
3Sparge t\cerea

Monahia Siluana Vlad

SPARGE T|CEREA

Adev\ruri despre care nu vorbim

Tip\rit\ cu binecuvântarea

~naltpreasfin]itului 

TEOFAN

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA

Ia[i, 2010



5Sparge t\cerea

CUVÂNT C|TRE CITITORI

Sparge t\cerea este un loc de `ntâlnire pe care l-am

creat pe site-ul nostru, www.sfintiiarhangheli.ro, pentru

cei care nu-[i mai puteau p\stra durerea `n taini]ele `ntu-

necate ale inimii [i doreau s\-i dea glas `n fa]a altei inimi.

A[a s-au formulat [i m\rturisit `n cuvinte, dureri t\cute [i

vechi, ajutând inima s\lb\ticit\ de `nsingurare s\ se frân-

g\ [i s\ se smereasc\ pentru a primi mângâierea f\g\-

duit\ de Cel ce Singur a fost acolo, cu noi [i `n noi, de

la `nceput [i mereu, pe când eram uci[i. Cum? A[a cum

numai El [i adâncul nostru [tiu, [i cum Singur va dezv\-

lui [i con[tiin]ei noastre de `ndat\ ce ne vom `ndura s\

nu mai ascundem „sub obrocul” neg\rii [i `n gropni]ele

„subcon[tientului” ceea ce n-am putut tr\i atunci. 

Durerea unei suferin]e formate din fric\, ru[ine, vino-

v\]ie [i uluire, dac\ nu va fi tr\it\ cu Dumnezeu [i a[a

cum ne `nva]\ El, va intra `ntr-o „memorie acuzatoare”

pe care nimic n-o va putea reduce la t\cere. De[i negat\

[i `ngropat\ `n uitare, nu va disp\rea, ci se va striga cu

putere atât prin bolile trupului cât [i prin cele ale sufle-

tului ca: fric\, dispre] de sine, violen]\ fa]\ de propria

persoan\ sau de aproapele, refuzul dreptului la bucurie

prin alegerea unei vie]uiri `n patimi [i p\cate mascate

de tot felul de „`ntâmpl\ri nefericite”, „ghinioane”...

Unindu-ne cu Dumnezeu [i m\rturisind Lui felul `n

care „ne-am scris” [i ne-am tr\it „povestea vie]ii” f\r\

El, vom ajunge s\ ne descoperim adev\rata poveste a
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vie]ii noastre, a[a cum este ea p\strat\ `n „memoria Lui

plin\ de iubire”. {i a[a, oricât de tragic\, dureroas\ sau

ru[inoas\ ar fi fost ea, va deveni povestea mântuirii

noastre. Iar mântuirea este Via]\ [i Bucurie, aici [i acum,

[i `n vecii vecilor. 

A[a vom sim]i [i cunoa[te c\ Via]a noastr\ `ncepe,

de fapt [i `n fapt, cu Hristos. ~n El [i cu El trecutul nostru

nu mai e o povar\, ci prezentul `n care Bucuria Lui de-

vine bucuria noastr\. 

N\d\jduim c\ pove[tile din aceast\ carte vor adeveri

cele afirmate mai sus [i c\ vor deschide noi „urechi de

auzit” celor afla]i `n suferin]\, atât ca victime cât [i ca

prigonitori. 

Cu pre]uire [i `ncredere,

Maica Siluana cu familia sa `n Domnul
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SUFLETUL MEU 

E UN MUNTE DE DURERE...

Râul vie]ii unui copil

Pff... acum v\ spuneam de problema mea, c\ stau

mult pe calculator; acum sunt la cineva [i v\ scriu... sunt

la sesiunea a doua... V\ spun sincer am trecut rapid, dar

am r\mas cu ni[te lucruri esen]iale: iertarea nu se im-

plor\ pân\ nu mai po]i, c\ci nu e ceva la care particip\

doar cugetul, ci `ntreaga fiin]\, deci dup\ r\ni trebuie

r\bdare... ca cel pe care l-ai r\nit s\ te ierte!

