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TEOLOGIA LUCRULUI M|RUNT

(Conferinţ\ susţinut\ la Alba Iulia `n anul 2006)

Iubi]i credincio[i,

Avem bucuria ca la ultima sear\ duhovniceasc\ din

Postul Mare al acestui an, s\ avem oaspete la Alba Iulia

pe Prea Cuvioasa Maica Siluana, de la Craiova. Unora din-

tre dumneavoastr\ v\ este cunoscut\ de anul trecut, altora

sigur cunoscut\ din anii trecu]i, când, la televiziunea pe

atunci Pax numit\, Maica Siluana realiza o emisiune de

dialog cre[tin. Altora, probabil, cunoscut\ din acele ima-

gini de la televizor, când umbla prin subteranele Bucu-

re[tilor, c\tre acei copii ai str\zii, ca s\ le `ntind\, prin

dânsa, Hristos mâna. Iar `n anii trecu]i, din revista Cre-

din]a Ilustrat\, când cobora `n alte subterane, ale sub-

con[tientului celor care erau `nchi[i `n temni]e, pentru c\

s\vâr[iser\ crime, [i un dialog epistolar cu aceste per-

soane, al Maicii Siluana, a[a-numitele Dosare ale Maicii

Siluana... 

Maic\ Siluana, bine a]i venit la Alba Iulia, bine v-a]i

`ntors mai `ntâi `n ]ar\…

- S\rut mâinile, V\ mul]umesc!

- … v\ spun c\ vine de departe…

- Ei, nu spune]i chiar tot!

- … vine de la Lisabona, unde a fost s\pt\mâna tre-

cut\. V\ a[tept\m cuvântul de mângâiere duhovniceasc\,
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fiindc\, dac\ de cele mai multe ori la aceste seri duhov-

nice[ti gr\iesc c\tre noi cuvânt de folos p\rin]ii duhov-

nice[ti, ne amintim c\ `n Pateric exist\, `n afar\ de p\rin]ii

duhovnice[ti, [i mame duhovnice[ti, a[a-numitele amma.

V\ consider\m o mam\ duhovniceasc\ pentru tinerii din

Alba Iulia, pentru noi to]i, [i Îl rug\m pe Dumnezeu s\

v\ d\ruiasc\ cuvânt de folos, cuvânt de mângâiere, cuvânt

de bucurie, a[a cum ne-a]i adus [i anul trecut `n Postul

cel Mare.

Amin! 

S\rut mâna, p\rinte, [i binecuvânta]i. V\ mul]umesc

pentru c\ am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu ca s\

m\ adun acum, dup\ cuvântul p\rintelui. 

A[adar, tema noastr\ este Teologia lucrului m\runt

sau Cum putem fi ferici]i `n via]a noastr\ de zi cu zi.

Ast\zi, când un p\rinte m-a `ntrebat „cum de v-a trecut

prin cap s\ alege]i o asemenea tem\”, m-am gândit [i

mi-am dat seama c\ s-a n\scut `n mine, `n „capul” [i `n

via]a mea de mân\stire. Uneori, m\icu]ele, - cred c\ e

valabil [i la monahi - mai ales la `nceput, consider\ c\

treburile gospod\re[ti sunt ale Martei – iart\-ne, Sfânt\

Marta! - [i c\ cine le face rateaz\ ocazia de a deveni

Maria care st\tea la picioarele Domnului... {i c\, de vreme

ce Marta a fost mustrat\ de Mântuitorul c\ face a[a mult\

treab\, noi nu am avea posibilitatea s\ ne `ntâlnim cu Dum-

nezeu `n activit\]ile noastre m\runte, gospod\re[ti. M-am

rugat mult ca s\ `n]eleg taina aceasta [i m-am folosit [i de

felul `n care L-am cunoscut eu pe Dumnezeu [i bucuria

pe care ne-o d\ El. {ti]i, bucuria pe care ne-a dat-o tuturor,
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`nc\ de la Bunavestire, [i ne-a `ncredin]at-o total, deplin,

când S-a `n\l]at la ceruri [i ne-a dat Duhul S\u Cel Sfânt

ca s\ ne `nve]e cum s-o p\str\m... 

