un dar şi un semn al milostivirii Domnului faţă de lucrurile mâinilor Sale.
Din dorința de a veni în sprijinul bolnavilor, de-a lungul istoriei s-au născut multe practici medicale care au avut mai
mult sau mai puțin succes, fiind încurajate sau nu de Biserica Ortodoxă. Este însă exclus apelul la puterile întunericului, caz în care, pentru o alinare trecătoare, înşelătoare, omul îşi înrăutăţeşte boala sufletului, şi de aici, şi pe cea a
trupului. Căci diavolul nu vindecă, ci doar Dumnezeu poate da vindecare adevărată sufletului şi trupului. O persoană
care se raportează corect la învățătura creștină și la adevărurile ei capătă discernământ duhovnicesc și poate vedea
limpede când adevărul începe să fie „diluat”, ascuns sau transformat. Acest discernământ se aplică și în alegerea
metodei de tratament la care apelează atunci când are o problemă medicală.
Cu privire la abordarea homeopatică a unei boli, credinţa într-o „forţă vitală”, vindecabilă cu ajutorul remediilor, diferă în
totalitate de învăţătura Bisericii, dat fiind că, din perspectiva ortodoxă, nu vreo „forţă vitală autoîntreţinută”, ci sufletul
dă trupului puterea de simţire, de viaţă şi de creştere; boala nu este rezultatul dezechilibrului „forţei vitale”, ci, adesea,
urmarea păcatului. Și pentru că Dumnezeu nu ne vrea suferinzi sau bolnavi, El îngăduie boala peste om ca pe o ultimă
cale de a-l întoarce din păcate, de a pune început bun. Sfântul Ioan Iacob Hozevitul scria într-una dintre poeziile sale:
„Dacă nu mor fără veste/ Boala mă va anunţa;/ Dar cu greutatea boalei/ Voi putea a mă-ndrepta?” (Paza sufletului).
Suferința trupească îl face pe om să se simtă fragil. În acele momente de slăbiciune, el are nevoie de înțelegere, blândețe și răbdare din partea medicului care îl tratează. Abordarea holistică (n. n. omul ca un tot întreg, ale cărui părți își
corespund, afectarea uneia dintre ele având ecou în tot organismul) a omului și modul cum decurge consultația homeopată atrag persoana care are o problemă de sănătate. Din acest motiv, homeopații devin foarte apreciați, mai ales pentru
timpul îndelungat acordat unei consultații, pentru atenția deosebită și răbdarea față de oameni. Acest timp mai lung
este folosit și pentru a întocmi un fel de profil psihologic al bolnavului, în care se urmăresc caracteristicile pacientului:
caracterul, ţinuta, modul în care se mişcă, felul în care vorbeşte, constituţia şi, nu în ultimul rând, afecţiunile mai vechi,
care sunt necesare, deoarece prescrierea remediilor homeopate se face personalizat. Chiar dacă este vorba despre
aceeaşi boală şi despre aceleaşi simptome, doi pacienţi pot primi tratament homeopat diferit, pentru că specialistul
ţine cont de particularităţile fiecăruia. De exemplu, remediul Natrium muriaticum se potrivește persoanelor pesimiste,
neîncrezătoare, triste, care prezintă dezamăgiri în dragoste, anxietate de anticipație, frică de moarte sau vulnerabilitate
emoțională. Respectând principiul similitudinii, după care homeopatia se ghidează, înseamnă că remediul homeopat
provoacă persoanei aceste simptome, restabilind astfel echilibrul ,,forței vitale”. Or, cum poate fi creștinească această
abordare terapeutică utilizând ceva ce provoacă neputințe sufletești? Punerea în mișcare a ,,forței vitale” personale,
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producând astfel autovindecarea, este metoda prin care Hristos este scos din ecuația vieții noastre.
Indicațiile unui remediu homeopat cuprind simptome fizice, dar alcătuiesc și un fel de portret-robot sufletesc al persoanei
căreia i se potrivește. O altă întrebare care se naște citind aceste indicații este: cum se poate ca utilizând o granulă sau câteva picături dintr-o soluție să scăpăm de temeri, frici, apăsări, neputințe de tot felul care ne încorsetează sufletele? Nu ne
amăgim amânând trezirea conștiinței, pocăința și punerea de început bun, crezând că fără acestea putem dobândi pacea?
