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C\lug\r fiind, vie]uiesc la M\n\sti-
rea Brâncoveanu, din Sâmb\ta de Sus,
m\n\stire zidit\ de un sfânt, de un martir
al Ortodoxiei - Sfântul Constantin Brân-
coveanu. Sunt la m\n\stire din 1953. Am
ajuns acolo pentru c\ a[a a binevoit
Dumnezeu, pentru c\ am dorit [i eu
aceasta [i sunt fericit c\ mi-a rânduit
Cel de sus calea aceasta a c\lug\riei. 

Nu-mi pot `nchipui c\ a[ fi putut s\
fac altceva `n lumea noastr\ decât ceea
ce fac de fapt, adic\ s\ fiu c\lug\r. Cum
spuneam, sunt acolo din 1953, iar peste
câteva luni se `mplinesc 40 de ani de
via]\ c\lug\reasc\. Vie]uiesc `n tinda
Raiului - a[a-mi place mie s\ numesc
m\n\stirea: tinda Raiului. Sunt `n casa
lui Dumnezeu [i la poarta cerului. A[a
trebuie s\ fie o m\n\stire [i, `n fond, a[a
este m\n\stirea din care vin. 

Sunt acolo, `n locul `mplinirilor, pentru
c\ nu se poate s\ fie cineva `ntr-o m\-
n\stire [i s\ nu se `mplineasc\ prin ceea
ce face sau s\ nu fie, de fapt, `n locul
des\vâr[irii, `n m\sura `n care-[i `mpli-
ne[te datoriile dup\ putere, a[a dup\
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cum spune Sfântul Marcu Ascetul cuvânt
cuprins `n Filocalie, c\ „Hristos se face toate
celui ce crede” [i c\, prin Hristos, „cre-
din]a neclintit\ este un turn `nt\rit”.

Am venit, a[adar, ca s\ facem lucrul
lui Dumnezeu. Sunt [i aici, `n prelun-
girea m\n\stirii, sunt [i aici, `n tinda ra-
iului, sunt [i aici, `n casa lui Dumnezeu,
sunt [i aici, la poarta cerului, a[a dup\
cum sunt [i aici, `n locul `mplinirilor, sunt
[i aici. ca s\ facem lucrul lui Dumnezeu
`mpreun\, sunt [i aici, ca s\ facem totul
spre m\rirea lui Dumnezeu [i s\ facem
totul pentru a-L sl\vi pe Mântuitorul
nostru. Facem lucrul lui Dumnezeu spre
slava Lui [i e firesc s\ fie a[a, mai ales
c\ toate trebuie s\ le rânduim pentru m\-
rirea lui Dumnezeu. ~ns\ acum trebuie
s\ auzim mai mult decât oricând cuvin-
tele cântate de `ngeri la Na[terea Mân-
tuitorului: „M\rire `ntru cei de sus lui
Dumnezeu [i pe p\mânt pace, `ntre oa-
meni bun\voire!” 

Dac\ ]inem programul acesta pân\
la sfâr[itul vie]ii noastre, vom putea cere
lui Dumnezeu izb\virea, a[a cum, `n fa]a
Sfintelor Sale P\timiri, Domnul Hristos,
rugându-se Tat\lui Ceresc, a spus
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cuvintele: „Eu Te-am pream\rit pe Tine
pe p\mânt, lucrul pe care Mi l-ai dat s\-l
fac l-am f\cut”. S\ avem, deci, `n vedere
programul: „M\rire `ntru cei de sus lui
Dumnezeu [i pe p\mânt pace, `ntre oa-
meni bun\voire!” S\ avem `n vedere
posibilitatea de a spune la sfâr[itul vie]ii
noastre, cu sinceritate, `n fa]a lui Dum-
nezeu, c\ am `mplinit, `n anii pe care El
ni i-a d\ruit, voia Sa. 

