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Nota traduc\torului:

În traducerea în limba român\ a c\r]ii Adu-]i aminte de dragostea cea
dintâi am ]inut seama [i de modific\rile [i îmbun\t\]irile care au sur-
venit în traducerea în limba greac\ a c\r]ii P\rintelui Zaharia, ap\rut\
la Editura M\n\stirii Sfântul Ioan Botez\torul în 2012. Ca referin]\
pentru citatele din Sfânta Scriptur\ am folosit în general Biblia publi-
cat\ de EIBMBOR, edi]ia 2005. Ori de câte ori am apelat la o alt\ vari-
ant\ de traducere, am men]ionat acest lucru în notele de subsol.
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Notã asupra ediþiei

Cartea de fa]\ este o incursiune în teologia P\rintelui
Sofronie despre cele trei perioade ale vie]ii duhovnice[ti,
scris\ de unul din cei mai apropia]i ucenici ai s\i, Arhi-
mandritul Zaharia Zaharou, care a avut privilegiul [i bine-
cuvântarea de a vie]ui mul]i ani al\turi de fericitul Stare] [i
de a fi p\rta[ direct înv\]\turii acestuia, atât celei scrise, cât
mai ales celei transmise prin viu-grai. Multe din temele
duhovnice[ti despre care a înv\]at P\rintele Sofronie nu au
fost formulate în scris, ele fiind scoase la iveal\ de c\tre P\-
rintele Zaharia, pentru a întregi opera nepre]uit\ a Stare]ului.
Una dintre aceste teme, cea privitoare la cele trei perioade
ale vie]ii duhovnice[ti, este oferit\ acum cititorului împre-
un\ cu explica]ii [i l\muriri folositoare. De-a lungul c\r]ii,
cititorul se întâlne[te cu înv\]\tura P\rintelui Sofronie, atât
prin citatele care fac trimitere la scrierile sale, cât [i prin bo-
gatele exemple din înv\]\tura sa oral\. 

Câteva cuvinte despre alc\tuirea c\r]ii. Ea se deschide
printr-o parte introductiv\, în care sunt schi]ate câteva ade-
v\ruri fundamentale ale vie]ii duhovnice[ti; urmeaz\ apoi
descrierea primei perioade, în care omul încheie un leg\-
mânt al dragostei cu Dumnezeu. D\ruindu-se pe sine cu
totul Domnului, el tr\ie[te acum o perioad\ plin\ har, bu-
curându-se de mari binecuvânt\ri de la Dumnezeu. O mare
parte a c\r]ii este închinat\ celei de-a doua perioade, care
este un r\stimp de p\r\sire [i de usc\ciune duhovniceasc\,
când harul dumnezeiesc se retrage, iar credinciosul trebuie
s\ înfrunte nenum\rate ispite [i încerc\ri, pentru a-L încre-
din]a pe Dumnezeu c\ este al Lui [i a recâ[tiga harul mân-
tuirii. Aici principala preocupare a autorului este s\ arate
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cum putem preschimba suferin]ele acestei perioade în ade-
v\rate binecuvânt\ri de la Dumnezeu. Urm\toarea sec]iune
nu-l conduce pe cititor direct la ultima perioad\ a vie]ii du-
hovnice[ti, ci este o continuare a celei de-a doua perioade.
Ea înf\]i[eaz\ mijloacele (cu accent pe Sfânta Liturghie) puse
la îndemâna noastr\ de Sfânta Biseric\, prin care ne mân-
gâie duhovnice[te [i ne sprijin\ de-a lungul acestui r\stimp
de încercare, ca s\ reînviem în noi harul dumnezeiesc [i s\
nu c\dem în dezn\dejde. Cartea se încheie cu prezentarea
ultimei perioade a vie]ii duhovnice[ti, când harul petrece
nestr\mutat înl\untrul celui ce a ales de bun\voie partea
cea bun\ „care nu se va lua de la el”1. Acesta a vândut toate
pentru a dobândi m\rg\ritarul cel de mare pre], pe care l-a
îmbr\]i[at cu toat\ fiin]a sa, iar via]a veacului ce va s\ fie a
devenit via]a lui pe acest p\mânt.

1 Cf. Lc. 10, 42.
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Prefaþã
(la ediþia în limba englezã)

Acestea trei sunt leg\tura care le strânge [i le ]ine pe
toate: credin]a, n\dejdea [i dragostea. Dar mai mare decât
toate este dragostea. C\ci Dumnezeu se nume[te dragoste.1

În tratatul s\u ascetic clasic, Scara dumnezeiescului urcu[,
Sfântul Ioan Sc\rarul zugr\ve[te cu mare m\iestrie urcu[ul
omului c\tre des\vâr[ire în via]a duhovniceasc\, via]\ care,
în plin\tatea ei, nu este altceva decât unirea cu [i p\rt\[ia
la firea dumnezeiasc\ a Dumnezeului celui adev\rat, Sfânta
Treime. Potrivit Sfântului Ioan, nici frica Domnului, nici
n\dejdea r\spl\]ii nu sunt motive întemeiate pentru a ne
începe urcu[ul pe aceast\ scar\, ci singura pricin\ cu ade-
v\rat binecuvântat\ este iubirea de Dumnezeu. Se cuvine,
a[adar, a p\[i pe aceast\ cale din dragoste, iar Dumnezeul
nostru ar trebui s\ fie prima noastr\ Dragoste.

În cartea de fa]\, Arhimandritul Zaharia îi îndeamn\
pe to]i cei ce voiesc a înainta pe scara dumnezeiescului
urcu[ s\ vie]uiasc\ aducându-[i neîncetat aminte de întâia
lor Dragoste, adic\ s\ încerce s\ se apropie tot mai mult de
Dumnezeu. 

