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CUVÂNT C|TRE CEI CE R|SFOIESC 

ACEAST| CARTE

Mare îmi este neputin]a [i mult m\ stinghere[te
atunci când trebuie s\ scriu un cuvânt înainte la c\r-
]ile care apar sub numele meu. Nu m\ întreb de ce [i nici
nu încerc s\ m\ sustrag acestei îndatoriri, ci doar îmi
pun neputin]a înaintea lui Dumnezeu [i a dumneavoas-
tr\, pentru a prinde curaj. 

Ave]i acum în mân\ al [aselea volum din seria Îm-

preun\ dumiriri pe Cale, c\ruia i-am schimbat pu]in
titlul: D\ruindu-ne, intr\m în bucuria Lui. Am ales
acest titlu pentru a exprima cât mai concis lucrarea pe
care o face Dumnezeu cu omul ori de câte ori acesta se
deschide pe sine [i-L prime[te astfel în ale sale. Când
omul vorbe[te despre sine [i despre durerile, nedumeri-
rile, bucuriile sale, el nu vorbe[te în de[ert, pentru c\
aceasta este ascundere de sine [i ipocrizie, ci se ofer\ pe
sine [i via]a sa [i, în acela[i timp, caut\ o prezen]\ iu-
bitoare, atent\, care s\-l primeasc\ în casa sufletului
s\u. Asemenea cuvânt este viu, chiar dac\ e r\nit sau
înc\ r\ne[te prin ceva. Iar când un cuvânt cu acest con-
]inut se adreseaz\ cuiva care crede în Dumnezeu [i
m\rturise[te lucrarea Sa iubitoare în lume, el devine
loc de întâlnire cu Cel ce a f\g\duit: „Unde vor fi doi
sau trei aduna]i în Numele Meu, acolo voi fi [i Eu”. Iat\
ce face ca mesajele adunate în aceste volume s\ fie c\i
de intrare în Bucuria Mântuitorului. El, Cuvântul lui
Dumnezeu întrupat pentru noi [i prezent în noi [i în
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via]a noastr\, lucreaz\ în om [i cu omul, ori de câte
ori acesta î[i pune via]a în cuvinte oferindu-se Lui, [i
Se retrage, a[teptând cu r\bdare, ori de câte ori vorbim
în de[ert. 

A[adar, orice asumare con[tient\ a tr\irilor noastre
l\untrice pentru a le oferi Domnului, spre cernerea ne-
ghinei [i vânturarea pleavei, este o moarte a omului
vechi, care [i-a construit instrumente de ascundere [i
de ap\rare în fa]a devenirii noastre duhovnice[ti, [i o
înviere a omului nou. Omul nou din noi nu este un
ideal, nu este ceea ce ne-ar pl\cea s\ fim sau ce ne în-
chipuim c\ vom fi la Marea Înviere, ci este omul vechi
îmbr\cat în Hristos, asumat, iubit [i eliberat din robia
p\catului [i a stric\ciunii. Cre[terea duhovniceasc\ a
persoanei umane este aceast\ lucrare tainic\ de asu-
mare con[tient\ a tot ce înseamn\ via]a noastr\ pentru
a o oferi lui Hristos Dumnezeu spre vindecare, înnoire [i
sfin]ire. Cuvântul lui Dumnezeu S-a f\cut Om, luând
toat\ neputin]a omeneasc\, afar\ de p\cat, ca s\ ne fac\
pe noi dumnezei dându-ne Via]a Sa, Puterea Sa. Da,
p\catul nu l-a luat de la noi prin Întrupare, [i nici
libertatea de a p\c\tui, dar ne-a eliberat din robia lui
d\ruindu-ne iertarea Sa f\r\ de m\sur\ iubitoare. Iat\
de ce principala noastr\ lucrare duhovniceasc\ este
poc\in]a, îndurarea de a ne lep\da de pl\cerea p\-
catului pentru bucuria dumnezeiasc\. Nu ne putem
elibera de p\cat f\r\ s\-l lep\d\m în mâinile Celui care
vrea s\-l ridice de la noi. Aceast\ lucrare o face cre[-
tinul atât prin Taina Spovedaniei, cât [i printr-o neîn-
trerupt\ poc\in]\ care înseamn\ o permanent\ înnoire
a min]ii, o permanent\ renun]are la mentalitatea lumii,
dup\ care ar trebui s\ fim buni, frumo[i, boga]i, cinsti]i,
ferici]i f\r\ Dumnezeu sau cu un dumnezeu slujitor al
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acestor idealuri orgolioase. Poc\in]a înseamn\ în pri-
mul rând asumarea gândului lui Hristos („ f\r\ Mine

nu pute]i face nimic”) [i lucrarea lui în fiecare clip\ [i
în fiecare gest al vie]ii noastre.

Dumnezeu S-a f\cut Om, spun P\rin]ii, ca omul s\
se fac\ dumnezeu. Aceast\ facere a omului o lucreaz\
Dumnezeu lucrând „]\râna” ce suntem. Nu e o nou\
crea]ie din nimic, ci este o facere din ceea ce suntem,
cu tot ce am primit în noi de la str\mo[i, p\rin]i, neam,
vreme [i am lucrat sau am stricat cu voie sau f\r\ de
voie, cu [tiin]\ sau cu ne[tiin]\, cu gândul, cu cuvân-
tul sau cu fapta. Mântuitorul ne înva]\ c\ dobândim
bucuria Lui dac\ suntem credincio[i peste pu]inul pe
care ni l-a dat. Pu]in fiind [i un talant [i cinci talan]i...
Iar a fi credincios înseamn\ a lucra cu acest pu]in dat
fiec\ruia, cu toat\ bog\]ia de har pe care, iat\, Domnul
ne-o ofer\ gratuit în Biserica Lui. 

Îndr\znesc s\ cred c\ cele ce le ve]i citi în acest vo-
lum vor fi un îndemn la privirea [i tr\irea vie]ii în lu-
mina acestui crez despre om [i despre rostul vie]ii lui
în lume. 

