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Cuvânt l\muritor
(În loc de prefa]\)
Cartea aceasta, iubi]i cititori, s-a n\scut „din vorb\
în vorb\” pe teme care ne fr\mânt\ pe noi zi de zi. Ea
con]ine transcrierea, u[or modificat\ de mine ulterior,
a unor convorbiri avute cu Ramona B\descu, de-a lungul
anului 2006, în cadrul emisiunii „Trepte spre cer” de la
3TV Craiova.
Am pus titlul „Unde-]i este bucuria, omul lui Dumnezeu?” pentru c\ aceasta este întrebarea pe care mi-o pun
mie îns\mi, ori de câte ori m\ pomenesc încruntat\
sau sup\rat\.
E o întrebare care m\ ajut\ s\ m\ smulg din iner]ia
tr\irilor suflete[ti supuse evenimentelor exterioare [i s\
m\ a[ez, fie [i pentru câteva clipe, în fa]a Domnului
meu, Cel ce S-a r\stignit [i a înviat pentru ca eu s\-mi
aflu Bucuria în El!
E o întrebare care uneori m\ treze[te, alteori m\
ceart\, de multe ori m\ mângâie...
V-o d\ruiesc acum [i Dumneavoastr\, iubi]i cititori,
[i v\ rog s\ face]i din ea un loc de întâlnire fa]\ c\tre
fa]\ cu marea iubire de oameni a lui Dumnezeu! {i
dac\ se va întâmpla ca, pentru unii dintre Dumneavoastr\, s\ fie cam incomod\, v\ rog s\ m\ ierta]i [i s-o lua]i
ca pe o u[oar\ zgâl]âire de um\r pentru cineva care
doarme în trenul care a intrat deja în gara de destina]ie!
Dumnezeu s\ v\ binecuvânteze [i s\ v\ mângâie
cum numai El [tie [i poate!
Monahia Siluana Vlad
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A fi p\rinte înseamn\ a fi creator
Ramona B\descu: Copiii sunt cu adev\rat un dar
de la Dumnezeu. Asta îns\ nu ne face mai u[oar\ meseria de p\rinte. Cu to]ii st\m foarte bine cu teoria. De
multe ori spunem c\ nu suntem preg\ti]i s\ devenim p\rin]i [i totu[i se întâmpl\ s\ devenim. Cum trebuie s\ reac]ion\m în acele momente?
Maica Siluana: Ei, bine ar fi fost dac\ am fi înv\]at pân\ atunci s\ nu tr\im la întâmplare, s\ nu tr\im sub
puterea acelui „se întâmpl\”! {i s\ nu tr\im reac]ionând,
ci gândind [i ac]ionând!
Acum, s\ ne gândim mai întâi la taina aceasta a darului. Orice dar este o tain\, pentru c\ este oferit de cineva [i primit de altcineva, este o rela]ie vie [i concret\ între dou\ persoane care se iubesc [i se deschid una
alteia, se împ\rt\[esc una de cealalt\. Cel ce face darul
se întrupeaz\ cumva în acel dar, iese din sine [i pleac\
spre cel\lalt. Cel ce prime[te, dac\ îi face loc în via]a sa,
nu mai e nici el acela[i. Va trebui s\ fac\ loc în propria
sa via]\ atât darului, cât [i d\ruitorului.
De aceea cred, nu suntem niciodat\ destul de preg\ti]i s\ primim un dar, orice dar! Darul aduce întotdeauna cu sine ceva nou [i necunoscut în via]a noastr\ [i
noi ne temem de necunoscut. Chiar [i când primim ceva
ce am dorit. Una e dorin]a [i alte e împlinirea dorin]ei.
Dup\ ce ni se împline[te o dorin]\, descoperim c\ lucrurile nu sunt a[a cum erau în capul nostru înainte [i
suntem destul de stingheri]i dac\ aten]ia ne r\mâne
asupra darului [i-l uit\m pe d\ruitor....
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Revenind la copii, m\ întreb: câ]i dintre oamenii î[i
doresc copii ca daruri de la Dumnezeu? Ast\zi oamenii
se tem din ce în ce mai mult ca nu cumva s\ primeasc\
acest dar de la Dumnezeu. Foarte pu]ini sunt cei care
î[i doresc copii... mai ales cei care, din motive ale trupului, ale s\n\t\]ii, nu pot avea copii. Chiar [i ace[tia,
care se roag\ pentru a avea copii, îi cer [i-i primesc ei ca
dar de la Dumnezeu? {i, dac\ da, cât\ vreme ]in minte
acest lucru?