Cunosc\tor din cercare al vie]ii în Dumnezeu, P\rintele
Zaharia ne descoper\ chintesen]a c\ii c\tre cele de sus, c\tre
des\vâr[ire. Urmând înv\]\tura „bunicului” s\u duhovnicesc,
Sfântul Siluan Atonitul, [i a Stare]ului s\u, Arhimandritul

1 Cf. Sfântul Ioan Sc\rarul, Scara, în Filocalia, vol. IX, Cuv. XXX: 1, trad.
Pr. Prof. Dumitru St\niloae, EIBMBOR, Bucure[ti, 1980, p. 424.
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Sofronie, P\rintele Zaharia înf\]i[eaz\ via]a duhovniceasc\
în trei etape sau perioade distincte. Prima perioad\ este
cercetarea Duhului Sfânt, care îl însufl\ pe om s\ încheie
un leg\mânt cu Dumnezeu. A doua perioad\ const\ într-o
nevoin]\ îndelungat\ [i st\ruitoare, dup\ ce Domnul, în
preaîn]eleapta Lui pronie, {i-a retras harul de la noi. Acesta
este r\stimpul în care ne înv\]\m c\ile Domnului prin
lucrarea Duhului Sfânt [i cunoa[tem cu durere adev\rul
despre noi în[ine. În ultima perioad\, dup\ ce am trecut în
chip cuvenit prin încerc\rile celei de-a doua perioade, harul
mântuirii se reîntoarce [i r\mâne cu noi pentru totdeauna. […].

Cartea de fa]\ este, a[adar, o „hart\” nepre]uit\ întoc-
mit\ de c\l\uze duhovnice[ti încercate, precum Sfântul
Siluan, Stare]ul Sofronie [i Arhimandritul Zaharia [i este
menit\ a-l c\l\uzi pe cititor pe drumul anevoios [i strâmt
c\tre des\vâr[irea duhovniceasc\. 

† Vasile,
Episcopul Wichitei [i al

Eparhiei Americii Centrale din cadrul
Arhiepiscopiei Americii de Nord a

Bisericii Cre[tin-Ortodoxe Antiohiene
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PRIMA PERIOAD|

El ne-a iubit cel dintâi

(I Ioan 4, 19)
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4

Tânjind a-L vedea pe Domnul

Tânje[te sufletul meu dup\ Domnul, [i cu lacrimi Îl
caut pe El. Cum s\ nu Te caut? Tu m-ai c\utat mai
nainte, [i mi-ai dat a m\ îndulci în Duhul T\u cel Sfânt,
[i sufletul meu Te-a iubit.1

}elul întregii noastre nevoin]e în aceast\ via]\ este a ne
afla „adâncul inimii”2, fiindc\ acolo Se descoper\ Dumnezeu
pe Sine omului. Îns\ pentru aceasta trebuie mai întâi s\
dezr\d\cin\m dinl\untrul nostru patima mândriei care ne
acoper\ [i ne îngroap\ atât de adânc inima, încât ajungem
s\ nu o mai sim]im. „Mândria ne împiedic\ a iubi,” spune
Sfântul Siluan.3 F\r\ îndoial\, dragostea cea adev\rat\ iz-
vor\[te din smerenie, c\ci omul smerit îi cuprinde pe to]i
în inima sa, pe Dumnezeu [i pe semenii lui deopotriv\.
Cât\ vreme ne st\pâne[te mândria, vom fi desp\r]i]i de
inima noastr\, vom tr\i numai potrivit min]ii noastre m\r-
ginite [i, nefiind în stare s\ împlinim rostul venirii noastre
în aceast\ via]\, vom ajunge precum frunzele uscate, mânate
de vânt la voia întâmpl\rii. Dac\ îns\ vom izbuti s\ ne afl\m
adâncul inimii, atunci mintea noastr\ va arunca ancora nu
numai în inim\, ci [i în înaltul cerului, acolo unde via]a ne
„este ascuns\ cu Hristos în Dumnezeu”4, iar Domnul va
veni [i Se va s\l\[lui întru noi.

1 Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, p. 291.
2 Ps. 63, 7, Ed. Sfântului Sinod, Bucure[ti, 1914.
3 Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, p. 249.
4 Col. 3, 3.
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Oricât de mult ne-am fi întinat inima prin p\cat, vine
vremea când asemenea lui Zaheu vom tânji [i noi s\-L cu-
noa[tem pe Domnul, s\ afl\m Cine este El.5 Oricât de adânc\
ar fi bezna p\catului în care ne-am afundat, mai devreme
sau mai târziu vine clipa când nu vom mai putea nesocoti
problema ve[niciei. Întreaga noastr\ via]\ de pân\ atunci
ne va ap\rea ca o uria[\ tr\dare fa]\ de Dumnezeu, o jignire
nedreapt\ adus\ Ziditorului nostru. Duhul nostru înseteaz\
dup\ cele ve[nice, pentru c\ am început s\ vedem de[ert\-
ciunea a tot lucrul ce nu poart\ pecetea ve[niciei. Acest
moment este deosebit de important, c\ci soarta noastr\ ve[nic\
atârn\ în întregime de calea pe care o vom alege: dac\ ne
întoarcem c\tre Dumnezeul cel viu [i primim cuvântul Lui,
tânjind a-I vedea Fa]a, atunci El ne va lumina [i-{i va începe
lucrarea de mântuire în sufletul nostru; vom porni într-o
adev\rat\ „aventur\” cu Dumnezeu. Nu avem nevoie decât
de dorin]a de a-L cunoa[te [i de pu]in\ smerenie. Acestea
reprezint\ mica noastr\ contribu]ie, partea noastr\, pe care
I-o oferim lui Dumnezeu cu credin]\ [i f\r\ de care Domnul
nu va s\vâr[i nimic. La aceast\ „p\rticic\” infim\ El va
ad\uga partea infinit mai mare a harului S\u, care ne l\r-
ge[te inima [i ne d\ruie[te mântuirea.