Într-adevăr, și în psihiatrie sunt folosite multe medicamente care se adresează unor simptome ce țin mai puțin de partea fizică,
însă orice psihiatru admite că medicația fără consiliere psihologică sau psihoterapie are un efect de scurtă durată și e incompletă. Soluția pentru a păstra sănătatea trupească și sufletească o propune Părintele Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii:
„Creştinismul e dogmă, e mistică, e morală, e de toate, dar e în special un mod de a trăi şi o soluţie şi e reţeta de fericire. Mai
că aş spune că e supradeconectare, supra-LSD. Pe lângă doctrina creştină, cerinţele şi rezultatele ei, toate stupefiantele şi
halucinogenele sunt leac băbesc, diluţie Hahnemann minimală, roabă neolitică. Nu există mai zguduitoare terapeutică (ne
cere imposibilul) şi nici medicament mai eficace (ne dă libertatea şi fericirea fără a mai fi nevoie să trecem pe la traficanţii
de heroină). Creştinismul dă pace, linişte şi odihnă – dar nu serbede şi monotone, ci pe calea aventurii celei mai temerare, a
luptei neîncetate, acrobaţiei celei mai riscante. Un trapez la mare înălţime – şi nici o plasă dedesubt”.
Mulți creștini dintre cei care susțin homeopatia au ca temei istoria homeopatiei în Rusia. Aceasta a pătruns în
Rusia prin intermediul unor medici germani practicanți. Nu coerența sistemului i-a convins pe ruși, ci în principal
rezultatele vizibile „pozitive” în perioada marilor epidemii de holeră din secolul al XIX-lea. Treptat, această practică a luat amploare, s-a răspândit în toată țara și o bună perioadă de timp nu a fost nevoie de studii medicale pentru
a prescrie remedii homeopatice. S-au înființat societăți de homeopatie și spitale homeopate care au persistat sau
au pierit, după capriciile mijloacelor financiare și ale ambițiilor omenești. Avântul homeopaților nu a fost agreat
de asociațiile medicale ale acelor vremuri, ba chiar Asociația Pirogov, cea mai mare asociație medicală din Rusia,
în anul 1904 a condamnat homeopatia și a catalogat-o ca fiind vrăjitorie.
În rândul clericilor, tămăduirea bolnavilor contribuia la subzistența lor, căci statul nu le dădea niciun fel de salarii.
De altfel, pentru preoți, vindecarea bolnavilor făcea parte din tradiția de a avea grijă de enoriașii lor. Deschiderea
cu care i-au întâmpinat homeopații și percepția că homeopatia poate fi accesibilă ca practică oricărei persoane
educate au atras clerul. Astfel, au fost chiar sfinți care au trăit în acele timpuri și care au încurajat homeopatia,
printre care Sfântul Ioan de Kronstadt, Sfântul Teofan Zăvorâtul, Sfântul Serafim Ciceagov. Sfântul Ignatie Brianceaninov, care a viețuit în perioada de maximă ascensiune a homeopatiei, chiar prepara așa-zise remedii, dar care
erau de fapt produse fitoterapeutice. Fitoterapia este o practică medicală veche, utilizată din cele mai vechi timpuri, și are la bază utilizarea plantelor ca mijloc de tratament. Din acestea se prepară tincturi, ceaiuri, decocturi,
infuzii, siropuri cu proprietăți terapeutice, fără a implica diluții ulterioare.
Având în vedere tot mai larga răspândire și diversificare a terapiilor alternative, în noiembrie 2013, în Grecia, a avut
loc cea de-a 25-a conferință panortodoxă, care s-a axat pe problema ereziilor și a para-religiilor și la care au fost
invitați delegați ai Bisericii Ortodoxe din mai multe țări. La această conferință a fost abordată tema folosirii terapiilor
alternative, fiind menționată și homeopatia. Concluzia la care s-a ajuns a fost că toate aceste terapii (terapia îngerilor,
ayurveda, remediile florale Bach, terapia aura-soma, aromaterapia, acupunctura, terapiile bioenergetice, vindecarea
esoterică, terapia cranio-sacrală, terapia prin cristale, reiki, homeopatia, reflexologia, shiatsu, psihoterapiile pseudoș-
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tiințifice etc.) sunt întemeiate după niște principii contrare sau incompatibile cu credința ortodoxă. De asemenea,
reprezentanții patriarhiilor participante la această întâlnire au concluzionat că „așa-numitele terapii alternative nu
numai că au implicații oculte, dar temeliile lor sunt necreștine și, de fapt, se află chiar în domeniul ocult”.
Rămâne ca fiecare persoană în parte să își folosească discernământul duhovnicesc atunci când alege un mijloc de
tratament sau altul și să nu uite că Singurul Vindecător este Dumnezeu.