Sau, dac\ nu vor avea copii, mai r\mâne Dumnezeu un D\ruitor? De obicei se sup\r\ pe Dumnezeu [i
r\mân cu o amar\ durere. Durerea de a nu primi darul
lui Dumnezeu, care este copilul, este semnul c\ omul
nu mai pre]uie[te darul suprem al lui Dumnezeu, care
este via]a. Nu suntem con[tien]i ce dar minunat este
via]a noastr\ [i c\ ar trebui s\ ne purt\m cu ea a[a cum
ne purt\m cu un dar pre]ios. {i aceasta se r\sfrânge [i
asupra vie]ii celorlal]i. Dac\ eu nu simt c\ via]a mea
este un dar minunat [i nu [tiu Cine mi-a dat darul [i de
ce mi l-a dat, greu îmi va fi mie s\ pricep ce dar este
via]a dumitale. Te voi privi ca pe un obiect. Îmi place
de dumneata, avem o treab\ împreun\? Atunci, bine ai
venit! Nu îmi place, m-am plictisit? Trebuie s\ dispari.
Dac\ nu, te ajut eu s\ dispari... {i cu copilul la fel. Îmi
doresc copii, pentru c\ toat\ lumea are copii, pentru c\
nu este bine s\ fie omul singur, pentru c\ trebuie s\
avem urma[i, s\ ne mearg\ via]a mai departe [i pentru
c\ avem în noi dorin]a de a avea copii. Dar, nu-i mai
privim ca pe darul lui Dumnezeu. De ce? Din cauza
ne[tiin]ei, a necunoa[terii...
R.B.: ...valorii vie]ii.
M.S.: Da. A necunoa[terii adev\rului c\ via]a noastr\ e darul lui Dumnezeu [i c\ suntem responsabili de
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suntem împin[i s\ alegem suzeta ca s\ nu-i deranj\m pe
cei mari, c\ sunt stresa]i! {i r\mânem a[a, cu suzeta –
]igar\ sau gum\ – în gur\, pân\ la b\trâne]e, cu biberonul – paharul sau sticla – în gur\, pân\ la b\trâne]e.
Nu ne maturiz\m [i nu ne înmul]im. Dac\ noi alegem s\
avem un copil sau doi sau trei, nu putem s\ st\pânim
p\mântul, pentru c\ nu respect\m porunca lui Dumnezeu. E[ti st\pân atunci când te înmul]e[ti s\-]i umpli
via]a, s\-]i umpli familia, f\r\ o m\sur\ artificial\. Atunci
po]i fi plin [i împlinit [i dac\ ai mul]i copii, [i dac\ ai
pu]ini [i dac\ nu ai. Nu numeri, nu socote[ti. Nu te temi.
Tu n-ai c\lcat porunca, ai împlinit partea ta din ea. A
Domnului este s\ fac\ partea Lui. Foarte greu de în]eles lucrul acesta, pentru c\ e mare împotrivire din partea omului. Noi tr\im consecin]ele acestei atitudini [i,
în loc s\ fim st\pâni ai p\mântului, suntem noi st\pâni]i [i nimici]i de stihiile p\mântului. Noi muncim,
facem, zidim case... vine apa [i le ia. Muncim, facem, sem\n\m... vine vremea [i le stric\. Cump\r\m ma[ini,
facem... vine viteza [i ni le bag\ într-un pom. Totul se
distruge, ne trece printre degete, ne cade din mâini...
Asta este legea lui Dumnezeu, rânduiala sfintei Sale bucurii. {i dac\ n-o respect, consecin]ele se întorc asupra
mea. Nu Dumnezeu m\ pedepse[te.
R.B.: {i este o lege care, de fapt, este în beneficiul
nostru.
M.S.: Sigur c\ da. Dar, slav\ Domnului, sunt mul]i
oameni care se bucur\, chiar dac\ nu [i-au dorit copiii,
se bucur\ de ei. Sunt uneori copii care nu sunt dori]i
deloc [i, când apar, toat\ lumea se uit\ la ei...
R.B.: ...ca la o minune.
M.S.: Da, pentru c\ fiecare copil este o minune. În
fa]a acestei minuni, omul simte, fie c\ spune sau nu, el
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simte acolo prezen]a [i darul lui Dumnezeu. C\ din trup
nu poate s\ se nasc\ cineva. Trupul g\zduie[te pe acel
cineva. Trupul femeii prime[te s\mân]a b\rbatului [i
z\misle[te biologic, pune la dispozi]ie, biologic, ceea ce
î[i va construi sufletul, persoana care este adus\ la via]\
de Dumnezeu, atunci, în momentul conceperii. Darul
lui Dumnezeu este cineva, nu ceva. Dumnezeu îmi d\ruie[te mie pe cineva, mi-l d\ în grij\ – [i o s\ cear\ de
la mine s\-I spun cum l-am crescut.