Sfântul Chiril al Alexandriei spune c\ Zaheu era mistuit
de dorin]a de a-L întâlni pe Dumnezeu-Mântuitorul [i de
a-I vedea Fa]a. Aceasta este s\mân]a mântuirii, care, c\zând
în p\mântul inimii omului, na[te în el dorin]a fierbinte de
a cunoa[te Cine este Domnul. St\pânit de o astfel de dorin]\,
omul este gata s\ ia asupra sa lucruri ce par nebune[ti în
ochii lumii, dar care în realitate preg\tesc calea pentru
întâia lui întâlnire cu Mântuitorul. A[a s-a întâmplat cu
Zaheu atunci când a început s\-L caute pe Domnul. Hristos
Însu[i vine în întâmpinarea acestei dorin]e a omului, c\ci
Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat ca s\-i mântuiasc\ pe cei

5 Cf. Lc. 19, 3: „C\uta s\ vad\ cine este Iisus”.



67Adu-]i aminte de dragostea cea dintâi

p\c\to[i [i Îi caut\ pe ai S\i în tot locul [i în tot ceasul. Nu
este, a[adar, de mirare c\ voie[te s\-l mântuiasc\ [i pe mai-
marele vame[ilor.

Mânat de dorin]a de a-L vedea pe Domnul, Zaheu a
alergat înainte [i s-a suit într-un sicomor. Nimeni nu [tia
îns\ ce se petrecea în inima lui, afar\ de Acela Care este [i
Dumnezeu [i Om. Mul]imea nu putea vedea schimbarea
inimii sale, nici nu în]elegea dorul care îi mistuia sufletul.
Dar chiar înainte ca Zaheu s\-L vad\ pe Domnul, Acesta
z\rise deja mi[carea inimii lui în chip mai presus de fire, cu
ochii Dumnezeirii Sale. V\zuse c\ inima s\lbatic\ [i lacom\
a vame[ului începuse s\ se înmoaie [i s\ se topeasc\ de
dorin]a îndrept\rii, a[a încât acum el era preg\tit s\ poarte
înl\untrul s\u chipul lui Hristos.

Nesocotind faima [i cinstea de care se bucura în rândul
oamenilor – lucruri care de fapt ne împiedic\ s\ ne apro-
piem de Dumnezeu – Zaheu devine acum ]inta batjocurii
mul]imii. P\timind ocar\, el s-a înrudit cu Domnul Hristos,
Care în acel moment Se îndrepta spre Ierusalim, unde avea
s\ primeasc\ ocara crucii ca s\ izb\veasc\ lumea de ocara
p\catului. La fel [i noi, dac\ dorim cu adev\rat s\-L vedem
pe Domnul, vom r\bda orice fel de înjosire [i dispre] din
partea lumii; [i cu cât vom îndura mai mult\ ru[ine, cu atât
ne vom apropia mai mult de ]elul nostru, acela de a-L afla
pe Domnul [i Mântuitorul nostru. Nu ne mai intereseaz\
ce cred oamenii despre noi, nu ne mai temem a ne face de
râs în ochii lumii, c\ci [tim c\ Domnul ne va d\rui cinstea
de a-I vedea Fa]a, a c\rei frumuse]e este de neînchipuit, [i
sufletele noastre se vor s\tura de slava Lui6. Dorin]a sa arz\-
toare l-a f\cut pe Zaheu s\ dispre]uiasc\ toat\ cinstea cea
lumeasc\ [i s\ primeasc\ bucuros batjocura mul]imii, numai
s\ se învredniceasc\ de o altfel de cinste: s\ afle har înaintea
lui Dumnezeu [i s\ primeasc\ cercetarea Lui.

6 Cf. Ps. 16, 15.



68 Arhimandrit Zaharia Zaharou

Ajungând în dreptul sicomorului, Domnul a privit în
sus [i, v\zându-l pe vame[, i-a zis: „Zahee, coboar\-te
degrab\!”7 Este foarte primejdios s\ amân\m lucrurile în
via]a duhovniceasc\. Când Dumnezeu ne cheam\ [i ne d\
cuvânt, trebuie s\ r\spundem precum Avraam: s\ d\m
ascultare chem\rii Lui [i s\ pornim la drum f\r\ întârziere,
oriunde ne c\l\uze[te. A[adar, primele cuvinte ale Dom-
nului c\tre Zaheu sunt: „Coboar\-te degrab\!”, altfel spus:
„Smere[te-te! Coboar\ din sicomor, dar coboar\ [i din în\l-
]imea pozi]iei tale sociale, p\r\se[te p\rerea de sine [i
mândria. Dumnezeu te cheam\! Îmbrac\-te cu smerenia [i
prime[te bucuria mântuirii.” Ca întotdeauna, cuvântul Dom-
nului este scurt [i f\r\ ocoli[uri, dar plin de putere: „Gr\-
be[te-te! Coboar\!”, cu alte cuvinte: „Ai luat foc? Atunci,
fugi!” Dorin]a de a-L vedea pe Domnul, dar mai cu seam\
smerenia îl preg\tiser\ pe Zaheu s\ primeasc\ în inima sa
aceste cuvinte care, aprinse de focul dumnezeiesc, au mers
direct la ]int\: Zaheu a în]eles c\ dac\ dorea cu adev\rat s\-L
întâlneasc\ pe Hristos trebuia s\-[i înso]easc\ dorin]a de
smerenie. {i dac\ voia s\ se bucure de marea cinste de a-L
primi pe Domnul în casa lui, trebuia s\ r\spund\ neîntâr-
ziat. Ceea ce a [i f\cut: „A coborât degrab\ [i L-a primit,
bucurându-se.” Bucuria lui era bucuria mântuirii, bucuria
de a-L întâlni pe Mântuitorul Hristos, a[a încât el nu mai
lua aminte la ce se petrecea în jurul s\u. „{i v\zând, to]i
murmurau, zicând c\ [Domnul] a intrat s\ g\zduiasc\ la
un om p\c\tos.” Dar Domnul, c\utând mântuirea lui Zaheu
[i a întregii sale case, nu a luat în seam\ cârteala mul]imii,
precum adesea f\cea de dragul unui suflet pe care voia s\-l
mântuiasc\.