Taina aceasta mare este! Iar `nceputul tr\irii ei este cre-

din]a c\ Dumnezeu nu-[i ia darurile `napoi niciodat\.

Bucuria, care este darul lui Dumnezeu, nu depinde de

lucrurile, de `ntâmpl\rile din afar\. Este o bucurie perma-

nent\, pe care noi o sim]im uneori, alteori nu o sim]im.

Dar credem c\ este `n noi, odat\ ce Dumnezeu este `n noi. 

A[adar, `n]elegând `mpotrivirea, greutatea omului de a

fi con[tient de bucuria aceasta când simte o durere sau are

un necaz, am dorit s\ predau mai departe „me[te[ugul

bucuriei” pe care l-am `nv\]at [i-l `nv\] de la Domnul `n tot

ce fac [i tr\iesc. 

{i da, m\ pot considera o mam\ pentru c\ to]i care

vin s\-[i plâng\ durerea c\tre noi pot afla mângâierea

de a-[i cunoa[te sursa suferin]ei lor, ci [i Sursa vinde-

c\rii [i a Bucuriei. Aici, dup\ ce-[i plânge cineva du-

rerea [i-i spune pe nume, `l ajut s\ con[tientizeze c\

r\nile suflete[ti acumulate nu [i le poate vindeca decât

cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi, `l trimit la Biseric\, la

preo]ii ei care sunt mâna lui Dumnezeu, Singurul Care

vindec\ cu adev\rat cu harul pe care ni-l d\ prin Sfin-

tele Taine, sfintele slujbe, lucrarea poruncilor [i rug\-

ciune. Partea mea este s\-l ajut pe cel ce plânge s\ afle

ce se ascunde dincolo de suferin]a de care se plânge,

ca s\ cear\ vindecarea bolii [i nu a simptomului. {ti]i

c\, de multe ori, avem dureri de cap – simptom – dar

suntem bolnavi de ficat! 
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A[adar, când cineva `[i plânge suferin]a `n fa]a mea, eu

v\d, dincolo de ea, acolo `n adânc, bucuria `ntreag\ a

Mântuitorului de a-l vedea, `n sfâr[it, atât de aproape de

ceasul trezirii din via]a tr\it\ somnambulic. {i m\ rog [i m\

tot `ntreb: cum s\-i spun? Pe unde s-o iau ca s\-i spun:

vezi, dac\ intri `ntr-o alt\ zon\ a sufletului dumitale, dai

de bucurie. Cum s\ spui unui om s\ se bucure c\ Hristos

ne-a adus bucuria [i e `ntreag\ `n el de vreme ce e bote-

zat, dac\ el tr\ie[te `ntr-o permanent\ dorin]\ de a „sc\pa

de...”? „S\ scap [i de examenul \sta, s\ scap [i de treaba

asta, s\ scap [i de ziua de ast\zi, s\ scap de… via]a asta...”

Or, dac\ sc\p\m de via]a aceasta, am sc\pat din mân\

bucuria [i nu mai avem cum, `n via]a ve[nic\, s\ tr\im

bucuria pe care n-a luat-o nimeni de la noi, dar n-am [tiut

s-o tr\im... Avem nevoie s\ descoperim c\ nu [tim s\

tr\im bucuria d\ruit\ omului de Mântuitorul `n Biserica

Lui pentru c\ nu mergem pân\ la cap\t `n `ntâlnirea cu

Dumnezeu. Da, slav\ lui Dumnezeu, ne ducem la bise-

ric\, ne spovedim, ne `mp\rt\[im chiar, dar nu ne d\m

seama c\ suntem bolnavi, c\ n-am `nv\]at s\ devenim ceea

ce suntem chema]i s\ fim, c\ refuz\m s\ `n]elegem c\ nu

suntem „gata”! A fi „gata” `nseamn\ a fi `ndumnezeit! 

Ei, pentru asta ar trebui s\ facem pu]in\ teologie. 

Ce este teologia? 