R.B.: Este adev\rat, mul]i copii care nu sunt dori]i,
dup\ ce se nasc trezesc acele sentimente fire[ti, naturale, de dragoste, de protec]ie.
M.S.: Pentru c\ farmecul [i fragilitatea lor nu sunt
din lumea aceasta. Copilul, când vine pe lume, e martor viu c\ este darul Cuiva care nu e din lumea aceasta.
{i chiar prive[te [i zâmbe[te într-un anume fel, în care
te îndoie[ti c\-]i zâmbe[te ]ie. De fapt, zâmbe[te îngerului care se vede lâng\ noi.
R.B.: Da, [i pe parcurs aceast\ „magie” dispare.
M.S.: Da, încet-încet, lumea aceasta începe s\-[i
pun\ amprenta ei peste el, pecetea, neputin]ele sau patimile sau tr\s\turile negative ale caracterului...
R.B.: Mul]i sunt extazia]i c\ s-a n\scut copilul, este o
minune, îns\ pe la trei, patru, cinci ani parc\ nu li se mai
pare a[a: nu ne ascult\, nu mai avem r\bdare... Cum
facem s\ p\str\m magia acelor clipe de la început?
M.S.: Ca s-o p\str\m trebuie s\ nu fie „magie”, s\
n-o privim ca pe o magie, ci ca pe un mesaj de la Dumnezeu.
R.B.: S\ fim con[tien]i.
M.S.: Prin minunea aceea, Cineva îmi vorbe[te mie
c\, iat\, ]i-am încredin]at pe cineva, dar acesta nu e[ti
tu. Acest copil nu e copia ta, este un om nou. Dac\ am
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priceput taina c\ este un om nou, eu voi fi responsabil
s\-i creez condi]iile ca el s\ fie, s\ devin\ altfel decât
mine, altcineva. Noi avem tendin]a de a face din copiii
no[tri copiile noastre. Îi dorim s\ fie îndeplinitorii dorin]elor noastre nerealizate. Or, ei se nasc cu propriile
lor dorin]e. Noi vrem s\ le d\m idealurile noastre: „Te
fac doctor, te fac pop\, te fac profesor.”. Dar el nu vrea
s\ se fac\ ce vreau eu. Pentru c\ el are voca]ia lui, chemarea lui, din toate punctele de vedere.
R.B.: {i trebuie s\-l ajut\m s\ [i-o g\seasc\.
M.S.: S\ [i-o g\seasc\ [i s-o-mplineasc\. Noi le oferim în primul rând suportul biologic al vie]ii: trupul nostru, trupul mamei este suportul biologic, înt\rit de grija
[i dragostea tat\lui, care o ajut\ pe mam\ s\ tr\iasc\,
n-o împiedic\ s\ tr\iasc\. Mama d\ din trupul ei, din
via]a ei [i cre[te via]a copilului pân\ când e capabil s\ se
desprind\. Dup\ aceea, tot pe ea o m\nânc\: m\nânc\
laptele, dup\ aceea îi m\nânc\... zilele. Dar... asta este.
Femeia se ofer\ ca mâncare copiilor ei. Ca Dumnezeu.
Sem\n\ cu Dumnezeu Care Se d\ pe Sine ca mâncare
omului. Gândurile Lui sunt prezente în crea]ia Lui care
ne hr\ne[te. Lumea e dragostea lui Dumnezeu f\cut\
mâncare pentru noi [i mângâiere. Apoi, ni Se d\ s\-L
mânc\m în Sfânta Împ\rt\[anie: Trupul [i Sângele Lui.
{i femeia mam\ e ca El. Se d\ pe sine cu trupul, cu timpul, cu munca ei, cu toat\ energia ei, ca s\ ce? Ca s\
creasc\ un om ca ea, care va îmb\trâni [i va muri ca
[i ea?
R.B.: Este un nonsens.
M.S.: Îl hr\ne[te ca acela s\ introduc\ hrana pe undeva [i s\ scoat\ resturile pe dincolo? Nu se poate...
Asemenea minune s\ fie o via]\ spre moarte??? Nu, nu!
Chemarea omului este spre via]\, spre bel[ug de via]\.