Apoi, „Zaheu, stând, a zis c\tre Domnul...”. Acesta este
un moment de mare însemn\tate: Zaheu st\ în picioare,
fa]\ c\tre Fa]\ cu Domnul Savaot, [i vorbe[te cu El. A sta

7 Pentru cele ce urmeaz\, vezi Lc. 19, 5-10.
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pentru p\catele sale. El nu învinuie[te pe nimeni afar\ de
sine însu[i, iar aceast\ osândire de sine îl împac\ cu Dum-
nezeu [i cu semenii lui. Potrivit P\rin]ilor pustiei, cel ce nu
ia asupr\-[i vina pentru faptele sale nu va afla niciodat\
pace pe p\mânt. Mai-marele vame[ilor nu numai c\ [i-a
m\rturisit p\catele, osândindu-se pe sine, dar a [i ales cea
mai aspr\ pedeaps\ – împ\r]irea tuturor bunurilor sale. O
astfel de putere dobândise el prin poc\in]a n\scut\ din
întâlnirea cu Domnul.

Dar în aceast\ întâlnire a omului cu Dumnezeu se ascunde
[i o alt\ tain\: Zaheu s-a înrudit cu Domnul în duh. Dorind
s\-L vad\ pe Hristos, el a primit s\ se fac\ de râs în ochii
lumii [i s-a învrednicit astfel de harul de a purta ocara Crucii.
Dup\ cum arat\ Sfântul Apostol Pavel, acest har deschide
inima omului [i o l\rge[te împ\trit: în l\rgime, lungime,
în\l]ime [i adâncime9. {i inima lui Zaheu, primind ocara
Crucii, a fost „l\rgit\” în cele patru direc]ii ale Crucii, c\ci
el râvnea acum s\ întoarc\ împ\trit fiec\rui om pe care îl
nedrept\]ise. Astfel, în chip prorocesc, inima lui Zaheu s-a
împ\rt\[it de harul ce avea s\ se reverse mai târziu din
Crucea [i Învierea lui Hristos. Aceasta înseamn\ c\ taina
Trecerii de la moarte la via]\ a devenit lucr\toare înl\un-
trul lui înainte de P\timirea Domnului pe Golgota, întocmai
cum s-a întâmplat cu prorocii [i drep]ii Vechiului Testa-
ment [i cum se întâmpl\ de fapt cu to]i cei ce primesc
porunca lui Dumnezeu [i o împlinesc. Inima lui Zaheu s-a
l\rgit atât de mult, încât într-însa el i-a îmbr\]i[at pe to]i
oamenii, dar mai cu seam\ pe cei pe care îi n\p\stuise.
P\timind ru[ine ca s\-L vad\ pe Mântuitorul, Zaheu a p\[it
pe aceea[i cale pe care c\l\torea Domnul Însu[i [i, aflându-L
pe Hristos tovar\[ de drum, a trecut de la ru[ine la slav\.

Atât de mare a fost schimbarea lui Zaheu [i atât de radical\
prefacerea inimii lui, încât Domnul a strigat: „Ast\zi s-a

9 Cf. Ef. 3, 18.
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f\cut mântuire casei acesteia”, adeverind astfel c\ El este
Dumnezeu Care d\ruie[te mântuire tututor celor ce sunt
gata s\ primeasc\ cercetarea Lui. Hristos n-a trebuit decât
s\-{i îndrepte privirea asupra lui Zaheu, ca s\-i împ\rt\-
[easc\ acestuia noua via]\ a mântuirii. La fel se întâmpl\ [i
cu noi atunci când ne cerceteaz\ Domnul: nu trebuie decât
s\-I vedem Fa]a [i îndat\ moartea î[i pierde st\pânirea asupra
noastr\. A vedea Fa]a Domnului este, a[adar, acel lucru care
singur trebuie[te10.

Fire[te, mai întâi trebuie s\ p\r\sim „tab\ra” acestei
lumi [i s\ fim gata a r\bda pu]in\ ru[ine pentru Numele
Lui, precum spune Apostolul: „S\ ie[im la El, afar\ din tab\r\,
luând asupra noastr\ ocara Lui.”11 Lumea î[i are legile [i
valorile ei, dar noi se cade s\ vie]uim potrivit legii lui
Dumnezeu, chiar dac\ aceasta înseamn\ a ne face de ru[ine
în ochii celorlal]i. Dar cât de mic este de fapt pre]ul pe care
trebuie s\-l pl\tim ca s\-L întâlnim pe Mirele Bisericii, Care a
venit printre noi [i iar\[i va s\ vin\ s\ judece lumea cu
dumnezeiasca Lui judecat\!

Domnul îl nume[te pe Zaheu fiu al lui Avraam, c\ci el
s-a asem\nat în credin]\ str\mo[ului s\u. Zaheu r\spunde
chem\rii lui Dumnezeu întocmai ca [i marele Patriarh, pri-
mind astfel darul înfierii, pe care Domnul îl pecetluie[te
prin cuvintele: „Fiul Omului a venit s\ caute [i s\ mântu-
iasc\ pe cel pierdut.” Într-adev\r, Domnul cerului S-a po-
gorât pe p\mânt ca s\-l caute pe omul ce piere în p\catele
sale. Asemeni lui Avraam, Zaheu s-a lep\dat de bun\voie
de toate, bucuros s\ par\ nebun în ochii lumii pentru
Dumnezeu, de aceea [i Domnul a binevoit s\-l îndrepteze
[i s\-l sl\veasc\.

Credin]a adev\rat\ izvor\[te din poc\in]\. Ea refuz\ s\
urmeze c\ile lumii acesteia, pentru c\ nu mai este atras\ de

10 Cf. Lc. 10, 42.
11 Evr. 13, 13.
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modelele ei, de frumuse]ile ei trec\toare [i de pref\cuta ei
dragoste. Adev\rata credin]\, însuflat\ de iubirea dumne-
zeiasc\, este absolut\, de aceea omul este gata de orice
jertf\, numai s\ nu piard\ darul mântuirii. Este bucuros s\
se fac\ nebun, asemeni lui Zaheu, [tiind c\ dintr-o astfel de
nebunie se na[te adev\rata în]elepciune. Iar Dumnezeu bine-
voie[te s\ Se s\l\[luiasc\ în aceste suflete care Îl caut\ din
toat\ inima, care dispre]uiesc p\rerea lumii [i îmbr\]i[eaz\
aceea[i ocar\ pe care Domnul Însu[i a luat-o asupr\-{i
pentru noi. 