{tiu c\ [ti]i: o facultate la care dac\ te duci, dup\ aia

„te faci” sau e[ti f\cut preot ortodox! A[a s\ fie? Este

asta o teologie? Nu, nu! Cuvântul „Teologie” este derivat

din dou\ cuvinte grece[ti: „Theos” = Dumnezeu [i „logia” =
vorbire despre, cuvânt despre, [tiin]\ despre... A[adar, teo-

logia este o vorbire cu Dumnezeu despre El [i lucrarea
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Lui `n [i cu noi. Când vorbim despre Dumnezeu, vorbim

despre Cuvântul Lui [i doar folosind cuvintele rostite de

El c\tre noi. Noi nu [tim despre Dumnezeu decât ce ne-a

revelat [i ne reveleaz\, ne-a ar\tat [i ne arat\, ne-a spus

[i ne spune El nou\. La fel [i despre noi, omul, lucra-

rea Mâinilor Sale. Când vorbim despre noi, ar trebui s\

vorbim a[a cum a vorbit Dumnezeu despre noi. Dumne-

zeu ne-a f\cut [i Dumnezeu ne spune cine suntem. Un

om [tie cine este numai `n clipa `n care afl\ aceasta de

la Creatorul lui. Altfel, zice: „eu sunt prost, maic\”. „De

unde [tii, m\icu]\?” „Mi-a zis mama”. „Nu, nu e[ti prost.

Mama nu [tie adev\rul despre tine. Când ]i-a spus asta?”

„P\i, când am spart o can\”. „Ei, atunci s\ [tii c\ nu e[ti

prost, a fost un moment `n care n-ai fost atent [i ai sc\pat

cana…” „Nu, c\ mi-a zis de mai multe ori [i eu am ajuns la

concluzia c\ sunt prost”. {i dac\ `nv\]\toarea spune c\

sunt `ncet la minte pot s\ ajung la concluzia asta. Dac\

am câ]iva admiratori care spun c\ sunt genial\, mie poate

s\ `mi intre `n cap c\ sunt genial\. Cineva poate s\-mi

spun\ orice [i eu s\ cred. Avem despre noi fel [i fel de

imagini adunate [i prelucrate `n mintea noastr\, dar nu

[tim cine suntem pân\ când nu-L `ntâlnim pe Dumnezeu [i

pân\ când nu auzim ce spune Dumnezeu despre noi.

El este Cel ce ne spune, pe scurt vorbind: „tu e[ti dup\

Chipul Meu. Am pus `n tine o putere a Mea. Am pus `n

tine Via]a Mea prin Botez, [i am pus `n tine Duhul Meu Cel

Sfânt Care te cre[te, [i am pus `n tine Trupul [i Sângele

meu Cel `nviat, ca s\ te hr\nesc, ca tu s\ lucrezi s\ fii

ca Mine, fiul lui Dumnezeu creat, dar dumnezeu dup\ har.

Tu e[ti un dumnezeu `n devenire”. {i eu zic: „nu se poate,

eu sunt fiica lui Cutare [i Cutare, [tii Tu, din comuna
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Cutare...” „Da, dar nu e[ti doar asta. Tu e[ti cine [i ce-]i

spun Eu, numai c\ nu po]i s\ sim]i asta, pentru c\ e[ti

bolnav. {i nu e vina ta, a[a te-ai n\scut. A[a ai crescut.

To]i oamenii sunt bolnavi... Pentru asta am venit la voi.

S\ v\ vindec!”.

Da, to]i suntem bolnavi de când, rupându-ne de Dum-

nezeu, ne-am rupt `n fâ[ii, `n por]ii [i `ntre noi [i `n\-

untru nostru. Suntem sfâ[ia]i pe din\untru `n cel pu]in trei

fâ[ii care se `mpotrivesc [i lui Dumnezeu [i una celeilalte.

Adic\ avem un trup cu care sim]im lumea `nconjur\toare,

pe care `l men]inem `n via]\ mâncând lumea, bând lumea,

respirând lumea [i bucurându-ne de ea sau profitând de

ea `n mod pr\dalnic... Privind-o, o mânc\m [i cu ochii...

Apoi avem ceea ce se nume[te suflet `n sensul strict al

cuvântului, psihismul nostru, partea p\timitoare a sufletu-

lui, partea cu care dorim, poftim, suntem iu]i, avem senti-

mente, avem voin]\, satisfac]ii, suferin]e. Este partea con-

trolat\ `n mare parte de con[tiin]\ [i cu ea intr\m `n rela]ie

cu semenii no[tri. 