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{i acest bel[ug de via]\ este Dumnezeu. Dumnezeu ne
d\ nou\ surplusul acela de Via]\ care face din noi altceva decât ma[in\rii biologice de consum. Altfel, noi
consum\m. Consum\m tot timpul [i ne consum\m. Pe
m\sur\ ce consum\m mai mult, mai mult ne [i consum\m. Ne zbârcim, îmb\trânim, ne termin\m [i... ne stingem. Dac\, pe m\sur\ ce se stric\ lutul, nu cre[te duhul
[i nu-l lumineaz\ ca, atunci când acesta se va cr\pa, s\
ias\ trupul de slav\ f\g\duit de Dumnezeu, totul ar fi o
dram\ f\r\ nici un sens...
E cazul s\ ne dumirim c\ noi, ca p\rin]i, îi oferim copilului suportul ca el s\ creasc\ [i s\ plineasc\ porunca:
„Cre[te]i!”. El cre[te pentru c\ a[a i-a poruncit Dumnezeu. {i noi suntem datori s\-i d\m ceea ce suntem capabili s\-i d\m ca s\ creasc\. În primul rând, îi d\m iubire. Sufletul f\r\ iubire nu poate s\ creasc\. Dac\ sunt
atâ]ia oameni imaturi, este pentru c\ n-au fost iubi]i. Au
fost vremuri în care p\rin]ii n-au mai [tiut s\-[i iubeasc\
copiii.
R.B.: Sau s\-[i manifeste iubirea.
M.S.: Iubirea s-a transformat în ceva egoist: e[ti copilul meu, trebuie s\ faci asta, s\ respec]i dorin]ele mele...
N-a mai fost d\ruirea aceea jertfelnic\. În]elege]i?
R.B.: Da. Ast\zi trecem prin tot felul de teste: s\ ob]inem permis de conducere, s\ ob]inem, eu [tiu... permis de pescuit, sta]ie de radio, dar nimeni nu ne cere
un test prin care s\ fim „acredita]i” ca p\rin]i. Ar fi bun
un test pentru viitorii p\rin]i?
M.S.: Eee... aici e tain\ mare. P\i, nu cred c\ ar fi.
Pentru c\ oamenii s-ar transforma în p\rin]i a[a cum se
transform\ un om în „conduc\tori auto”, nu? Iei testul
[i gata! Dar a fi p\rinte nu înseamn\ o profesie, nu înseamn\ o calificare, a fi p\rinte nu înseamn\ s\ m\
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pricep, ci s\ iubesc! A fi p\rinte înseamn\ a fi creator [i
iubitor, ca Dumnezeu împreun\ cu El.
R.B.: Ne na[tem cu aceast\ calitate sau o înv\]\m?
M.S.: Da, ne na[tem. Suntem ca Dumnezeu. {i cre[tem. Suntem dup\ chipul Lui, cre[tem în asem\narea
cu Dumnezeu. {i una din tr\s\turile lui Dumnezeu este
creativitatea. El creeaz\. Dumnezeu creeaz\ din nimic,
noi cre\m din ceea ce a creat El. {i la na[terea de prunci,
care nu este înmul]ire, nu este reproducere, cum se zice
în manualele de anatomie, ci este pro-crea]ie, omul
creeaz\ împreun\ cu Dumnezeu un om nou. Omul particip\ la actul lui Dumnezeu de crea]ie a unui om nou.
Aceasta este taina. {i orice om este o f\ptur\ creatoare.
El poate s\ creeze art\, el poate s\ creeze obiecte necesare, poate s\ creeze alimente noi [i creeaz\ copii, procreeaz\ prunci, procreeaz\ oameni noi în colaborare cu
Dumnezeu. {i când a respectat porunca de a fi crescut
cu [i în Dumnezeu, el este deja apt pentru procreare.
Este apt fiziologic, dar [i psihologic a ajuns apt, adic\ î[i
poate st\pâni impulsurile, emo]iile, nu mai face „ce-i
vine”, ca un copil... Acum face ce se cuvine, face ce-i
convine celuilalt, din iubire. Aceasta este maturizarea,
este vârsta la care eu pot s\ creez un om nou, pentru
c\, din punctul acesta de vedere, eu m-am maturizat.
{i apoi este vorba de cre[terea duhovniceasc\. Acum
omul devine con[tient c\ a avea copii înseamn\ s\ fii
împreun\-creator cu Dumnezeu, înseamn\ s\ contribui
la aducerea pe lume a unui om nou care poate s\ fie
un mare sfânt, care este chemat de Dumnezeu [i este
iubit de Dumnezeu. Asta sunt chemat s\ ofer copilului
meu. {i-i ofer posibilitatea s\ se duc\ la Dumnezeu, din
toate punctele de vedere. Or, noi îl împiedic\m s\ se
duc\. De ce? Pentru c\ noi în[ine am fost împiedica]i de
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p\rin]ii no[tri [i de genera]iile trecute. Suntem rodul
unor împiedic\ri de a cre[te în Dumnezeu. Ne-am îndreptat tot mai mult spre cre[terea fizic\, biofizic\, psihic\; psihismul cre[te din punct de vedere al inteligen]ei,
dar la capacit\]ile de a ne st\pâni instinctele, de a nu
r\spunde cu r\u la r\u, n-am crescut deloc, mai deloc. {i
atunci sigur c\ dac\ s-ar pune testul acela n-ar mai fi...