Întreb\ri [i r\spunsuri

Întrebarea 1: A]i amintit câteva din cuvintele Sfântului
Siluan despre mândrie, dragoste [i smerenie, cuvinte cu ade-
v\rat pline de însuflare. A]i putea s\ ne spune]i mai multe
despre acestea? 

R\spuns: Omul mândru este atât de plin de sine, încât
în el nu mai încape nimic altceva. Nici nu ne vine s\ st\m
de vorb\ cu un astfel de om, c\ci nu va primi nimic din cele
ce-i vom spune. Nu putem comunica cu el, nu-i putem
împ\rt\[i nici m\car un gând. Cu totul altfel se poart\ cel
smerit. El se gole[te pe sine, f\când tuturor loc în inima lui,
în primul rând lui Dumnezeu [i apoi semenilor s\i. De aceea
nu poate exista dragoste adev\rat\ f\r\ smerenie. Smerenia
este sarea dragostei, în timp ce mândria ucide dragostea.
{tim cu to]ii din experien]\ c\ din pricina unui singur gând
de mândrie inima, care pân\ atunci fusese cald\ [i plin\ de
via]\, se r\ce[te, moare, iar din noi dispare orice urm\ de
iubire. 

Aceast\ tem\ este des întâlnit\ în scrierile Sfântului Siluan
[i ale P\rintelui Sofronie. Sfântul Siluan a cunoscut din cercare
dragostea f\r\ de margini a lui Hristos atunci când L-a v\zut
pe Domnul în slav\ în dreptul icoanei Sale. În clipa aceea
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dac\ punctul nostru de referin]\ este Domnul Însu[i, atunci
smerenia nu are sfâr[it. Nu ne mai putem mândri, c\ci [tim
c\ adev\rata smerenie este de neatins, de vreme ce este
întruchipat\ de Hristos-Dumnezeu. Tindem spre ea, dar
nu suntem în stare a o atinge în chip des\vâr[it. În lumina
celor spuse mai sus în]elegem de ce Sfântul Pavel zicea:
„Iisus Hristos a venit în lume ca s\ mântuiasc\ pe cei p\-
c\to[i, dintre care cel dintâi sunt eu.“13 Marele Apostol putea
m\rturisi c\ el este întâiul între p\c\to[i, deoarece se în-
vrednicise de vederea lui Hristos [i cuno[tea m\sura la
care ar trebui s\ se ridice omul dac\ vrea s\ se asemene
Fiului lui Dumnezeu. {i cu cât mai limpede Îl vedem pe
Domnul, cu atât mai adânc\ devine smerenia noastr\. 

Pe Hristos Îl întâlnim în adâncul inimii, acolo unde se
zugr\ve[te chipul Lui, precum arat\ acela[i Apostol: „O,
copiii mei, pentru care suf\r iar\[i durerile na[terii, pân\
ce Hristos va lua chip în voi!“14 Când Hristos a luat chip în
inima noastr\, ne coborâm mintea înl\untrul ei [i vedem
Fa]a Domnului, sfin]enia [i m\re]ia Lui. Atunci în]elegem
c\ smerenia nu are hotar pe p\mânt. A[adar, nu trebuie s\
ne compar\m cu semenii no[tri muritori, ci cu Hristos –
pilda noastr\ cea des\vâr[it\. „V-am dat vou\ pild\“,
spune Domnul. El este Înv\]\torul [i St\pânul nostru.

Întrebarea 3: Mi-a r\mas în minte un cuvânt pe care l-a]i
spus mai înainte: când Dumnezeu ne strive[te, atunci suntem
preg\ti]i s\ primim t\m\duire. La mine în parohie este o
doamn\ în vârst\ care [i-a pierdut de curând singurul ei fiu,
de care depindea într-un fel via]a ei [i a fiicei sale infirme,
c\ci el avea grij\ de amândou\ f\r\ s\ se gândeasc\ deloc
la sine. Acest fiu a murit îns\ pe nea[teptate. De sup\rare,
s\rmana mam\ nu mai vrea s\ vin\ la biseric\; Îl învinuie[te

13 I Tim. 1, 15.
14 Gal. 4, 19.
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probabil pe Dumnezeu. De[i e un suflet puternic, totu[i a
c\zut într-o mare dezn\dejde. Iar eu nu prea [tiu cum s-o ajut.

R\spuns: Probabil c\ s\rmana femeie nu a avut o atitu-
dine dreapt\ nici înainte de aceast\ nenorocire. Sfin]ii P\rin]i
spun c\ cei în]elep]i ocolesc suferin]a f\r\ de voie prin
suferin]a de bun\voie. Cu alte cuvinte, dac\ suntem în]e-
lep]i, n-ar trebui s\ a[tept\m s\ fim asupri]i de semenii
no[tri, ci noi în[ine ar trebui s\ fim cei mai mari prigonitori
ai no[tri – acesta este duhul lui Hristos. Cu siguran]\, cuvântul
pe care l-am amintit mai înainte: când Dumnezeu ne strive[te,
atunci suntem preg\ti]i s\ primim t\m\duire, este un cuvânt aspru
[i, prin urmare, greu de purtat. Dar [i în Evanghelii, în Faptele
Apostolilor [i în Epistole g\sim multe astfel de cuvinte „grele”.