Cu recuno[tin]\ [i rug\ciune,
Monahia Siluana Vlad
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C|UT|RI DUHOVNICE{TI

M\ gândesc c\ unii oameni exist\ doar pentru a
suferi, m\ gândesc c\ sunt persoane care tr\iesc 100 de
ani, iar altele se sting înc\ din pântecele a[a-ziselor
mame. M\ gândesc c\ r\ul devine mai mare în fiecare
zi, de parc\ el ar fi unica for]\ care guverneaz\. M\
gândesc c\ exist\ p\rin]i care î[i cresc copiii pentru ca
la b\trâne]e s\ fie da]i uit\rii, dac\ nu chiar batjoco-
ri]i. M\ gândesc c\ suntem un popor cre[tin, dar exist\
oameni care mor de frig la col] de strad\ [i nu se uit\
nimeni la ei. M\ gândesc c\ unii au a[a de mul]i bani
încât nu mai au ce face cu ei, iar al]ii caut\ prin gu-
noaie un col] de pâine uscat\. M\ gândesc c\ avem a[a
de multe c\r]i în care putem s\-L g\sim pe Dumnezeu,
dar parc\ totu[i suntem a[a de departe de El.

Dar, cel mai mult, m\ gândesc la faptul c\ toate
acestea sunt îng\duite de Dumnezeu. Nu pot s\ nu m\
gândesc cum de poate Dumnezeu accepta a[a de multe.
M\ gândesc c\ nu a[ putea fi niciodat\ Dumnezeu,
chiar dac\ mi-ar da El aceast\ ocazie, pentru c\ ar
trebui s\ suf\r prea mult v\zând starea atât de dec\-
zut\ a oamenilor. M\ gândesc c\ eu, cel atât de p\c\tos,
vorbesc despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe El [i nu-L
iubesc, c\ci, dac\ L-a[ iubi, n-a[ mai c\dea în p\cat
a[a cum o fac acum. M\ gândesc c\ acum doresc s\ m\
împac cu Dumnezeirea, dar de mâine m\ întorc iar\[i
la vechile patimi atât de mult înr\d\cinate în mine.
M\ gândesc c\ în fiecare clip\ moare câte un om, dar
tr\iesc de parc\ nu a[ muri niciodat\. M\ gândesc c\
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într-un final paharul r\ut\]ilor mele se va umple [i
atunci va veni Judecata cea dreapt\ a Domnului [i nu
voi putea da r\spuns pentru nimic din cele f\cute de
mine. M\ gândesc c\ Iisus Hristos a murit pentru mine,
iar eu Îl r\stignesc în fiecare zi.

M\ gândesc c\ a[ putea fi o persoan\ mai bun\, dar
r\mân în continuare egoist. M\ gândesc c\ în vremuri
lini[tite laud pe Domnul pentru ca în necaz s\-L hulesc.

M\ gândesc c\ sunt atât de p\c\tos, dar totu[i Dum-
nezeu m\ iube[te. Oare de ce? Ce are El de câ[tigat prin
iubirea Lui pentru mine? Cine sunt eu pentru ca Însu[i
Dumnezeu s\ fi murit pentru mine? M\ gândesc c\ Dum-
nezeu a[teapt\ a[a de multe de la mine, iar eu Îi ofer
atât de pu]in.

D\nu]

Dragul meu D\nu],

Acum e vremea s\ înve]i s\ prime[ti cu recuno[-
tin]\ tot ce-]i d\ [i va veni vremea s\-I [i dai! Curaj! 

Pân\ atunci, împarte cu cei s\raci un zâmbet, o ru-
g\ciune, o aten]ie! Mai ales cu colegii t\i s\raci! Cu cei
de lâng\ tine!

Cu drag mult [i cu respect
pentru delicate]ea sufletului t\u,

M. Siluana

A[ vrea s\ m\rturisesc iubirea mea [i m\ trezesc c\
am uitat ce era de spus. {ti]i, am o stare în inim\, aparte,
de deta[are [i totu[i de întregire a fiin]ei mele, a[ putea
s\ m\ reg\sesc, a[ putea s\ fiu numai eu cu mine [i cu
Domnul [i s\-mi hr\nesc „urile”, s\-mi fac dreptate, dar
ceva m\ ]ine [i renun] s\ îmi mai dau dreptate [i nu
mai conteaz\ p\rerea mea, chiar [i cea bun\, dac\ cel
drag sufletului meu nu în]elege înc\.
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Apoi m\ retrag la mine în inim\ [i privesc [i m\ rog
[i a[tept.

Într-o zi va în]elege, [i ce bucurie mare va fi!!!
Acea zi îmi va apar]ine sau nu, î[i va aduce-aminte

sau poate nici nu va mai conta, ziua aceea o pl\smu-
iesc în sufletul meu, la fiecare rug\ciune...

Numai de nu a[ afla c\ s-a împlinit! 
A[ vrea s\ uit c\ m-am rugat, s\ m\ mir neîncetat

de cel drag mie, s\-l v\d într-o lumin\ vie, s\ nu uit c\
el era dinainte s\-l cunosc eu, s\ m\ pot bucura de
c\ut\rile lui... ale omului drag!

{i îmi e greu s\ aleg între oamenii dragi [i îmi e
nefiresc de greu s\ respir în prezenta lor, mi-e team\
s\ nu-i r\nesc...

Am r\nit de atâtea ori cu a[a-zisa mea iubire [i
chiar dac\ am ceva s\ le dau, e pentru c\ ei primesc...
Meritul le apar]ine, c\ sunt cu mine!

E greu s\ nu observi cum se îmbuneaz\ un om în
fa]a iubirii, cum cel mai r\nit suflet, în atacul lui, pi-
cur\ sânge, se jertfe[te! Apoi toat\ aceast\ iubire nu ne
apar]ine, î[i apar]ine!