Râul vie]ii mele: aniversarea mea `mpreun\ cu tat\l

meu la cinci ani, plecarea ilegal\ a tat\lui meu din ]ar\,

vizitarea tat\lui la `nchisoare, venirea lui `n clasa a pa-

tra `napoi, tat\l meu `ntr-un fel m-a luat de lâng\ mama

f\r\ s\ pun\ problema unui acord de[i mama m\ avea `n

grij\... plecarea la tata, acolo calvarul de a avea mam\

vitreg\, de a fi certat pentru o furculi]\ pus\ cu un cen-

timetru mai colea, d\râmarea unei vitrine f\r\ inten]ie

datorit\ fierului de c\lcat care era deasupra (poate sunt

irelevante, dar pe mine m-au traumatizat acolo), groaz-

nicele certuri din cas\, lucrurile furate din cauza tat\lui

meu pe care m-a pus s\ le fur, ~nvierea la care nu am

mai ajuns la 12 noaptea, ci dup\ zece minute, fiind `na-

inte [i post `n care am furat [i fiind certuri groaznice,

`n noaptea de ~nviere toat\ lumea a r\bufnit (a plâns),

(nu sim]eam c\ e ~nviere...).
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Un aspect al vie]ii mele `l reprezint\ `n trecut de-

penden]a de filmele porno... [i masturbarea... care m-

au sec\tuit de puteri... Acum cu ajutorul Domnului de

acestea din urm\ am sc\pat, de[i a r\mas tenta]ia... cu

care m\ lupt! Doamne ajut\!

Continuare râul vie]ii mele: spargerea capului meu
cu un pahar de c\tre tat\l meu (fiind `n bra]e cu un co-
pil pe care dac\ `l nimerea ajungea mort...) tat\l meu
m-a dat afar\ [i mi-a preg\tit plecarea subit\ de la [coal\
la mama mea `n Joia Mare a Pa[telui; când am v\zut-o
pe mama era t\iat\ toat\ la burt\... suferise o opera]ie
`n care putea s\ moar\ [i eu nu eram lâng\ dânsa... (toate
acestea `n perioada clasei a opta când urmau exame-
nele...) ca s\ continui studiile am stat la o doamn\ bun\
`n B., care m-a ]inut f\r\ niciun ban; `ntoarcerea mea la
mama... sunt semnificative pentru c\ m\ doare sufletul
când scriu acum...

Cele [apte `ntâmpl\ri dureroase ale copil\riei: 

Au fost mai multe... 

...plecarea tat\lui meu `n Grecia, singur\tatea mamei
[i cu pl\]ile la `ntre]inere... [i altele asemenea, certurile
dintre p\rin]i, divor]ul, tat\l meu umbla cu altele, `ncer-
carea tat\lui meu de a m\ abuza... sfâr[indu-se, dup\
spusele mamei, `n a o abuza pe ea... [i spre sfâr[itul co-
pil\riei pornografia [i masturbarea!

Sentimentele distructive `n timpul `ntâmpl\rilor [i
pe urm\: 

...nesinceritate deplin\, ne`ncredere fa]\ de oameni,
ru[ine exagerat\, timiditate excesiv\ fa]\ de fete (sexul
opus)...

Urm\ri `n via]a mea:
...toate acestea m-au apropiat de Biseric\... e o ur-

mare bun\ [i acum merg regulat acolo... dar urm\rile
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celorlalte din urm\ nu [tiu cum s\ le explic... poate ti-

miditate mare... ne`ncredere... chiar [i neputin]a de a iubi

pe cineva cu adev\rat...