R.B.: N-ar mai lua nimeni...
M.S.: Aproape nimeni. Slav\ Domnului, sunt p\rin]i care au respectat porunca cre[terii.
R.B.: V\ întreb pentru c\, sigur, nimeni nu poate s\
ajung\ la acea maturitate deplin\, s\ se controleze perfect, s\ [tie cum s\-[i educe copilul, tot timpul ne sim]im
nepreg\ti]i [i e imposibil s\ nu gre[e[ti ca p\rinte, poate
te lup]i s\ nu faci gre[elile p\rin]ilor t\i, dar vei face alte
gre[eli.
M.S.: Sigur... sigur c\ da.
R.B.: Este b\taia rupt\ din rai?
M.S.: Eee, ar fi bine. B\taia este rupt\ din rai atunci
când e dat\ cu dragoste. Când un p\rinte î[i bate copilul cu dragoste, cu durere, dar din dragoste, atunci
b\taia poate s\ fie rupt\ din rai. Eu ast\zi nu a[ mai
avea încredere. Nu cred c\ mai exist\ om care s\ aib\
o stare de rai în inima lui. {i atunci b\taia e rupt\, de
obicei, din iadul din\untrul nostru, din ner\bdarea
noastr\, lipsa de în]elegere, neputin]a de a ne st\pâni
impulsurile.
R.B.: Mie mi se pare un nonsens aici, pentru c\ în
rai nu exista nici b\taie, nici violen]\... cred c\ asta e
doar a[a, o vorb\ care s\ justifice mânia noastr\.
M.S.: Da, dar nu uita]i c\ Sfânta Scriptur\ înva]\ c\
p\rin]ii ne ceart\, c\ pedeapsa ne ajut\.
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timp mult. Dar dac\ ne vom str\dui s\-i d\m un sfert de
or\ copilului, un sfert de or\ lui Dumnezeu, un sfert de
or\ nou\ în[ine, eu cu mine s\ stau, vom descoperi c\
vom g\si acest timp. Apoi, duminica. Rela]ia pe care o
avem cu Dumnezeu duminica este fundamental\ pentru familie, pentru copii. {i prezen]a tat\lui. Copiii sunt
copiii p\rin]ilor. Sigur, Dumnezeu s\ binecuvânteze
copiii care sunt crescu]i numai de mam\ sau numai de
tat\, din mai multe motive, dar tat\l trebuie [i atunci
f\cut prezent. Nu putem s\-i spunem unui copil: „Tu
n-ai tat\”. Nu. Îi spunem: „Tat\l t\u este departe. Pe tat\l t\u l-am cunoscut exact cât a fost nevoie s\ te am pe
tine. Acum este departe [i-l ai în tine, ai s\ vezi, ai s\-l
cuno[ti, este în tine.”. Trebuie s\-i vorbim frumos despre tat\l lui.
R.B.: Da, unii copii întreab\, se întreab\: „De ce cutare nu are tat\?”.
M.S.: Pentru c\ p\rin]ii au trebuit s\ se despart\, s-au
certat [i au trebuit s\ se despart\, dar tat\l îl iube[te pe
copil, copilul îl iube[te pe tat\l. {i atunci copilul va în]elege, va asimila într-un fel aceast\ durere, care este
foarte mare pentru el.
R.B.: Uneori e greu s\ în]elegem rolul tat\lui, mai
ales c\, atunci când copilul este mic, mama este foarte
implicat\ în rela]ia ei cu el, mai este [i moda acum cu
mame singure, multe spun: vreau un copil chiar [i f\r\
b\rbat; [i se în]elege tot mai pu]in ce rol are tat\l, în
afar\ de a aduce bani [i de a avea câte o conversa]ie în
familie. E trist...