Problema e cu oamenii... c\ sunt fl\mânzi, ca [i
mine, [i vor întâietate [i nu o vor ob]ine!

Vor câ[tiga ni[te b\t\lii într-ale iubirii, de care vor
fi repede dezam\gi]i [i vor renun]a, zicând c\ iubirea
nu exist\! C\ e o glum\ proast\, un banc r\suflat! {i se
vor resemna.

De aici intervine împietrirea [i urmeaz\ ani de a[-
teptare, de încerc\ri... Poate c\ \sta e drumul unora
dintre noi...

Ar fi bine s\ nu fim pe acest drum, b\t\torit de altfel...
V\ mul]umesc c\ sunte]i busola noastr\!

Cu drag,
A.M.
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Feti]a mea drag\,

Aceast\ împietrire a inimii este „scris\” cumva în
creierul nostru, în organul executor al reac]iilor noastre,
pe sinapse! Poate [tii ce sunt sau vei c\uta într-o carte de
anatomie, dar nu asta conteaz\. Conteaz\ c\ acest mi-
nunat organ are posibilit\]i practic infinite de leg\turi.
Poate oricând s\ fac\ o alt\ sinaps\ [i deci s\ dea o alt\
comand\! Ca s\ ie[im din calea b\t\torit\ a durerii [i de-
zam\girii, Domnul ne înva]\ s\ nu punem vin nou în
burdufuri vechi! A[adar, s\ privim fiecare eveniment ca
pe un vin nou [i s\-l scriem în sinapse noi! Dac\ eve-
nimentul e cunoscut, pare o ap\ moart\, s\ I-l d\m Lui
ca s\-l prefac\ în vin, ca în Cana Galileii, [i a[a s\-l tr\im.
Asta este lucrarea chem\rii Lui neîncetate [i a binecu-
vânt\rii tuturor [i a toate! De fapt, aceasta este taina
vie]ii în Hristos, taina Ortodoxiei: prefacerea darului
nostru f\cut lui Dumnezeu dintru ale Sale: trupul nostru,
dorin]ele noastre, nevoile noastre, iubirea noastr\, sen-
timentele noastre, pâinea noastr\, vinul nostru, apa noas-
tr\, toat\ via]a noastr\, ca s\ le prefac\ în ale Sale în
noi, cu noi cu tot! Ce nu-I oferim ca dar, mul]umindu-I
pentru c\ mai întâi ni l-a dat ca dar, nu se preface!

Doamne, nu ne p\r\si!

Cu drag [i încredere,
M. Siluana

Eu îi iubesc foarte mult pe cei care se r\zvr\tesc,
nu [tiu de ce, poate pentru c\ sunt [i eu una dintre ei. 

Îndreptarele de spovedanie sunt într-adev\r cam
smintitoare, cel pu]in pentru mine. Îi sf\tuiesc pe to]i
cei nemul]umi]i [i revolta]i din pricina Îndreptarelor
de spovedanie s\ citeasc\ c\r]ile despre spovedanie ap\-
rute la Editura Sophia sau Egumeni]a, scrise de p\rin]i
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athoni]i, care ne înva]\ mai bine ce este spovedania [i
cum se face. Acolo vom afla c\ spovedania cuprinde [i
o parte de consiliere, foarte important\. 

Trebuie s\ admitem c\ îndreptarele de spovedanie
pot fi uneori folositoare, eu am aflat despre multe lu-
cruri pe care le f\ceam c\ sunt p\cate [i nu a[ fi putut
afla altfel decât printr-un îndreptar.

Referitor la r\zvr\ti]i, copilul nu prime[te ceea ce
are nevoie dac\ nu plânge. Am observat c\ plânsul copii-
lor mici e înc\rcat de mânie, sunt nervo[i. E durerea
cre[terii ce trebuie s\ fie înso]it\ de mânie [i plâns. Dum-
nezeu ne ]ine în bra]e [i, chiar dac\ d\m din picio-
ru[e, Dumnezeu e mai tare decât noi, s\ ne poat\ ]ine
mai bine [i s\ nu c\dem din bra]ele Lui. Uneori m\ gân-
desc c\ eu a[ avea nevoie s\ m\ lege Dumnezeu de
mâini [i de picioare [i s\ m\ duc\ în bra]e acolo unde
trebuie, pentru c\ eu dau tot timpul din mâini [i din
picioare.

Doamne, ce e cu r\zvr\ti]ii \[tia?
Via]a i-a înv\]at s\ reac]ioneze a[a, pentru c\ au

avut multe nedrept\]i sau s-au sim]it nedrept\]i]i. R\z-
vr\tirea e bun\ dac\ e sfânt\. 

Sfinte Ioane Botez\torule, ajut\-i pe cei r\zvr\ti]i
s\ aib\ o r\zvr\tire sfânt\, împotriva p\catului [i nu
împotriva semenilor lor.

Ana Ioana Mihaela

Draga mea r\zvr\tit\ [i iubitoare de r\zvr\ti]i, 

Domnul nu vrea s\ te lege de mâini [i de picioare
ca s\ te duc\ acolo unde trebuie, pentru c\ te-a f\cut
liber\, ca El! El vrea s\ pricepi c\ voia Lui e dumneze-
iasc\ [i plin\ de iubire pentru tine [i c\ a ta e omeneasc\,
ne[tiutoare [i vulnerabil\. {i mai vrea ca tu s\ înve]i c\
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orice firicel de durere sau nelini[te te veste[te c\ nu e[ti
pe calea cea bun\ [i s\ te întorci la El, ca s\ te înve]e [i
s\-]i dea putere s\ înaintezi c\tre Bucuria de a fi, la care
e[ti chemat\. 