Sentimentele fa]\ de persoane: 

...p\i nici eu nu [tiu foarte bine ce simt, doar c\ pot

spune c\ nu simt ur\... fa]\ de ele... mai degrab\ mil\...

sau un pic de nep\sare... `n combina]ie... `ncerc s\ nu-l

ur\sc pe tat\l meu... acum c\ sunt departe de el `mi e

dor... pe mama mea am iertat-o, de[i vedeam `n com-

portamentul meu un pic agresiv verbal `n trecut parc\

o pedepseam... dar acum sunt bine... am r\mas doar cu

r\nile foarte deschise, ca [i cum ar curge râuri [i râuri

de durere... din toate p\r]ile [i nu [tiu pe unde e robi-

netul ca s\ le `nchid!

Spovedania (ultimul punct):

...da, m-am spovedit de cele vinovate... poate mai

trebuie s\ mai deslu[esc pe ici pe colo gre[elile mele...

`n rest, Doamne ajut\!

Domnul s\ v\ lumineze r\spunsul, M\icu]\! 

B\iatul meu iubit,

Tu, Omule] drag, tu ai tr\it ce te-au programat ai

t\i s\ tr\ie[ti! 

E uluitor cât te iube[te Domnul [i cum ai ajuns `n

Biseric\ din atâtea cumplite `ncerc\ri!

Acum, da, cum spui cu mult\ profunzime, e nevoie

de timp [i lucrare ca s\ ne vindec\m profund.

Dumnezeu lucreaz\.

Cel mai important lucru pentru tine acum este s\

rezolv\m trauma `ncerc\rii de abuz din partea tat\-

lui. Acolo e `nceputul tragediei tale. Da, [tiu, tu, cel de
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acum, ai reu[it s\ ui]i, s\ treci peste, s\ cau]i compensa]ii

`n alt\ parte, dar copilul acela... Ai mare nevoie s\ te

vindeci [i-]i mul]umesc pentru c\ vrei s\ faci Seminarul. 

Acum, `nainte de a trece la sesiunea a treia, te rog

s\-mi poveste[ti mai multe despre abuz.

Cu drag [i `ncredere [i recuno[tin]\ pentru `ncredere,

Maica Siluana

S\ru' mâna, Maic\ Siluana!

Eu sunt cel care trebuie s\ v\ mul]umeasc\ pentru

timpul dumneavoastr\ pre]ios pe care mi-l acorda]i!

Mi-a]i cerut mai sus s\ dau detalii despre abuzul ta-

t\lui meu... `mi este greu a spune... Tat\l meu se re`n-

torsese `n familie dup\ ce plecase mult timp [i a b\ut

foarte, foarte mult... [i venea [i `i f\cea mamei scanda-

luri... c\ ea e be]iv\ [i c\ ea `i m\nânc\ banii... {i, `ntr-o

zi, când era mai beat adormise pu]in [i eu lâng\ el `n pat

[i... `ncepuse, dup\ ce s-a trezit, s\ m\ pip\ie... i-am

respins mâna imediat [i el iar `ncerca [i `ncerca... s\ m\

pip\ie; eu nu i-am dat voie pân\ când a sosit mama [i

a con[tientizat ce face... Mama `n ziua aceea m-a implo-

rat s\ nu o las singur\ c\ `i este fric\... [i eu am l\sat-o...

pentru c\ eram con[tiincios [i voiam s\ merg la [coal\...

când am revenit acas\ am aflat c\ tata o violase pe mama...

[i eu am plâns... [i i-am zis doamnei `nv\]\toare dar `n

zadar... nimic nu se rezolvase...

Ceea ce nu v-am spus este c\ [i mama a `ncercat

s\ m\ violeze [i ea a reu[it... eram mic [i mama era

ame]it\ [i s-a suit peste mine [i m-a pip\it dup\ ce m\

dezbr\case... O, cât\ ru[ine `mi e... [i... m\ pip\ia [i...
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m\ ierta]i nu pot descrie... {i mama [i tat\l meu au f\-

cut aceasta... numai c\ eu stau cu mama acum... aceasta

nu am mai discutat cu dânsa... dar acum, cu ajutorul

Domnului, `ncerc\m s\ mergem pe calea credin]ei...