De pild\, v\ aminti]i ce am spus mai înainte despre
Sfântul Ioan Botez\torul, cum îi numea pe fiii lui Israel pui
de vipere, [i totu[i, îi mângâia cu astfel de cuvinte. Cum
putea oare s\-i mângâie cu asemenea vorbe de ocar\? Fiind
un adev\rat proroc, cuvintele sale izvorau dintr-o inim\
curat\ [i plin\ de har, care îi în[tiin]a pe iudei de adev\rul
acestor cuvinte, trezind umilin]\ în sufletele lor. La rândul
ei, umilin]a aduce smerenia care atrage harul lui Dumne-
zeu, iar harul este cel ce îi mângâie pe oameni. În aceea[i
perspectiv\ în]elegem [i cuvântul Sfântului Apostol Pavel
c\tre corinteni: „C\ci dac\ eu v\ întristez, cine este cel care
s\ m\ înveseleasc\, dac\ nu cel întristat de mine?“15 Este
vorba despre aceea[i [tiin]\ duhovniceasc\: Apostolul era
nevoit s\ zdrobeasc\ orgoliul ucenicilor s\i, ca s\-i aduc\ la
umilin]\ [i prin urmare la smerenie, iar Dumnezeu celor
smeri]i le d\ har, iar celor mândri le st\ împotriv\16. În
acest chip trebuie în]elese toate cuvintele aspre ale Scripturii.
Avem nevoie de aceste cuvinte, precum avem nevoie [i de
certarea lui Dumnezeu; ele ne sunt cu adev\rat de mare

15 II Cor. 2, 2.
16 Cf. Iac. 4, 6 [i I Pt. 5, 5.
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folos, c\ci astfel cunoa[tem c\ Domnul este Tat\l nostru. Celor
care Îi primesc certarea Dumnezeu Se d\ruie[te pe Sine ca
Tat\, spune Sfântul Apostol Pavel.17

A[adar, dac\ suntem în]elep]i [i ne-am însu[it aceast\
[tiin]\, atunci când o nenorocire se abate asupra noastr\,
nu-L vom învinui pe Dumnezeu sau pe semenii no[tri, ci
vom r\mâne neclinti]i pe calea Domnului, m\rturisind aseme-
nea Prorocului Daniel: „A Ta este, Doamne, dreptatea, iar a
noastr\ ru[inarea fe]elor noastre“18, sau asemenea Prorocu-
lui Miheia: „Îndura-voi mânia Domnului, c\ci am p\c\tuit
împotriva Lui.“19Astfel ne vom izb\vi îndat\ [i ne vom ridica
deasupra tragediei pe care o suferim. În felul acesta cei în-
]elep]i ocolesc suferin]ele f\r\ de voie prin cele de bun\-
voie, dup\ cum ne îndeamn\ [i Sfântul Vasile cel Mare:
„Face]i de bun\voie ce ve]i face vrând-nevrând. Nu cru]a]i
via]a aceasta p\mânteasc\, de care neap\rat ve]i fi lipsi]i.”20

Dac\ tot trebuie s\ murim, s\ murim cum se cuvine, s\ murim
de bun\voie potrivit poruncilor lui Dumnezeu, [i aceasta
va fi biruin]a noastr\. Poate c\ nu ni se d\ harul de a p\timi
moarte muceniceasc\, dar cel pu]in s\ murim în ascultare
de poruncile Domnului. Nu trebuie, a[adar, s\ ne cru]\m
via]a pe care oricum o vom pierde; iar dac\ nu o vom cru]a,
atunci o vom îmbr\ca cu via]a cea ve[nic\.

Întrebarea 4: M\ lupt cu urm\toarea ispit\: mereu vreau
s\ [tiu în ce stadiu al vie]ii duhovnice[ti m\ aflu. Cum
putem evita confuziile, tendin]a de a ne înf\]i[a pe noi în[ine
înaintea celorlal]i ca fiind deja ajun[i la o anumit\ m\sur\
duhovniceasc\, ceea ce ne tulbur\ de fapt întreaga via]\
duhovniceasc\ [i ne face s\ c\dem în f\]\rnicie? 

17 Cf. Evr. 12, 6.
18 Dan. 9, 7.
19 Mih. 7, 9.
20 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia a XVIII-a în Scrieri, partea întâia,

trad. Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 1986, p. 532.
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A DOUA PERIOAD|

I. Dumnezeul slavei a tunat

(Psalmi 28, 3)
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8

Omul îºi vine întru sine

Cu to]ii r\t\cim calea, atunci când lep\d\m harul lui
Dumnezeu. Pribegind în ]inuturi îndep\rtate, în c\utarea
drumului înapoi spre casa p\rinteasc\, în]elegem în cele din
urm\ c\ trebuie s\ alegem între via]\ [i moarte: fie ne
întoarcem c\tre Dumnezeul cel viu în suferin]a noastr\, fie ne
l\s\m prad\ dezn\dejdii, cu toate urm\rile ei nimicitoare.

De[i scurt\, pilda fiului risipitor1 este una dintre cele mai
frumoase istorisiri pe care le-a cunoscut vreodat\ omenirea.
Ar fi putut s\ se numeasc\ [i pilda iubirii Tat\lui Ceresc,
pentru c\ în ea se vorbe[te mai mult despre dragostea cea
plin\ de milostivire a Tat\lui decât despre p\catele fiului
risipitor, îns\ numele ce i-a fost dat se potrive[te mai bine
psihologiei omului c\zut. 

Nevoindu-ne s\ ne reg\sim adâncul inimii, în]elegem
c\ tragedia omului const\ în faptul c\ a ales s\ vie]uiasc\ în
afara casei Tat\lui s\u, în afara inimii, departe tocmai de
locul unde s\l\[luie[te Duhul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol
Pavel spune c\ noi suntem temple ale Dumnezeului celui
viu, ceea ce înseamn\ c\ inima noastr\ este s\la[ul firesc al
Duhului Sfânt. Acela[i lucru îl adevere[te [i cel\lalt mare
Apostol, Petru, atunci când zice c\ Duhul slavei [i al lui
Dumnezeu Se odihne[te în inima noastr\.2 

1 Lc. 15, 11-32.
2 Cf. I Pt. 4, 14.
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Lupta nu ne este îns\ u[oar\. Întru f\r\delege am fost
z\misli]i [i nu contenim s\ înmul]im p\catul, adunând stri-
c\ciune peste stric\ciune. Trebuie s\ desfiin]\m legea p\ca-
tului ce st\pâne[te asupra m\dularelor noastre [i s\ insti-
tuim înl\untrul nostru legea celor dou\ mari porunci ale
Noului Leg\mânt: s\-L iubim pe Dumnezeu cu toat\ fiin]a
noastr\, iar aproapele nostru s\ devin\ cuprinsul inimii
noastre.3 Grea, dar totodat\ plin\ de m\re]ie este aceast\
lupt\, c\ci ea presupune trecerea de la întuneric la lumin\,
de la moarte la via]\, de la cele vremelnice la cele ve[nice,
de pe p\mânt la cer, de la firea omeneasc\ c\zut\ la împ\r-
t\[irea cu firea dumnezeiasc\. 