R\zvr\tirea e o atitudine potrivit\ copilului [i ado-
lescentului care nu vrea, pentru c\ nu-l las\ darul dum-
nezeiesc al libert\]ii, s\ se lase legat de mâini [i de picioare
pentru a fi dus undeva unde altcineva consider\ c\ tre-
buie s\ ajung\! Mai ales ast\zi, când mul]i p\rin]i de pe
p\mânt au o concep]ie deformat\ despre „bine” [i „tre-
buie”, revolta copiilor este chiar o solu]ie. Numai c\ e
nevoie de Dumnezeu, de o rela]ie vie cu El, fie [i plin\
de întreb\ri [i repro[uri, pentru a nu face din aceast\ re-
volt\ o trambulin\ c\tre un r\u [i mai mare, [i mai du-
reros pentru genera]ia ce vine! 

Da, feti]a mea drag\, cu El, revolta ta, revolta
voastr\, revolta noastr\ se va transforma într-o revolt\
împotriva r\ului din inima noastr\, a fiec\ruia [i acolo
de vom birui, toat\ lumea va avea folos! 

Î]i mul]umesc mult pentru mesajul t\u [i pentru pro-
funzimea lui! 

Fii binecuvântat\! 

Cu drag,
M. Siluana

M\icu]a mea, dumneavoastr\ dormi]i?

Pe mine s\ [ti]i c\ m\ fr\mânt\ în ultimul timp
faptul c\ în vis nu m\ simt al\turi de Hristos. Rar cred,
simt c\ Dumnezeu e cu mine în vis. A[ vrea s\ v\ în-
treb dac\ crede]i c\ e o problem\ faptul c\ visez atât
de real, încât uneori m\ simt vinovat\ când m\ tre-
zesc. Plus faptul c\ dac\ nu exist\ ceva care s\ m\
motiveze atât de mult s\ m\ trezesc, p\]esc uneori s\
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nu mai vreau s\ o fac, s\ m\ mul]umesc cu existen]a
din vis [i uneori chiar îmi doresc s\ m\ întorc acolo. 

A[ vrea s\ v\ întreb ce s\ fac, c\ e ceva în vis ce nu
îmi place, senza]ia asta de realitate. 

{i o alt\ problem\ a mea de acum ar fi întreb\rile
la care nu g\sesc exact r\spuns: cum e concret când
mori? Ce sim]i? Unde sunt acum, concret, sufletele celor-
lal]i? Localizat [i tot felul de minun\]ii. 

Lucruri care pân\ acum nu m-au preocupat. 
A[ vrea m\car s\ îmi spune]i unde crede]i c\ st\

problema. Sunt lini[tit\ cu toate astea, sunt cu Dumne-
zeu, sunt cu Hristos, dar ele continu\ s\ existe [i persist\
în mine un sentiment de vinov\]ie pentru ceva, nu [tiu ce. 

A[ vrea s\ v\ rog s\ îmi da]i un punct de pornire.
Eu Îi cer lui Doamne s\ îmi r\spund\ la ele, dar mai
mult nu [tiu ce s\ fac. 

De considera]i c\ întrebarea nu e ziditoare pentru
site, r\spunde]i-mi numai mie. 

Cu drag,
Iulia

Da, Iulia mea drag\, [i eu dorm. În fiecare noapte
[i, uneori, destul de mult! Doar c\ acum via]a mea e mai
cu Domnul, mai în Domnul [i prezen]a Lui e o reali-
tate [i în somn! Nu în vise, ci în somn!

{i în tine este Domnul, dac\ te rogi [i mergi la
Sfânta Liturghie [i te împ\rt\[e[ti [i cite[ti Cuvântul Lui!
Doar c\ înc\ nu s-a scris în toate celulele [i în toate do-
rin]ele [i în toate fr\mânt\rile tale. Acum e[ti înc\ un
copil. Trebuie s\ ai r\bdare s\ cre[ti! {i Domnul Însu[i
a crescut ca om! Nu dobândim deodat\ Împ\r\]ia în de-
plin\tatea ei! Curaj! Fugi de p\cat, lipe[te-te de Domnul,
hr\ne[te-te cu El, respir\-L pe El [i tr\ie[te dup\ po-
runcile Lui oricât de greu ]i-ar fi [i oricât s-ar împotrivi
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lumea. Dac\ vei c\dea, s\ nu te ru[inezi. E a[a alunecos
în lumea asta! Curaj! Întinde mâna [i aga]\-te de mâna
Lui [i El te va ridica! {i dac\ vei plânge, El î]i va [terge
l\cr\mioarele! Doar s\ nu devii nesim]itoare la mila [i
la iubirea Lui! 

Cât despre întreb\ri, la toate î]i va r\spunde Duhul
Sfânt la vremea cuvenit\! 

Acum fii cu ochii pe tine [i pe bucuria ta de copil! 
Înva]\ s\ ier]i [i s\ binecuvântezi! 

Te îmbr\]i[ez cu drag mult [i mare,
M. Siluana

Scumpa mea M\icu]\, a[ vrea s\ spune]i un cu-

vânt despre duhovnic, despre leg\tura dintre duhovnic

[i fiul duhovnicesc. Cât de strâns\ trebuie s\ fie? Am

auzit un cuvânt la predic\: oamenii nu vor s\ se lase

în mâinile lui Dumnezeu, nu se las\ modela]i de du-

hovnic. De atunci, m\ gândesc c\ sunt [i eu a[a, mi-am

dat seama c\ nu pot s\ m\ las modelat\ de duhovnic,

de[i asta caut de foarte mult\ vreme. Nu [tiu ce este cu

mine, parc\ m\ doare sufletul de atâtea întreb\ri. Nu am

ascuns nimic la spovedanie. Atunci când duhovnicul î[i

face griji pentru mine, mie mi se pare prea mult, pen-

tru c\ v\d neputin]a asta a mea, c\ nu îmi fac canonul

tot timpul [i-l sup\r. Cum s\ înv\] s\-l respect mai mult,

s\ am deplin\ încredere în duhovnic? E atât de greu

pentru mine. Îmi dau seama ce dificil e de exprimat ceea

ce sim]i. O fi durerea aceea (transformarea) de care

citeam eu pe site? 

V\ mul]umesc din suflet [i abia a[tept un r\spuns! 

