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Fii ca tine, fii cum e[ti!

Prime[te aluatul vie]ii [i al persoanei tale ca pe un dar

de la Dumnezeu, a[a cum este el, cu bunele [i mai pu]in

bunele lui, cu sl\biciuni [i neputin]e, cu tot, [i accept\ c\

sunt ale tale. Apoi, mergi cu darul acesta la Sfântul Altar

[i `ncredin]eaz\-l Lui `n timpul Sfintei Liturghii, dup\ ce

ai f\cut cele de cuviin]\ pentru asta: s\ te spovede[ti,

s\ te `mpaci cu cei care te-au sup\rat, s\-i binecuvântezi

pe cei ce te blestem\ [i te oc\r\sc [i toate cele cerute de

Domnul. A[adar, `ncredin]eaz\-]i darul acolo [i a[teapt\

ca Domnul s\ primeasc\ ale Sale dintru ale Sale [i s\ le

transforme cu harul Lui `n loc potrivit ca s\-{i plece ca-

pul. Prime[te-L [i ocrote[te-L `n inima [i `n via]a ta [i El

te va cre[te cum numai El [tie!

Fii ca tine, fii cum e[ti! Pentru c\, numai fiind cum

e[ti, vei putea deveni cum e[ti chemat de Dumnezeu s\

devii! Dac\ vei `ncerca s\ te construie[ti dup\ un model

str\in de cel s\dit de Dumnezeu `n tine de la z\mislire,

chipul S\u `n adâncul t\u, vei r\t\ci [i vei suferi mult.

Asta e lucrarea noastr\: s\-L primim, s\-I facem loc `n

noi! E atât de simplu! Adev\rat c\ nu e u[or, dar El ~n-

su[i lucreaz\ `mpreun\ cu noi la aceasta!

El `]i las\ darul vie]ii [i darul mântuirii pe

mâinile tale [i te las\ s\ fii `mpreun\ creator

cu El!

~n fiecare zi, `n fiecare clip\ chiar, `mi iau lutul `n

mâini, adic\ toat\ zestrea mea bio-psiho-socio-cultural\,
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[i, cu harul Lui, `l fr\mânt [i `l modelez `mpotrivindu-m\

sugestiilor str\ine dar folosind [i energiile Lui.

Eu nu m\ pot crea din nou, nu pot fi fiica altor p\-

rin]i, nu m\ pot na[te `n alt\ ]ar\ [i cu alt\ culoare a ochi-

lor, nu pot fi mai inteligent\ decât sunt [i nici mai fru-

moas\! Dar pot, `n El [i cu El, s\ m\ fac fiic\ a lui Dum-

nezeu! Eu am luat asta `n serios [i asta este truda mea

acum!

{i `n fiecare zi o iau de la cap\t, [i `n fiecare sear\

~i ar\t rezultatele. De multe ori ~i ar\t doar ce n-am f\cut

sau ce am f\cut altfel decât dorea inima mea. Alteori

nu-I duc decât un pumn de lut stâlcit `n toate felurile,

dar e al meu. Nu e plagiat. {i El surâde [i-mi spune s\

intru `n bucuria Lui, chiar dac\ eu nu am nici un rezul-

tat. El [tie c\ eu ~i sunt credincioas\ [i c\ am luat `n

serios, pe via]\ [i pe moarte, Poruncile [i F\g\duin]ele

Lui, `n ciuda neputin]elor [i `mpotrivirilor lutului firii mele!

E minunat [i `nfrico[\tor s\ fii `n Mâinile Domnului,

pentru c\ El `]i las\ darul vie]ii [i Darul Mântuirii [i te

cheam\ s\ fii `mpreun\ creator cu El!

E mai u[or s\ fii decât s\ pari c\ e[ti!

E mai u[or s\ fii decât s\ pari c\ e[ti!

E mai u[or, pentru c\ a fi nu este povara noastr\,

ci a Celui ce este, adic\ a lui Dumnezeu, [i ~nsu[i Dom-

nul ne spune: „Lua]i povara Mea c\ este u[oar\”!

{i tot El ne lumineaz\ cât de greu este s\-L prigonim,

pe El, Adev\rul, când `i spune cu mil\ [i dragoste Sfân-

tului Apostol Pavel pe drumul Damascului: „Eu sunt

Iisus pe Care tu ~l prigone[ti. Greu `]i este s\ izbe[ti cu
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piciorul `n ]epu[\!”. Pe El, Adev\rul izgonit [i prigonit,

~l doare rana mea [i nu r\nile pe care I le facem noi,

prigonindu-L!

Da, Adev\rul ne face liberi [i Duhul S\u Cel Sfânt

ne va vindeca de toate neputin]ele [i ne va `nv\]a toate.

Acestea nu sunt cuvinte goale, ci cuvinte pline, cuvinte

care au `n ele chiar puterea de care avem nevoie!

Tr\irea atent\ a durerii, a furiei, a fricii, a

triste]ii, str\punge inima `mpietrit\

Vindecarea ne vine de la `nnoirea min]ii prin „r\stur-

narea” ei (metanoia), a felului ei de a lucra. Omul vechi

„gânde[te” cu mintea sa `ncercând cu disperare s\ ob-

]in\ rezultate, s\ `mplineasc\ obiective [i dorin]e, toate

centrate pe c\utarea pl\cerii [i fuga de durere. Dar fuga

de durere devine chiar fuga de via]a noastr\ care, `n acea

clip\, e durere, sau furie, sau fric\! Fugind de aceast\ du-

rere, fugim de locul ~ntâlnirii cu Via]a Care ni se ofer\.