Voind s\ eviden]iez dimensiunile pe
care rug\ciunea, ca un pelerinaj spre cer,
le dezvolt\, se cuvine s\ scoatem `n evi-
den]\ dou\ no]iuni: no]iunea de rug\-
ciune [i no]iunea de cer. Cum poate s\
fie rug\ciunea pelerinaj spre cer? 

Cu rug\ciunea suntem, `ntr-o oarecare
m\sur\, familiariza]i, `ns\ cel\lalt termen
se cere a fi explicat. Ce este cerul? Am
g\sit undeva afirma]ia c\ Sfântul Ioan Gur\
de Aur a spus:  „Noi [tim ce este cerul,
dar nu [tim ce este”. ~ntr-o predic\ despre
Rai, Ilie Miniat, un mare predicator, repet\
mereu: „O, Raiule, noi putem s\ te do-
bândim, dar nu putem s\ te `n]elegem”.
E o afirma]ie pe deplin adev\rat\, `ntrucât
nu putem `n]elege lucrurile mai presus
de noi, decât `n m\sura `n care ele ne
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sunt descoperite [i, chiar fiind descope-
rite, sunt tot mai pu]in `n]elese de noi,
pentru c\ tot ce nu cunoa[tem din expe-
rien]a noastr\ nu putem `n]elege. 

Sfântul Ioan, cel care a scris Scara, vor-
bind despre  smerenie, deci despre o vir-
tute pe care o pot avea oamenii cu darul
lui Dumnezeu, spune: „Smerenia este un
har f\r\ de nume, pe care-l [tie doar cel
care `l are”. Despre smerenie, dac\ am
vrea s\ le vorbim oamenilor care nu sunt
smeri]i, nu o vom putea face, pentru c\
nu o pot `n]elege decât aceia care o au.
Tot Sfântul Ioan Sc\rarul spune: „A[a
cum nu po]i s\ ar\]i prin cuvinte unui
om care nu cunoa[te mierea, dulcea]a
mierii, ce este mierea, tot a[a nu po]i s\
descoperi cuiva care nu are smerenie,
ce este smerenia”. 

Exist\ mai multe feluri de oameni
smeri]i: sunt oameni smeri]i, `n `n]ele-
sul c\-[i recunosc p\catele, a[a cum [i-a
recunoscut p\catele femeia p\c\toas\ sau
vame[ul din Pilda cu vame[ul [i fari-
seul, dup\ cum sunt [i oameni smeri]i
care au ajuns la smerenie de pe urma
virtu]ilor pe care le-au realizat [i le-au
acoperit cu aceast\ aleas\ virtute [i au
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avut apoi smerenia ca rezultat al virtu-
]ilor - o astfel de smerenie  a avut Maica
Domnului [i Sfântul Ioan Botez\torul.
~n cazul acesta, dac\ lucrurile se potri-
vesc `n ceea ce prive[te o virtute pe care
o au oamenii [i o pot avea oamenii, chiar
dac\ virtutea aceasta are toate aspectele
pe care le-am prezentat, fie c\ este re-
zultat al con[tiin]ei p\catului, fie c\ este
rezultat al plin\t\]ii virtu]ilor, ce putem
noi s\ spunem despre cer, care este mai
presus de `n]elegerea noastr\ [i pe care
nu-l putem `n]elege `n condi]ia uman\
`n care tr\im?

~n rug\ciunea „Tat\l nostru” pome-
nim de dou\ ori cerul: când zicem „Tat\l
nostru, Care e[ti `n ceruri” [i când zicem
„fac\-se voia Ta, precum `n cer, a[a [i
pe p\mânt”. ~n Simbolul de Credin]\
pomenim de trei ori cuvântul „cer”, [i
anume: când m\rturisim c\ Dumnezeu
este f\c\torul cerului [i al p\mântului,
când spunem c\ Fiul lui Dumnezeu S-a
pogorât din ceruri [i S-a `ntrupat de la
Duhul Sfânt [i din Preasfânta Fecioar\
Maria [i S-a f\cut om, [i când spunem
„S-a suit la ceruri”.