D.
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Draga mea D.,

Leg\tura cu p\rintele duhovnic e o leg\tur\ de via]\

în Hristos! Numai întrucât e[ti în Hristos [i te men]ii

acolo î]i este p\rintele P\rinte. {i numai întrucât duhovni-

cul este în Hristos [i se men]ine acolo î]i este P\rinte! {i

intrarea se face prin Sfintele Taine [i r\mânerea, men]i-

nerea, se face prin rug\ciune! 

P\rintele se roag\ pentru tine [i tu s\ te rogi pentru

el [i s\ spui: „Doamne, pentru rug\ciunile p\rintelui

meu, Te rog, ajut\-m\ s\ fac asta [i asta [i asta!”. 

Mai ales la canon. S\ ceri de la Domnul s\-]i dea

putere, pentru rug\ciunile p\rintelui s\ faci canonul! 

Atunci te vei na[te mai profund în Domnul [i tot

mai profund î]i va fi p\rintele P\rinte! 

A te l\sa modelat\ de duhovnic însemn\ a te încre-

de în rug\ciunile lui [i a te ruga pentru el [i a-l asculta

cu rug\ciune! 

A te l\sa modelat\ de Dumnezeu înseamn\ a primi

toate evenimentele vie]ii ca pe ni[te locuri de întâlnire

cu Domnul [i a le primi ca din Sfântul Potir! S\ consi-

deri c\ nu ]i se cuvine nimic, nici bine, nici r\u, ci c\

totul e dar! Vei descoperi atunci aspecte neb\nuite ale

evenimentelor tale! Mut\ centrul aten]iei de la eveniment

la Domnul! „Ce vrei s\-mi spui, Doamne? Ce m\ înve]i

acum? Ce puteri îmi oferi acum?”

Curaj!
Domnul s\ lucreze aceste cuvinte în duhul t\u ca

s\ po]i primi r\spunsul pe care îl cau]i!

Cu dragoste în Domnul,
M. Siluana
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S\rut mâna, M\icu]\!

M-am hot\rât s\ v\ scriu, de[i a[ fi amânat [i as-

t\zi, dar ceva m\ tot îndeamn\ s\ fac lucrul \sta. În

primul rând v\ mul]umesc pentru activitatea pe care o

desf\[ura]i. Multe din întreb\rile de pe site erau [i în

mintea mea, dar am observat c\ [i din unele întreb\ri ce

n-au leg\tur\ cu mine sau cu situa]ia mea, mi s-au l\-

murit multe chestiuni. 

Vreau s\ v\ m\rturisesc c\ de multe ori când le-

nea, oboseala sau altceva... sau n-am dispozi]ia de a-mi

spune (citi) rug\ciunile, citesc câteva r\spunsuri de-ale

dumneavoastr\, care reu[esc s\-mi insufle o bun\ dispo-

zi]ie [i încredere. De câteva ori am plâns, dar de foarte

multe ori m-am bucurat c\ bun Domn avem [i c\ ne a[-

teapt\ mereu s\ intr\m în bucuria Lui.

Dar azi, zi de s\rb\toare, venind la serviciu, st\team

[i m\-ntrebam: „Oare s-o „[terg” de la serviciu [i s\ merg

la Sfânta Liturghie?”. Totu[i e zi de serviciu, mi-am spus,

ar fi o în[el\ciune... într-un fel. A[a c\, dup\ cum ne

recomanda]i, m-am rugat Domnului s\ se fac\ voia Lui

[i apoi am început s\ citesc alte r\spunsuri la întreb\-

rile care v-au fost adresate. Apoi am citit un Acatist [i

tot îmi venea iar s\ v\ scriu. Acum v\ rog s\ m\ scu-

za]i pentru aceast\ lung\ introducere [i am s\ v\ rog

s\-mi r\spunde]i la câteva întreb\ri simple, poate stu-

pide, despre cum ar trebui s\ m\ comport în anumite

situa]ii:

1. Cum ar trebui s\ ne comport\m în zilele de

s\rb\toare în care trebuie s\ mergem totu[i la serviciu?

2. De multe ori în zilele de post, [i nu m\ refer ne-
ap\rat la zilele din posturile mari din timpul anului, ci
[i la miercurile [i vinerile din timpul s\pt\mânii, ca
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aceasta, sunt invitat cu so]ia la zile de na[tere (s\pt\-
mâna trecut\, într-o vineri, la o cum\trie) sau alte eve-
nimente unde se m\nânc\ [i se bea [i de multe ori nu
prea ai de ales un meniu. De b\ut pot s\ nu beau, c\ de
multe ori sunt cu ma[ina, de dansat po]i s\ refuzi, dar
cum r\mâne cu mâncatul, c\ nu prea po]i refuza, doar
e[ti la ziua unui prieten bun. Se poate mânca pe[te, în-
tr-o astfel de situa]ie, dac\ ai de unde alege, sau f\r\
carne?

3. Am în]eles c\ dac\ ne l\s\m în voia Domnului,
atunci vom avea [i toate r\spunsurile [i vom [ti ce s\
facem. Dar pân\ reu[im s\ tr\im ca fii în Fiul lui Dum-
nezeu, cum [tim ce trebuie s\ facem [i cum s\ facem?
Eu de multe ori m\ rog s\-mi ajute Domnul s\ r\mân
pe calea cea bun\ a luminii, dar de unde [tiu c\ gân-
dul care-mi vine în minte e cel bun? Sau chiar dac\
nu e cel bun, m\car s\ ne d\m seama c\ am c\zut, s\
ne recunoa[tem c\derea [i s\ ne cerem iertare... adic\
s\ ne putem ridica, s\ mergem mai departe. Nu ne putem
ridica, dac\ nu [tim c-am c\zut?! 

V\ rog s\ m\ ierta]i pentru lungimea mesajului [i
dac\ am gre[it cumva! Dumnezeu s\ v\ binecuvânteze
[i s\ v\ ajute în tot ce face]i! 