{i mai avem o parte, foarte ascuns\, despre care se

vorbe[te destul de pu]in, dar care este bine definit\ `n

Noul Testament, `n revela]ia despre om, a[a cum a `nv\]at

Mântuitorul, numit\ duh sau nous sau inim\. Nu este

o parte propriu-zis\ a sufletului, ci este o dimensiune a

omului, specific\ doar lui. Este partea, puterea din noi

cu care intr\m `n rela]ie cu Dumnezeu. Este locul unde ne

`ntâlnim cu Dumnezeu, unde Îl auzim pe Dumnezeu,

unde Îl gust\m pe Dumnezeu, unde ne lumin\m de Lu-

mina lui Dumnezeu. 

Duhul nostru, hr\nit de Dumnezeu hr\ne[te sufletul

[i ne lumineaz\ [i ne hr\ne[te sentimentele, dorin]ele,



11Deschide Cerul cu lucrul m\runt

poftele noastre [i le face s\n\toase a[a cum le-a f\cut

Dumnezeu, iar sufletul, la rândul s\u, hr\ne[te trupul,

care se `nduhovnice[te [i el. Atunci spunem: acesta este

un om `nduhovnicit. Pentru c\ el, iat\ cum merge, iat\

cum vorbe[te, iat\ cum m\nânc\, iat\ cum `i str\luce[te

fa]a, uite ce bucurie are pe chip! Când `l vedem pe p\-

rintele Teofil sau pe P\rintele Arsenie, vedem lucrarea

Duhului Sfânt cu duhul omului. Aceasta este lucrarea noas-

tr\ s\-L facem v\zut pe Dumnezeu Cel nev\zut, s\-L fa-

cem v\zut `n trupul nostru. 

Dar noi, bolnavi fiind, tr\im r\sturnat, adic\ duhul

se hr\ne[te din suflet, din emo]iile lui [i doririle lui, iar

sufletul se hr\ne[te din trup, din pl\cerile lui, iar trupul se

hr\ne[te din lumea care a devenit „bun de consum”, o

prad\ [i nu mai e perceput\ ca iubirea lui Dumnezeu d\-

ruit\ lui spre `mp\rt\[ire. {i se hr\ne[te s\rmanul trup

„numai cu pâine”, f\r\ Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem

acum ni[te mânc\tori de mâncare, mânc\tori de pâine, [i

nu mai suntem mânc\tori de Cuvântul lui Dumnezeu prin

Care primim Duhul Sfânt. Ca urmare, starea noastr\ „du-

hovniceasc\” devine dependent\ pân\ [i de starea vre-

mii care ne influen]eaz\ sentimentele. Dac\ e spre ploaie,

cum e acum, pe mine m\ dor foarte tare picioarele, pentru

c\ am reumatism. Ca urmare, sentimentele mele devin

deodat\ negative [i de aici nici „duhovnice[te” nu voi sta

foarte bine… Pot s\ nu mai am „chef” de rug\ciune, s\

m\ sup\r pe Dumnezeu c\ a stricat vremea sau c\ mi-

a stricat oasele (tot El, nu?)... Dac\-mi rup un picior, pot

s\ am sentimente [i mai rele [i s\ zic: „Nu exist\ Dum-

nezeu sau, dac\ exist\, nu-I pas\ de mine, c\, uite, nu are

grij\ de picioarele mele [i ai v\zut cum mi-a scos `n cale
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bolovanul de care m-am `mpiedicat...”. A[a devin eu o