Vrând s\ ne însufle pe calea rena[terii noastre duhov-
nice[ti, în a treia duminic\ dinaintea Postului Mare, Biserica
ne pune înainte pilda fiului risipitor. Mesajul ei este simplu,
dar d\t\tor de mare curaj: oricât de grea ne-ar fi lupta, nu
este loc pentru dezn\dejde în via]a cre[tin\, fiindc\ ne
punem toat\ n\dejdea în Tat\l Ceresc, Care ne caut\ [i ne
a[teapt\ cu bra]ele deschise. Nu numai c\ ne urm\re[te cu
privirea de departe, dar ne [i iese în întâmpinare, vrând s\
ne adune pe to]i în Împ\r\]ia Sa. 

Iat\, a[adar, în ce chip ne iube[te Tat\l nostru cel din
ceruri. Troparul care se cânt\ la începutul slujbei tunderii
în monahism este cunoscut sub numele „Bra]ele p\rinte[ti”:
„Bra]ele p\rinte[ti gr\be[te a mi le deschide, c\ în p\cate
am cheltuit via]a mea! {i c\utând, Mântuitorule, la bog\]ia
cea neîmpu]inat\ a îndur\rilor Tale, nu trece acum cu vederea
inima mea cea s\r\cit\, c\ci c\tre Tine, Doamne, strig cu
umilin]\: gre[it-am la cer [i înaintea Ta!” Monahismul re-
prezint\ un înfrico[\tor „salt” de credin]\ în apriga trud\ a
poc\in]ei, [i totu[i chiar la început de drum cânt\m aceast\
cântare plin\ de duio[ie care ne reaminte[te c\ nimic nu este
cu neputin]\, odat\ ce am gustat din iubirea dumnezeiasc\.

3 Cf. Mt. 22, 37-39.
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S\ ne întoarcem îns\ la pilda noastr\. Fiul cel mai tân\r
îi zice tat\lui: „D\-mi partea ce mi se cuvine din avere.”
Dumnezeu respect\ în chip des\vâr[it libertatea fiilor S\i
[i, f\r\ a Se împotrivi, ne d\ ceea ce pretindem a fi partea
noastr\. El nu ne sile[te s\-L iubim, pentru c\ orice lucru
f\cut din constrângere este lipsit de valoare ve[nic\. Dragostea
are valoare numai atunci când este d\ruit\ de bun\voie,
dintr-o inim\ plin\ de credincio[ie, altminteri nu valoreaz\
nimic.

„{i nu dup\ multe zile, adunând toate, fiul cel mai
tân\r s-a dus într-o ]ar\ dep\rtat\ [i acolo [i-a risipit averea,
tr\ind în desfrân\ri.” Aici se v\de[te în chip l\murit dinamica
r\ului. Primind chiar [i cel mai mic gând p\c\tos, îi îng\-
duim vr\jma[ului s\ intre în inima noastr\ [i s\ ne trag\
tot mai adânc în noroiul p\catului, pân\ ce ne va robi cu
totul [i nu vom mai fi în stare s\ i ne împotrivim. Sfin]ii
P\rin]i ne îndeamn\ s\ t\iem aceste gânduri de la r\d\cin\,
altminteri nu ne vom putea slobozi de sub st\pânirea lor
f\r\ rug\ciunile [i mijlocirile sfin]ilor Bisericii. Astfel, puterea
r\ului ne duce din c\dere în c\dere, târându-ne în adâncul
f\r\ de fund al p\catului [i al pierz\rii. Cât de înfrico-
[\toare este aceast\ ]ar\ îndep\rtat\, acest loc din care
Dumnezeu lipse[te [i pe care Sfânta Scriptur\ îl nume[te
iad! Ne înstr\in\m de dragostea Tat\lui atunci când p\-
r\sim casa Lui; lep\d\m ocrotirea Sa, socotind-o ca pe ceva
ce ni se cuvine de la sine, [i plec\m departe de cas\, departe
de îmbr\]i[area iubitoare a Tat\lui.

„{i-a risipit averea, tr\ind în desfrân\ri.” Aceasta înseamn\
c\ s-a lep\dat de îns\[i fiin]a lui – de esen]a [i de ipostasul
s\u. A renun]at la darul înfierii, la cinstea de a fi fiul singu-
rului Tat\ adev\rat [i s-a f\cut asemeni fiarelor s\lbatice.
Omul pierde totul atunci când dispre]uie[te harul d\ruit
lui de Tat\l Ceresc. {i într-adev\r, mai bine ar fi fost pentru
el s\ nu se fi n\scut deloc în aceast\ lume decât s\ piard\
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bun\voirea milostivirii lui Dumnezeu, c\ci dup\ cuvântul
Psalmistului, mila Lui este mai bun\ decât via]a4.

„S-a f\cut foamete mare în ]ara aceea, [i el a început s\
duc\ lips\”. Nu exist\ ceva mai cumplit decât usc\ciunea
care urmeaz\ p\r\sirii de c\tre Dumnezeu. Nimic nu se poate
asem\na cu durerea desp\r]irii de harul dumnezeiesc, iar
dac\ p\catul [i neascultarea omului sunt pricina retragerii
harului, atunci [i mai mare îi este tânguirea, [i el începe s\
„duc\ lips\.” Fl\mânze[te [i înseteaz\, îns\ în locul bra]elor
p\rinte[ti în care se odihnea odinioar\, se chinuie acum
amarnic în îmbr\]i[area mor]ii. 