M.S.: E foarte greu de explicat, dar anumi]i psihologi, anumi]i oameni ai [tiin]elor umaniste, ai [tiin]elor
omene[ti [i mul]i medici au descoperit c\ acei copii
care nu au fost iubi]i, confirma]i de c\tre tat\l lor au
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avut mari probleme emo]ionale, mari probleme de comportament, pân\ la boli psihice la tinere]e, la adolescen]\. Tat\l este cumva lumea. De mam\, trupe[te copiii sunt foarte lipi]i [i cre[terea îi face s\ se rup\. De
aceea, mama trebuie s\ aib\ curajul s\ lase copilul, mai
ales dac\ e b\iat, c\ mamele pe b\ie]i vor s\-i ]in\ cât
mai aproape, s\-i lase s\ se rup\ de ele. Încet-încet, s\
le dea voie s\ creasc\ în lumea aceasta. Eu îl asigur cu
iubirea mea, iar tat\l este trimisul lumii, este reprezentantul lumii, este cel care îl confirm\ pe copil ca om în
lume. Copilul nu se simte una cu el, nu s-a trezit lipit
de tat\l lui, s-a trezit lipit de mama lui [i, ca s\ se fac\
mare, simte nevoia s\ se desprind\. {i unde se duce? În
bra]ele tat\lui [i acesta îl confirm\. Când un tat\ prive[te
cu dispre] un copil [i zice: „Ai f\cut b\iat, voiam fat\”,
sau: „Acesta nu e bun de nimic”, acestea sunt lucruri
care apas\ ca ni[te blesteme pe copii. Copiii greu dep\[esc asta. Atunci ei au probleme [i în rela]ia cu Dumnezeu. Am întâlnit copii care nu vor s\ se roage Tat\l
nostru. Cineva îmi spunea: „Eu m\ rog la Domnul Iisus
Copil mic, atât pot s\ m\ rog!”. De ce? „C\ tata e r\u.”
Dac\ tat\l este violent, neiert\tor, b\t\u[, atunci ei mai
degrab\ se roag\ la Maica Domnului, mai degrab\ se
roag\ la Pruncul Iisus.
R.B.: Deci fug de rug\ciunile acestea.
M.S.: Proiecteaz\. Desigur, orice tat\ este autoritatea, este mai sever decât mama, dar, când e cu dragoste,
asta îl ridic\ pe copil, îi d\ statutul de om, de cre[tere.
Cre[te [i intr\ în lumea celor maturi. De la [apte ani
încolo este neap\rat\ nevoie ca copilul s\ aib\ un model de b\rbat [i s\-l confirme un b\rbat. Mai ales dac\
e b\iat. Dar [i fetele. Când unei fete îi spune mama: „Ce
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bine î]i vine fusta!” e una, dar când îi zice tata: „Bravo,
îmi place ce not\ ai luat!”, se simte autorizat\ de cineva
care nu e subiectiv. „Mama? Ei, mama m\ iube[te oricum! Dar tata, care iube[te greu, m\ iube[te pentru c\
merit, atunci...”, în]elege]i?
R.B.: Are mai mult\ greutate tata.
M.S.: Apoi, [i comunicarea dintre tat\ [i mam\ este
important\. Dac\ unul spune într-un fel [i unul în alt fel,
dac\ se contrazic [i se ceart\ în fa]a copilului, acesta
va fi derutat, mintea lui va fi confuz\ [i nu va mai avea
repere. De aceea e nevoie de Biseric\, de Împ\rt\[anie,
de leg\tura vie cu Dumnezeu. Numai în Biseric\ valorile familiei sunt repere reale pentru copil.
R.B.: P\rin]ii trebuie s\ fie mai degrab\ prietenii sau
[efii lor?
M.S.: {i, [i.
R.B.: S\ fie un echilibru.
M.S.: Da. Cel mai bine e când [eful î]i este [i prieten, dar nu devine prin asta mai pu]in [ef. {i, [i. Autoritatea nu se înt\re[te printr-o severitate excesiv\. Nu, nu.
{i asta dragostea ne înva]\, rug\ciunea ne înva]\. Omul
care iube[te este spontan, este suplu...
R.B.: {i e receptiv ...
M.S.: {i când sim]im c\ nu iubim, când gre[im, s\
strig\m la Dumnezeu: „Doamne, uite, m\ rev\rs pe copilul acesta, Doamne, ajut\-m\, Doamne, înt\re[te-m\!
Doamne, d\-mi pace, Doamne, pune iubire în inima
mea!” [i atunci totul se schimb\, pentru c\ Dumnezeu,
la cerere, pune [i iubire.
R.B.: {i o ultim\ întrebare, care ne duce spre zona
conflictului între p\rin]i [i copii: cine sunt de vin\ –
copiii, tinerii, pentru c\ viseaz\, sau adul]ii, pentru c\
renun]\ la vise, devin „reali[ti”?
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M.S.: Este mult de vorbit. Nimeni nu este de vin\.