fiin]\ nefericit\, de[i `n mine, `n ascunsul `n care nu vreau

s\ intru, Dumnezeu [ade `n inima mea de la Botez [i m\

cheam\ s\ cin\m `mpreun\ `n Bucuria Lui. Da, de[i du-

minic\ m-am `mp\rt\[it, de[i la Cununie m-am cununat,

de[i alalt\ieri m-am Spovedit [i harul a venit, c\ nu ne

minte Dumnezeu, totu[i sunt un om nefericit pentru c\

am o mul]ime de motive pentru asta. {i nefericirea poa-

te s\ ajung\ pân\ la dezn\dejde `n ciuda Darului lui

Dumnezeu… 

Apoi, p\timim mult pentru c\ `n loc s\ devenim

con[tien]i de boala noastr\, de aceast\ tragic\ r\stur-

nare a ierarhiei puterilor suflete[ti [i s\ lucr\m vindecarea

pe care ne-o d\ruie[te Dumnezeu, noi ne `mpotrivim,

nu avem r\bdare [i continu\m s\ `ncurc\m lucrurile. Nu

deosebim cele ale duhului de cele ale afectivit\]ii. Avem

nevoie s\ ne ostenim [i s\ lucr\m cu harul lui Dum-

nezeu ca s\ dobândim darul discern\mântului. Cu el vom

`n]elege [i sim]i c\ `ntristarea sufleteasc\ nu poate tul-

bura bucuria duhovniceasc\... Dac\ ne uit\m la Mântui-

torul, Dumnezeu-Omul, la via]a Sa a[a cum a ajuns pân\

la noi, vedem c\ trupul S\u era sensibil la durere ca [i

al nostru, sufletul S\u era sensibil la `ntristare ca [i al

nostru [i duhul S\u avea nevoie de rug\ciune ca [i al

nostru. De[i El este Dumnezeu, era Dumnezeu, trupul S\u

de om obosea, fl\mânzea. Sufletul, partea Sa p\timitoare

(f\r\ de p\cat), se `ntrista. „A plâns pentru Laz\r”! Îna-

inte de r\stignire spune: „sufletul Meu este `ntristat pân\

la moarte”... Dar, cum `i atragea aten]ia un om al lui

Dumnezeu, cu duhul se bucura. De unde [tim? De la El.

El le spune ucenicilor, `n aceea[i perioad\ a r\stignirii,
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[i „`ntristat este sufletul Meu pân\ la moarte” [i „bucuria

Mea v-o las vou\”. A[a am [i eu dovada [i garan]ia c\ `n

timp ce sunt `ntristat c\ mi-a murit cineva, pot s\ nu-mi

uit [i s\ simt bucuria primit\ de la El. Putem, astfel, s\

`nv\]\m c\ „sufletul s-a `ntristat”, nu „eu sunt trist”, pen-

tru c\ eu sunt mult mai mult decât sentimentele mele,

mult mai mult decât emo]iile mele… 

Noi `ns\ am fost crescu]i `ntr-un fel `n care senti-

mentele negative au devenit vin\, sentimentele negative

au devenit ru[ine, gesturile fire[ti au devenit gesturi ru[i-

noase, pentru c\ noi a[tept\m de la noi absolutul, care

s\ se manifeste `n gesturile relative. Înduhovnicirea

omului nu-l las\ pe acesta f\r\ sentimente, ci acestea nu

mai sunt prilej de c\dere `n p\cat. Un om duhovni-

cesc, `nduhovnicit, se sup\r\, ba poate s\ se mânie, da,

dar el respect\ porunca: „Mânia]i-v\, dar nu gre[i]i”,

„mânia]i-v\, dar s\ nu apun\ soarele peste mânia voas-

tr\”. Sigur, majoritatea oamenilor duhovnice[ti sunt blânzi

[i smeri]i cu inima, pentru c\ este Duhul Sfânt Care s\-

l\[luie[te `n ei. A[a a fost Mântuitorul `n via]a Sa pe

p\mânt. Dar, cum [tim, de[i Mântuitorul era blânde]ea

`ntrupat\, atunci când a fost cazul, S-a sup\rat foarte

tare, S-a mâniat, i-a certat pe farisei, i-a certat pe c\rtu-

rari, i-a alungat cu biciul pe vânz\torii din templu…

Avem mare nevoie s\ facem lumin\ `n mintea noastr\

pentru c\ acolo e o adev\rat\ `ncurc\tur\. Felul nostru

de a gândi [i de a aprecia via]a este o vânzoleal\, `n-

curc\m realit\]ile `ntre ele. De aceea, este neap\rat\

nevoie s\ restabilim prin poc\in]\ [i cu ajutorul harului

rânduiala sfânt\ a firii omene[ti. Este neap\rat\ nevoie s\

devenim con[tien]i de ierarhia puterilor sufletului nostru,