Ovidiu
Dragul meu Ovidiu, 

Nici nu [tii cât\ mângâiere [i încurajare mi-a adus
mesajul t\u! Mul]umesc mult [i Domnul s\ te r\spl\teasc\
pentru asta!

Referitor la prima ta întrebare, î]i sugerez s\ verifici
mai întâi dac\ trebuie cu adev\rat s\ ne ducem [i s\
st\m toat\ ziua acolo! Dac\ da, atunci s\ facem din lu-
crarea noastr\ acolo o liturghie, o slujire adus\ Dom-
nului împreun\ cu cei care sunt în Biseric\ la Sfânta
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Liturghie! Mai întâi, s\ avem acolo pomelnicul nostru, s\
fie cineva de-al nostru care ne duce [i pe noi cu numele
[i cu iubirea lui. Acolo, P\rintele ne va pomeni pe nume
la Proscomidie [i vom fi prezen]i prin mirida noastr\,
adic\ prin acea firimitur\ de pâine pe care o pune p\-
rintele pe Sfântul Disc pentru mine la vii. Voi face parte
dintre cei care „din pricini binecuvântate” nu se afl\
acolo! Apoi, orice lucrare am face, s\ ne amintim c\ este
Ziua Domnului [i s\ ne rug\m, cât putem [i cum putem!
Simpla rostire a Numelui sau simplul gând la Domnul
va fi o mic\ liturghie a inimii mele. 

Sfântul Siluan spune: În biserici se s\vâr[esc dum-

nezeie[tile slujbe [i viaz\ Duhul Sfânt, dar cea mai bun\

biseric\ a lui Dumnezeu e sufletul [i pentru cine se roa-

g\ în sufletul s\u, lumea întreag\ se face biseric\... {i
dac\ Îi vei [i ar\ta Domnului ce mare e dorin]a ta s\ fii
la Sfânta Liturghie, El va face cumva, în timp, s\ ajungi
Acolo în fiecare duminic\. 

În privin]a postului când mergi în vizit\, s\ te sf\-
tuie[ti [i cu p\rintele duhovnic. Ce pot eu s\ spun este
c\ e bine s\-L m\rturisim pe Domnul [i credin]a noastr\
în El, neascunzându-ne c\ postim! Postul trebuie ascuns
în sensul în care nu ar\t\m cât [i cum mânc\m mânc\-
ruri de post [i în niciun caz mâncând de dulce în zilele
de post! Ascundem postul personal [i nu postul Bisericii!
În zilele rânduite de Sfânta Biseric\ pentru post, nu e
postul nostru, ci postul Bisericii. Postind, facem parte din
Biseric\ [i beneficiem de Darurile Duhului Sfânt care se
ofer\ în Biseric\ sau, nepostind, ne rupem de Biseric\
[i avem nevoie de „împ\carea cu ea” prin Taina Sfintei
Spovedanii! Nu e lucru de glum\! Mult har pierdem pen-
tru c\ ne robim pântecelui c\lcând porunca postului sub
diferite pretexte! Pe de alt\ parte, dac\ cei la care te
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duci nu sunt în]eleg\tori [i nu pot face efortul s\ preg\-
teasc\ ceva pentru voi, pute]i gusta din toate, cu delica-
te]e, f\r\ ostenta]ie [i f\r\ s\ v\ s\tura]i. Evita]i carnea!
Dar, neap\rat s\ preciza]i la Spovedanie acest lucru! Sunt
situa]ii în care c\lcarea postului nu e p\cat: când nu ai
ce mânca [i î]i e foarte foame, când e[ti c\l\tor [i nu ai
alt\ variant\... A[adar, po]i s\ faci [i asta, dar cu m\sur\
[i cu încredere c\ postul e pentru tine un dar plin de
roade bune! {i apoi s\ rânduie[ti, în tain\, o zi de post
mai aspru.

L\sarea în voia Domnului este uneori o simpl\ in-
vocare a Numelui înso]it\ de dorin]a de a cunoa[te voia
Lui! {i pentru c\, a[a cum ar trebui s\ [tim, nimeni nu
poate s\ spun\ c\ Domn este Iisus, f\r\ Duhul Sfânt,
avem încredere c\ Acesta ne va inspira atitudinea cea
mai pl\cut\ lui Dumnezeu! {i vom face ceea ce ne „vine”
atunci, imediat ce am strigat la Domnul! Con[tiin]a ne
va adeveri c\ e bine, dac\ nu vom primi gând de îndo-
ial\ [i semnul final va fi bucuria lini[tit\ a inimii ascult\-
toare. Dac\ apar gânduri [i fr\mânt\ri, avem nevoie de
leg\tura mai sigur\ prin Taina Spovedaniei. Acolo vom
primi r\spunsul pe care trebuie s\-l ascult\m, ca s\ fie
voia Domnului. Asta în problemele duhovnice[ti. În
cele ale vie]ii practice, îndoiala vine de multe ori nu de
la diavol, ci de la multitudinea de alternative pe care ni
le ofer\ realitatea. Atunci, s\ socotim cu mintea ce ne
aduce mai multe avantaje ziditoare pentru devenirea
noastr\ [i ce e mai în conformitate cu voca]ia noastr\ [i
s\ alegem în func]ie de nevoi [i priorit\]i. Duhovni-
ce[te avem nevoie ca, orice variant\ am alege, s\ fie
cu binecuvântarea lui Dumnezeu [i s\ nu presupun\
„p\catul ca solu]ie”... Strigând mereu Doamne, ridicând
mereu gândul la Doamne, vom înv\]a încet, încet, pe
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m\sur\ ce patimile noastre vor fi mai pu]in g\l\gioase
[i despotice, s\ auzim [i s\ ascult\m glasul Domnului!
Acesta e în primul rând glas de mângâiere [i încurajare,
glas de învrednicire [i nu o indica]ie sau ordin de exe-
cu]ie într-un fel sau altul! Aici suntem liberi [i creatori!
Orice am face [i oricum, dac\ suntem cu El e bine pl\-
cut Lui! Vom descoperi astfel c\ tot ce nu putem face cu
El sau în fa]a Lui e p\cat [i ne face r\u! Curaj, Omule
drag! Via]a duhovniceasc\ e o art\ în care devenim ge-
niali numai [i numai exersând mereu [i mereu [i cerând
inspira]ie de Sus! 