M\ ierta]i, Maic\... pentru c\ `mi e ru[ine... a durat ceva

timp aceast\ scen\... chiar foarte mult pân\ am `nceput

s\ ]ip [i s\ `i r\spund OBSESIV deja la o `ntrebare ru[i-

noas\... pân\ când m-a l\sat `n pace... c\ `n cas\ mai

era [i cineva `n gazd\... c\ altfel... nu [tiu care era dez-

nod\mântul... dar a durat destul de mult scena aceea...

[i transpirasem tot... [i de nervi... un pic... Violul s-a

petrecut `n `ntuneric a[a c\ nu am apucat a vedea ceea

ce mama are... dar `ntrebarea mea este: E de m\rturisit

aceasta la spovedanie?

{i s\ v\ m\rturisesc c\ eu sunt [i `nfiat. {i am aflat

aceasta `n copil\rie... [i a fost [i aceasta o durere `n plus...

dar cu Domnul voi trece peste toate! Doamne ajut\!

Din fericire, mama mea nu mai bea [i v-am spus

(pe la primul mesaj dac\ nu m\ `n[el) c\ acum `ncerc\m

s\ mergem `mpreun\ pe calea cea strâmt\, pentru c\

amândoi am suferit. {i eu am `n]elegere fa]\ de dânsa [i

dânsa fa]\ de mine. {i mama mea a suferit mult... Dom-

nul a avut mult\ mil\ fa]\ de noi [i acum `ncerc\m s\ mer-

gem `mpreun\ pe calea strâmt\ (cel pu]in `ncerc\m).

V\ mul]umesc din suflet!

Când `ncep s\ scriu ceva, v\ m\rturisesc, parc\ mi

se face inima un purice, adic\ e o durere mut\, dar

cred c\ aceast\ durere este multitudinea durerilor pe

care le-am `nchis undeva uitate care acum vin `n con-

[tient. A[a cred... Doamne ajut\!

Mul]umesc din suflet! V\ `mbr\]i[ez!

Doamne ajut\!
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B\iatul meu iubit,

Sigur c\ `]i este greu [i ru[ine! E firesc! Dar cât de

greu ]i-a fost, B\iatul meu drag, s\ tr\ie[ti ce ai tr\it [i

s\ fii singur cu aceste amintiri atâta vreme!

Acum `n]elegi de ce nu e[ti „normal”? Tu, copil drag,

ai fost „setat” gre[it prin abuz, dar Domnul nu te-a

l\sat [i te dore[te pentru El [i cu tine [i prin tine se vor

mântui [i ai t\i!

Curaj, B\iatul meu iubit!

Mergem serios [i profund cu terapia, s\ intri [i la

noua rubric\ pe care o deschidem pe site, „Sparge t\-

cerea!” [i s\ cite[ti orice carte despre abuz [i urm\rile lui.

Te rog s\-mi mai scrii despre cât de des au abuzat

p\rin]ii t\i [i ce f\ceai, ce sim]eai `n afar\ de pl\cere [i

tulburare. S\ nu te sim]i vinovat pentru pl\cere. Nu era

de desfrânare, ci apar]ine sensibilit\]ii organelor res-

pective. Dac\ te-ai sim]it vinovat pentru asta e conse-

cin]a abuzului. Ei sunt vinova]i, Dumnezeu s\-i ierte!

Ce puteai tu s\ faci atunci? Acum po]i!

Ei, Doamne, faptul c\ ai fost `nfiat e iar\[i o trau-

m\ mare. Adic\ faptul c\ ai fost abandonat de p\rin]ii

naturali...

Ce [tii despre asta?

Tu câ]i ani ai acum, B\iatul meu drag?

Cu dragoste [i cutremur\toare durere, dar [i n\-

dejde [i `n]elegere,

Maica ta, Siluana