A ne dezbr\ca de omul vechi `nseamn\ a renun]a

la tiparele de fug\, de ap\rare, de acele con]inuturi ale

„sinelui protector”: scuzarea de sine, acuzarea celuilalt,

amintirea situa]iilor asem\n\toare, imaginarea unor sce-

narii de r\zbunare sau ameliorare, ascultarea impulsului

de atac sau fuga. Toate urm\resc ie[irea din durerea de

a sim]i ceea ce este `n noi. Sim]im furie? Nu putem `n-

dura asta. Avem nevoie s\ o manifest\m `n impulsuri [i

fapte agresive sau autoagresive, sau s\ o amor]im cu o

substan]\ sau un comportament „mângâietor”.

„R\sturnând mintea”, alegem s\ nu mai fugim: s\

ne asum\m ce tr\im prin aten]ie la starea respectiv\ [i
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s\ o tr\im cu Domnul. A[a, aten]ia min]ii nu se mai risi-

pe[te `n c\utarea de solu]ii de evadare sau rezolvare,

iar ra]iunea se lipe[te de Numele Domnului `n loc s\ se

sparg\ `n gânduri [i fapte rele... {i toate se prefac, se trans-

form\! {i numai a[a ne eliber\m cu adev\rat de durere.

Numai prin tr\irea ei cu Domnul. {i asta e posibil prin

`mpreun\-lucrarea min]ii noastre, prin aten]ie, cu ra-

]iunea, prin chemarea Domnului, [i cu inima, prin deschi-

derea, prin acceptarea durerii `n orice form\ ar fi ea. Tr\i-

rea atent\ a durerii, a furiei, a fricii, a triste]ii, str\punge

inima `mpietrit\ [i, pe acolo, intr\ Mângâietorul!

Nu e minunat?

Nu mai e nevoie s\ ne prefacem c\ nu suntem fu-
rio[i, pentru c\ putem oferi Domnului furia noastr\ s\ o
transforme El `n ce ne este de folos. {i a[a descoperim
acea „rânduial\” l\untric\ `n care nu [tim ce va urma,
dar [tim c\ ce va urma este lucrarea Domnului cu noi.
E Darul Lui, necunoscut, neprev\zut, dar a[teptat [i dorit
[i lucrat [i de noi prin nevoin]a aten]iei, a rug\ciunii [i
a `ncrederii.

Vezi tu, Om drag, cum se scrie „filocalia” `n om! Noi
doar `ncerc\m s\ fim one[ti cu noi `n[ine [i s\ facem
poruncile a[a cum putem. Ascult\m un sfat, lucr\m o pra-
vil\, urm\m o `nv\]\tur\ [i Domnul vine [i face ce are
El de f\cut. Dar numai [i numai dac\ vrem [i dac\ ~l pri-
mim a[a cum ni Se ofer\ El [i nu cum ne dorim noi cu
mintea cea veche.

Nu sc\p\m de suferin]a care devine 

tot mai prezent\

Dumnezeu ne-a ales pe to]i, pe fiecare dintre noi,
s\ fim oameni [i, a fi om `nseamn\ s\-]i afli sensul
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existen]ei [i bucuria de a fi `n Dumnezeu, `n rela]ia vie
cu El.

De ce nu r\spundem to]i?

Sau, de ce alegem s\ r\spundem `ntr-o limb\ a dorin-

]elor trec\toare [i ucig\toare de suflet?

Pentru c\ refuz\m Crucea. {i o refuz\m pentru c\ o

privim cu vederea celui r\u care ne-o prezint\ ca pe o

suferin]\ care ni se cuvine ca pedeaps\ pentru nevred-

nicia noastr\ din partea Unui Dumnezeu drept!

{i ce ne aduce aceast\ privire piezi[\? Suferin]\! Mult\

[i urât\ suferin]\! {i cum o tr\im? Folosindu-ne mintea

pentru a scorni mereu noi [i noi mijloace de anihilare

a sim]irii durerii [i de producere a pl\cerii. {i ce folos

avem? O tot mai grav\ deteriorare, o tot mai cumplit\

suferin]\.

Suntem `nf\[ura]i, blinda]i ad-litteram, cu apa-

rate, echipamente [i comportamente de protec]ie,

dar nu sc\p\m de suferin]a care devine tot mai pre-

zent\ [i tot mai ucig\toare.

Care e taina acestei f\r\delegi? Frica de o anumit\

suferin]\! E uimitor! Alegem s\ suferim mult, urât, mes-

chin, nedemn, cu `ncerc\ri pe care le cunoa[tem [i le con-

trol\m cumva (r\u cu r\u), pe care le urâm doar de

dragul urii, pentru c\ le [i `ndr\gim (dar mai r\u f\r\

r\u) de vreme ce nu cerem ajutor de la Dumnezeu s\

ne eliber\m de principala lor cauz\: frica de durerea

na[terii la via]a cu sens. {i cercul se `nvârte f\r\ oprire:

cu cât fugim mai mult de durere, apelând la anestezice

[i surogate de pl\cere, cu atât ne `nfund\m mai mult `n

suferin]\...