Cu drag [i respect,
M. Siluana

Drag\ Maic\, 

Eu cred c\ omul nu se schimb\ decât dac\ simte [i
accept\ c\ ceva nu e în regul\ cu via]a lui [i, de multe
ori, a încerca s\-l determini s\ con[tientizeze c\ ceva e
gre[it cu el înseamn\ de fapt a-l înfunda [i mai mult
în înc\p\]ânarea de a se autojustifica [i de a continua
autodistrugerea. M\ recunosc pe mine, de fapt. De[i
aveam impresia c\ îmi impropriasem o atitudine since-
r\ la adresa vie]ii înc\ de când eram copil, prin care am
fost întotdeauna gata s\ accept critica [i schimbarea, în
realitate sinceritatea mea era cuprins\ între limitele
minuscule ale percep]iei mele de sine, iar dorin]a mea
de schimbare era tot în interiorul paradigmei p\ca-
tului [i a mor]ii. Pe zi ce trece, îmi apare tot mai clar c\
mântuirea nu este posibil\ f\r\ colaborarea harului
lui Dumnezeu cu noi în[ine, cu efortul nostru. Nici una
f\r\ alta. {i totu[i, acest efort, care pare la început mun-
c\ îngrozitoare [i cazn\ chinuitoare, devine tot mai
u[or, pentru c\ jugul îl poart\ Hristos, dac\ las cât mai
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Apoi, de unde [tim noi c\ orbirea n-a fost, de fapt,
un dar prin care noi s\ mijlocim manifestarea Slavei lui
Dumnezeu în casa noastr\? S\-I mul]umim, a[a cum mi-
nunat faci, [i s\ îndr\znim s\ facem tot ceea ce ne cere
[i ne înva]\ El acum! Lunga noastr\ r\t\cire [i durere se
va transforma [i va c\p\ta sens, adunându-se în fiin]a
noastr\ actual\ pe care o oferim Domnului ca prescur\
pentru Tainica Lui Liturghie! 

Curaj în continuare, copil iubit, [i bucur\-te!

Cu drag [i respect,
M. Siluana

Drag\ maic\ Siluana,

V-am cunoscut la o conferin]\ în Bucure[ti, acum
câ]iva ani. Sunt b\iatul acela care râdea mult [i mi-a]i
spus c\ din toat\ sala numai eu aveam mereu un
zâmbet larg de câte ori v\ uita]i la mine... Când a]i
plecat cu taxiul, v-am f\cut cu mâna... În fine, poate
nu v\ mai aminti]i, îns\ eu cu mult drag îmi amintesc
de cuvintele sincere, calde [i atât de fire[ti cu care ne
vorbea]i. Îmi doresc s\ v\ rev\d. Anul trecut, în var\,
trebuia s\ veni]i pe la m\n\stirea Lup[a, unde am stat
[i eu (cu greu) trei s\pt\mâni, dar nu a]i mai ajuns
din cauz\ c\ era]i bolnav\. 

Eu a[tept ca, dac\ e voia lui Tati, s\ ne mai întâl-
nim. Mul]umesc pentru tot. 

Întrebare: cum s\ stimulez trezvia? M\ simt lene[
într-ale duhovniciei.

Ciprian

Dragul meu Ciprian, 

Mul]umesc pentru cuvintele tale. M\ înc\lzesc [i m\
mângâie, ca [i cuvintele tuturor celor care îmi mul]umesc
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sau m\ pre]uiesc. Dar mai ales v\ mul]umesc pentru
rug\ciune! Trezvia este adâncul aten]iei! Aten]ia este o
urcare a min]ii pe care o folosim mai mult involuntar.
Adic\ o l\sam s\ fie stimulat\ dinafar\, prin t\ria eve-
nimentului! De aceea e captivat\ mai ales de eveni-
mentele ie[ite din „comun”! De aici [i marile câ[tiguri
pe care le ob]in cei ce [tiu s\ manipuleze aceast\ fe-
reastr\ a sufletului. E minunat c\ vrei s\ o cultivi, s\ o
folose[ti duhovnice[te. 

Ce e de f\cut? 
S\ încerci s\ fii atent la ce gânde[ti. S\ nu te mai la[i

gândit, ci s\ gânde[ti tu cât mai mult [i s\ transformi
fiecare gând în rug\ciune, punând lâng\ el, înainte sau
dup\, un Doamne. Nu te descuraja dac\ la început vei
avea numai rateuri!

Apoi prive[te cât mai mult timp o icoan\, adic\ la-
s\-te privit de Domnul sau M\icu]a din ea! Fii atent la
aceast\ privire de Dincolo, din inima Celui care te pri-
ve[te! Apoi, încearc\ s\ te lipe[ti cu aten]ia de cuvintele
rug\ciunii Numelui Domnului! Vâr\-te în ele cu aten]ie,
ca [i când ai sta într-un fotoliu! 

Apoi fii atent pe ce î]i „alunec\ ochii”!
Deocamdat\ atât. 
Te a[tept s\-mi scrii cum merge.

Cu drag [i recuno[tin]\,
M. Siluana

S\rut mâna!

M\icu]\, ce spun Sfin]ii P\rin]i despre imagina]ie,
imaginar? {i aici nu m\ refer la imagina]ie p\c\toas\,
ci la imagina]ie în general. 