Adic\ eu n-a[ vrea s\ învinov\]im pe cineva, mai ales
o întreag\ categorie... Cred c\ p\catul e de vin\. Fiecare nou\ genera]ie judec\ r\ul pe care-l g\se[te în
lume [i dore[te s\ schimbe lumea judecându-i pe p\rin]i. Aceasta este tendin]a omului de mâine care vrea
s\ fie mâine. El apar]ine zilei de mâine [i are dorin]ele
lui [i proiectele lui. Din p\cate, sfâr[e[te prin a se acomoda [i începe s\ judece tineretul care vine din urm\...
Fiecare genera]ie, la maturitate, are tendin]e conservatoare, tendin]a de a se statornici în cele pe care le-a
„apucat” [i asta e [i r\u, pentru c\ presupune o toleran]\ la r\u [i o împotrivire la schimbare, dar [i un lucru
bun, pentru c\ nu ne desfacem a[a tot timpul...
R.B.: Ne d\ o stabilitate.
M.S.: A[adar, acest conflict exist\ dintotdeauna. Totul e s\ facem din el o ocazie de schimbare [i de înnoire, [i s\ nu-l l\s\m s\ ia forme distrug\toare.
R.B.: Trebuie fiecare s\ înve]e de la cel\lalt.
M.S.: Exact. Un p\rinte înva]\ de la copii c\ ei sunt
altfel [i vor mai mult, [i va spune: „Bine, mai mult, dar
uite, pe aici, asta e calea.”, iar copiii înva]\ de la p\rin]i
c\ „uite, ei [i-au cucerit valorile, nu renun]\ a[a, cu una
cu dou\, pentru c\ am zis eu”... multe avem de înv\]at
unii de la al]ii dac\ ne privim ca persoane, ca taine vii
[i inepuizabile. Dac\ îns\ vom tr\i p\tima[ [i ne vom
judeca unii pe al]ii, vom tr\i mereu în cercuri vicioase
în care fiecare genera]ie repet\ gre[elile [i suferin]ele
celei precedente, ca într-un blestem.
Numai Dumnezeu ne înva]\ cum s\ tr\im acest inevitabil conflict cu folos pentru sufletele [i vie]ile noastre.
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Este dansul un p\cat?
Ramona B\descu: Oare a râs vreodat\ Iisus? A spus
El vreo glum\, a avut sim]ul umorului, a dansat El? A
f\cut lucruri cu totul „nefolositoare” ca acestea? De ce
Iisus nu vorbe[te niciodat\ despre râs, despre dans?
Poate pentru c\ aceste lucruri sunt absolut normale, de
la sine în]elese?
Maica Siluana: Frumoas\ întrebare. Haide]i s\ ne
gândim de ce a venit Mântuitorul, de ce S-a întrupat Fiul
lui Dumnezeu, de ce S-a f\cut Dumnezeu om? El n-a
venit cu o list\ de probleme pe care s\ le rezolve sau s\
le îndrepte pe p\mânt. N-a venit cu o list\ de p\cate s\
ne spun\: astea sunt, astea nu, ci a venit ca s\ refac\ leg\tura omului cu Dumnezeu, s\-l fac\ iar\[i pe om „suflet viu”! Omul se rupsese de Dumnezeu [i firea aceasta
– trupul [i sufletul omului – nu mai era capabil\ s\ primeasc\ energia necreat\, harul lui Dumnezeu, cu care
noi suntem oameni în sensul adev\rat al cuvântului. F\r\
energia aceasta de la Dumnezeu noi nu suntem oameni. Puterile sufletului nostru [i ale trupului nostru sunt
ni[te energii care sunt f\cute de Dumnezeu ca s\ primeasc\ o putere str\in\ lor [i s\ conlucreze cu ea. Puterea mea este f\cut\ de la început s\ aib\ în ea puterea
lui Dumnezeu. Neamestecat\. Dar nedesp\r]it\. Împreun\.
Puterea lui Dumnezeu cu puterea omului. A[a ne-a
f\cut. Ne-a f\cut [i a suflat suflare de via]\. Aceast\ suflare a intrat în mine [i eu tr\iesc, sunt în ea, în vibra]ia
ei. Dansez în ea, dac\ vre]i. Cineva d\dea un exemplu
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plastic despre cum este suflarea lui Dumnezeu fa]\ de
fiin]a mea: este cum ar fi vântul cu o frunz\ care zboar\.
Vântul face ca frunza s\ zboare, dar nu intr\ în frunz\.
F\r\ vânt, frunza este o frunz\ care cade. În vânt, frunza
este o frunz\ care zboar\, care danseaz\, nu?
R.B.: Da.