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Prima parte a acestui articol a fost publicată în nr. 18 din 2015 al revistei ARTHOS;
***, „Conclusions of the 25th pan-orthodox conference of the delegates of orthodox churches and holy dioceses on matters
pertaining to heresies and para-religion”,
http://www.imglyfadas.gr/, site accesat pe data de 12 februarie, 2016;
Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2002;
Oana Iftime, Alexandru Iftime, Homeopatia – o abordare științifică și spirituală, Editura Lucman, București, 2012;
Oana Iftime, Alexandru Iftime, Homeopatia – Știință? Credință? Medicină? Magie?, Editura Evanghelimos, București, 2014
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The Revenant
Text: Dumitru-Tiberiu Fișcu
Imagine: sursă de pe internet

C

el mai recent film al lui Alejandro González Iñárritu
şi favoritul premiilor Oscar de anul acesta poate fi
foarte bine rezumat în două scurte propoziţii ce apar
pe unul din posterele de prezentare, alături de titlul The
Revenant (titlu ce se referă la cineva care revine după
o lungă absenţă, sau la cineva care revine din morţi) –
„Blood lost. Life found”. Aceste cuvinte mi-au amintit de
un îndemn din Pateric – „Dă sânge şi ia duh!” – ce poate
constitui o cheie de interpretare a acestui film sângeros,
dar deschis (ca o rană) spre lumea spirituală.
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Aparent, avem de-a face cu o simplă poveste hollywoodiană
despre răzbunare şi supravieţuire. În 1823, Hugh Glass (interpretat magistral de Leonardo DiCaprio), ghidul unei expediţii
de vânătoare, este atacat de un urs grizzly, fiind lăsat aproape mort. Unul din cei care trebuia să aibă grijă de el, John
Fitzgerald (interpretat la fel de magistral de Tom Hardy), îi
omoară fiul şi-l abandonează, dar Glass supravieţuieşte
şi pleacă în urmărirea lui, pentru a se răzbuna. Însă acest
parcurs orizontal, desfăşurat într-un cadru natural copleşitor atât prin frumuseţe, cât şi prin ostilitate, este permanent
intersectat de o dimensiune verticală, spirituală, ilustrată
vizual de copacii înalţi şi subţiri, filmaţi aproape mereu de
jos în sus, şi de viziunile onirice prin care Hugh Glass intră în
legătură cu soţia şi cu fiul pe care i-a pierdut. Eroul principal
trece prin mai multe morţi şi învieri simbolice – când este
atacat de urs şi supravieţuieşte, când este parţial îngropat şi
apoi iese din pământ, când intră gol în pântecele despicat al
unui cal mort şi apoi iese afară –, astfel că la un moment dat
poate să spună: „Nu-mi mai e frică să mor. Am făcut-o deja”.
Întâlnirea din vis cu fiul său, aflat într-o catedrală ruinată,
acoperită cu fresce, deasupra căreia un clopot bate inaudibil, şi viziunile cu soţia sa, o indiancă Pawnee, vorbindu-i în
şoaptă, plutind deasupra lui, ca şi cum i-ar recita – „Cât mai
poţi respira, continuă să lupţi. Respiră. Continuă să respiri.
Când vine furtuna şi stai în faţa unui copac, când te uiţi la
ramurile lui, crezi că se vor rupe. Dar când te uiţi la trunchi,
vezi că încă e stabil.” –, îl fac nu numai să supravieţuiască,
ci şi să descopere viaţa veşnică. La fel, întâlnirea cu Hikuc,
un indian Pawnee care şi-a pierdut familia într-un mod asemănător, îl ajută pe Glass să descopere, într-un final, puterea de a lăsa răzbunarea în mâinile lui Dumnezeu. Hikuc îi
spune: „Inima mea sângerează. Dar răzbunarea este în mâinile Creatorului”. Când Glass este pe punctul de a-l omorî
pe Fitzgerald, îşi aminteşte de aceste cuvinte şi-l împinge
într-un râu care-l duce în mâinile căpeteniei tribului Arikara.
Indianul îl omoară pe Fitzgerald, dar îl cruţă pe Glass. Extrem de rănit după această luptă crâncenă (lentila camerei
de filmat este pur şi simplu împroşcată cu sânge), Glass
se îndepărtează puţin, iar apoi cade. La final, el are o nouă
viziune cu soţia sa, care-i zâmbeşte înainte de a dispărea în
pădure, ca o călăuzitoare a lui în lumea de dincolo.
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Biserica Sfântului Mormânt – destinația ce a împlinit pelerinajul din Țara Sfântă de care s-au
bucurat 55 dintre membrii comunității Bisericii Studenților la mijloc de ianuarie.