Doamne ajut\!
Alexe
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Dragul meu Alexe, drag,

Sfin]ii P\rin]i spun c\ imagina]ia este o putere, o
lucrare a min]ii omene[ti, de mare folos pentru via]a
practic\ în aceast\ lume, în care suntem singurele f\pturi
d\ruite cu creativitate! Ea este organul creativit\]ii noas-
tre! E un dar minunat de la Dumnezeu, pe care îns\
omul c\zut l-a transformat într-o lucrare p\tima[\. În
loc s\ creeze realit\]i noi din cele d\ruite prin Crea]ie de
Domnul, s-a apucat s\ creeze noi [i noi dorin]e [i pofte
[i noi [i noi modalit\]i de a le satisface! {i a[a a ajuns
omul s\ tr\iasc\ fic]iuni care îi provoac\ pl\ceri mai
mari, [i oricând la dispozi]ie, decât realitatea obiectiv\,
ca loc de crea]ie [i întâlnire cu Creatorul [i iubirea Lui!
Imagina]ia a devenit astfel câmpul în care Domnul a se-
m\nat s\mân]a cea bun\ [i vr\jma[ul a aruncat neghi-
na lui! 

Postul [i privegherea, aten]ia [i trezvia sunt armele
prin care putem s\ ne eliber\m din aceast\ robie! {i li-
pirea de Domnul, atât prin deasa lui chemare pe Nume,
cât [i prin c\utarea prezen]ei Lui în Sfintele Slujbe [i
Taine, în Cuvântul Evangheliei [i în icoane! 

Curaj, copil drag! 

Te îmbr\]i[ez în Domnul,
M. Siluana

S\rut mâna, Maic\!

Am o întrebare pentru Sfin]ia Voastr\. Vreau s\ in-
tru în m\n\stire. Luna aceasta am mai fost, am stat în
vacan]a de var\, îmi place foarte mult [i a[ vrea s\ ur-
mez aceast\ cale, dar am probleme de s\n\tate [i m\
întreb dac\ am s\ fac fa]\ ascult\rilor? La aceast\ m\-
n\stire e foarte mult\ treab\, mai ales la munca câm-
pului. Oricum, nu vreau s\ dau deloc înapoi, cum spune
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Scump\ maic\ Siluana,

Eu tot nu în]eleg cum se intr\ în comuniune cu

Sfin]ii. Îl am în suflet pe Sfântul Nicolae, m\ bucur s\

vorbesc cu el, pe Cuvioasa Parascheva, pe Sfânta Filofte-

ia, pe cei pe care i-am întâlnit în via]a mea prin sfintele

lor moa[te. Dar eu nu [tiu mai departe! Dumneavoas-

tr\ îi îndemna]i pe oameni s\ vorbeasc\ cu Sfântul Si-

luan, dar cine [tie calea? Când pute]i, m-a[ bucura s\

m\ l\muri]i un pic. 

Bucurie!
Iosif

Dragul meu Iosif, 

Comuniunea cu sfin]ii se face [i se tr\ie[te în Du-
hul Sfânt. Noi, fiind înc\ încep\tori pe Cale, nu prea
[tim nici când [i cum lucreaz\ Duhul Sfânt [i nici când
[i cum Îl alung\m. El vine când ne rug\m, când Îl che-
m\m [i Se s\l\[luie[te în duhul nostru. Dar noi nici la
aceasta nu prea avem acces din cauza norilor gro[i din
v\zduhul psihismului, înc\ plin de amintiri, temeri, senti-
mente, resentimente, griji [i dorin]e nu tocmai duhovni-
ce[ti. Dar ei, Sfin]ii, sunt mereu în Duhul Sfânt [i ei ne
aud pe noi, ne v\d, ne în]eleg [i ne iubesc [i ne ajut\
cu rug\ciunile lor! Când noi vorbim cu un Sfânt, el va
lucra în mod sigur [i ne va r\spunde. Noi vom auzi [i
sim]i r\spunsul [i urm\rile lui numai în m\sura în care
ne desp\timim prin poc\in]\ [i lucrarea poruncilor. În
primul rând, pe cele referitoare la iertare [i nejudecarea
aproapelui. Astfel, sim]urile [i sim]irile noastre psiho-so-
matice se vor hr\ni din cele duhovnice[ti [i vor deveni
transparente [i martore ale bucuriei duhului! 
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Calea c\tre comuniunea cu sfin]ii ne e ghidat\ de
participarea noastr\ la slujbele prin care îi s\rb\torim
în Biseric\, de rug\ciunea c\tre ei, de rostirea numelor
lor [i de cunoa[terea vie]ii [i înv\]\turii lor. 

A[adar, când citim cuvintele Sfântului Siluan, intr\m
în comuniune cu el în Duhul Sfânt [i, cum el [tie Calea,
îl l\sam s\ ne conduc\ [i pe noi! Astfel, încet, încet vom
sim]i aceasta din ce în ce mai limpede!

Curaj!

Cu drag mult [i respect,
M. Siluana

Mi-am promis c\ nu o s\ v\ mai scriu, fiindc\ b\-
nuiesc, intuiesc c\ sunte]i cople[it\ de mesaje, dar nu
m\ rabd\ inima s\ nu v\ scriu. Ierta]i-m\!

Dumnezeu mi-a fost mereu aproape cu iubirea Lui
cea mare [i mila [i grija... nu am cuvinte s\ spun.

Cum Îi pot mul]umi pentru prezen]a Lui mereu al\-
turi de mine, de[i eu, fiin]\ mic\ [i neputincioas\, am
tr\it cu patimi, p\cate [i mândrii inutile?

Cum pot pune început nou omului cel nou care,
undeva în\untru, prin mila lui Dumnezeu, se zbate s\
ias\ la lumin\? Dar eu nu [tiu cum.

V\ mul]umesc din suflet pentru tot ce face]i, de multe
ori citesc r\spunsurile date celorlal]i [i simt c\ sunt [i
pentru mine [i câteodat\ plâng!

S\n\tate [i numai bine!

Mul]umesc!
Carmen

Draga mea Carmen,

Începutul nou este acceptarea omului vechi a[a cum
este. Privirea lui cu realismul duhovnicesc despre care
vorbe[te p\rintele Rafail! 