M.S.: A[a ne-a f\cut Dumnezeu. Omul, când n-a mai
f\cut ce l-a înv\]at Dumnezeu s\ fac\ [i ce i-a zis c\ e
bine pentru el, a murit, a c\zut, n-a mai dansat cu Dumnezeu! Dumnezeu l-a d\ruit pe om cu libertate [i l-a
înv\]at, prin porunc\, ce e bine, ascultarea de Dumnezeu, [i ce e r\u, neascultarea de Dumnezeu. Dar i-a
respectat libertatea de a alege, insistând s\-l înve]e, ca
pe un copil, c\, în func]ie de alegerea lui, va tr\i sau
va muri. {i când omul a ales s\ calce porunca, a murit.
Adic\ s-a desprins, s-a t\iat de aceast\ energie a lui
Dumnezeu [i arat\ cam cum arat\ un frigider care nu
mai e în priz\. Un frigider scos din priz\ are tot ce-i
trebuie ca s\-[i împlineasc\ rostul: are freon, are instala]ia necesar\, are sertare, are izolare termic\, la început
are [i ceva ghea]\, dar, încet-încet, se dezghea]\, curge,
rugine[te [i nu mai e bun decât s\ pui clo[ca în el...
R.B.: S\ în]eleg c\ f\r\ Dumnezeu suntem deconecta]i?
M.S.: Exact, deconecta]i. {i, pân\ la „plinirea vremii”,
omul a tot v\zut cât de greu este f\r\ Dumnezeu, cât
de r\u e s\ fii tu dumnezeu... C\ omul c\zut, [i noi to]i
asta vrem, s\ fim dumnezei f\r\ Dumnezeu: „eu am
dreptate”, „eu hot\r\sc”, „eu pot”... {i pot [i pot, pân\
într-o zi când nu mai pot... Vreau, vreau, dar într-o zi
nu mai vreau. Nu c\ nu m\ las\ al]ii, dar nu mai vreau eu.
Ei, cine e acesta care acum poate, acum nu mai poate,
acum vrea, acum nu mai vrea! Ce fel de dumnezeu sunt
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eu, acesta? Pentru c\ sunt un dumnezeu, iat\, pe care îl
doare burta. Po]i s\ te rogi, s\ te închini unui dumnezeu
care are crampe intestinale? Nu po]i. {i a[a ne d\m seama, încet-încet, descoperim c\ nu suntem dumnezei.
Suntem minuna]i, dar ne lipse[te ceva. {i acest ceva ce
ne lipse[te ne doare. Tânjim dup\ acest ceva [i-l c\ut\m... În votc\, în avere, în dans, în pl\cerile p\mânte[ti
[i nu-l g\sim pentru c\ nu este. Nu este. Ce ne lipse[te
este Dumnezeu. Dar iat\, Dumnezeu a venit, e cu noi,
S-a f\cut om [i a zis: „Veni]i la Mine voi, to]i cei osteni]i
[i Eu v\ voi odihni pe voi!”. Un om odihnit este un om
întreg, întregit, un om care s-a întors la Dumnezeu [i
Dumnezeu {i-a f\cut s\la[ în el. Acum totul e altfel.
Acum m\nânc\ a[a, ca un om cu Dumnezeu în el, bea
ca un om care are puterea lui Dumnezeu în el, iube[te
ca un om care are puterea lui Dumnezeu în el, se bucur\ de via]\ ca un om care are puterea lui Dumnezeu
în el. {i atunci [i dansul lui e iar\[i dans.
Eu n-a[ pune întrebarea dac\ a râs sau a dansat
Mântuitorul. Ia s\ ne gândim! Când danseaz\ omul?
Când simte el nevoia s\ danseze? Dac\ eu, de exemplu,
primesc ascultare s\ merg la cineva la spital, la cineva
grav bolnav, aflat pe patul mor]ii, ce voi face acolo, la
c\p\tâiul lui? Voi râde [i voi dansa? Iar dac\ n-o fac, nimeni n-o s\ se mire c\ „asta nu râde [i nu danseaz\”.
Cum s\ râzi [i s\ dansezi la c\p\tâiul unui muribund?
Cum era s\ râd\ minunea asta de Om, Care e Mântuitorul, Dumnezeu f\cut Om, când noi eram pe moarte?
Când noi eram strivi]i sub p\cat? Când noi eram chinui]i de orbirile [i de bolile [i de putreziciunile firii
noastre c\zute? Iat\ de ce nu a râs [i nu a dansat [i nu
a vorbit despre asta.
Dar, s\ luam aminte unde ne cheam\ El pe noi?
Zice: „Veni]i la nunta fiului de împ\rat”. Ce crede]i c\