Aceast\ ]ar\ îndep\rtat\ unde împ\r\]e[te foametea este
lumea care ne înconjoar\, lumea care s-a lep\dat de Dum-
nezeu [i de harul Lui [i ai c\rei locuitori duc o via]\ stearp\
[i nefericit\. Poate c\ hambarele [i buzunarele le sunt pline,
dar inimile le sunt goale [i înfometate. Cumplit lucru este
foamea inimii! O inim\ plin\ de harul lui Dumnezeu nu
duce lips\ de nimic, c\ci bog\]ia ei este Domnul Însu[i. Atunci
omul rabd\ bucuros s\r\cia, v\zând în fiecare suferin]\ un
prilej de a se veseli întru Domnul. În s\r\cie cugetul omului
se alipe[te atât de mult de Duhul lui Dumnezeu, încât în-
l\untrul lui se na[te o mare putere care îl ajut\ s\ înfrunte
toate greut\]ile [i încerc\rile. Cât despre inima pustiit\ [i
lipsit\ de harul dumnezeiesc, nefericirea ei pare s\ nu aib\
sfâr[it. 

Cumplita foamete din acea ]ar\ îndep\rtat\ nu este
numai foamea unei inimi s\r\cite [i împietrite care a pierdut
harul lui Dumnezeu. Nefericitul tân\r ce se bucurase de mare
mângâiere în casa tat\lui s\u s-a îndep\rtat atât de mult de
Dumnezeu [i de Împ\r\]ia iubirii Lui, încât s-a alipit de
împ\r\]ia str\in\ a demonilor, devenind robul viclenelor
uneltiri ale acestora. Dac\ omul nu s\vâr[e[te lucrul lui Dum-
nezeu, dac\ nu lucreaz\ împreun\ cu Domnul la zidirea

4 Cf. Ps. 62, 4.
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va p\stra mereu înl\untrul s\u o anumit\ noble]e ce nu
poate fi nimicit\ niciodat\ – chipul lui Dumnezeu dup\
care a fost zidit. Iar Dumnezeu a s\dit în fiin]a noastr\
putin]a de a ne poc\i, astfel încât, în orice clip\ a vie]ii
noastre, s\ ne putem întoarce la El [i s\-I cerem iertare.
Când omul „î[i vine întru sine”, începe s\-[i cerceteze cu
luare-aminte inima [i s\ vorbeasc\ cu Dumnezeu cu toat\
sinceritatea, adic\ în adev\rul poc\in]ei. Atunci Domnul îl
învrednice[te de o mare cinste, rev\rsând asupra lui no-
ianul de-via]\-d\t\tor al îndur\rilor Sale. Zidindu-l pe om
dup\ chipul [i asem\narea Sa, Dumnezeu a s\dit în firea
lui dorirea dup\ înfierea dumnezeiasc\, dorire pe care El o
întâmpin\ cu binecuvântatele [i mântuitoarele Sale cuvinte:
„Toate ale Mele, ale tale sunt.” Altfel spus: „Plin\tatea vie]ii
Mele, omule, este acum via]a ta!” Însu[irile pe care Dum-
nezeu le are dup\ fire le d\ruie[te omului, care devine astfel
dumnezeu dup\ har.

Durerea [i foamea îl silesc pe fiul risipitor s\ priveasc\
înl\untrul s\u. Omul are nevoie de mult curaj ca s\-[i vin\
în fire, s\-[i cerceteze inima [i s\ înfrunte realitatea s\r\ciei
aduc\toare de moarte care a pus st\pânire pe fiin]a lui. De
îndat\ ce-[i recunoa[te îns\ starea [i [i-o m\rturise[te,
Dumnezeu Se gr\be[te s\-i vin\ în ajutor; îl lumineaz\,
ar\tându-i unde anume se afl\. În aceast\ viziune neobi[-
nuit\, omul prime[te luminarea lui Dumnezeu „din spate”,
ca s\ folosim cuvintele P\rintelui Sofronie. El nu-L con-
templ\ pe Dumnezeu, ci mai degrab\ î[i vede propriile
p\cate. Harul îi dezv\luie lipsurile sale [i îi d\ s\ vad\
iadul în care s-a afundat [i din care Dumnezeu lipse[te6, în-
tocmai cum o raz\ de lumin\ scoate la iveal\ pe nea[teptate
praful dintr-o înc\pere întunecat\. Cunoa[terea propriei
s\r\cii duhovnice[ti îi d\ omului putin]a s\ deosebeasc\ [i

6 Arhimandritul Sofronie, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, pp. 42-43.
Vezi, de asemenea, Arhimandritul Sofronie, Despre rug\ciune, p. 46 [i
Rug\ciunea, experien]a vie]ii ve[nice, pp. 53-54.
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s\ caute numai acele lucruri care sunt nestric\cioase [i dum-
nezeie[ti [i s\ le dispre]uiasc\ pe cele stric\cioase ale acestei
vie]i trec\toare. Acesta este începutul în]elepciunii, c\ci cu-
noa[terea adev\ratei st\ri în care ne afl\m na[te în noi frica
lui Dumnezeu7.

Deosebit de însemnat\ este clipa în care omul „î[i vine
întru sine“. Aceast\ expresie este des folosit\ de p\rin]ii
isiha[ti din veacul al XIV-lea, atunci când vorbesc despre
întoarcerea min]ii în s\la[ul inimii, dup\ ce, atras\ de p\cat,
ea a pribegit în lumea din afar\. Întocmai ca [i fiul risipitor,
mintea care se desparte de pomenirea lui Dumnezeu se face
asemenea fiarelor s\lbatice sau asemenea demonilor. Omul
cade din via]a curat\ [i plin\ de toat\ în]elepciunea [i începe
s\ duc\ o via]\ desfrânat\, a c\rei urmare inevitabil\ este
dezbinarea [i risipirea min]ii, a sim]urilor [i a întregii sale
existen]e. Pentru ca firea omului s\-[i recapete unitatea, tre-
buie ca mintea s\ se uneasc\ din nou cu inima într-o
mi[care t\m\duitoare spre cele dinl\untru; ea trebuie s\
coboare [i s\ se s\l\[luiasc\ în inim\, c\ci numai dac\ se
une[te cu aceasta poate ocârmui cu adev\rat fiin]a omului.
{i când toat\ fiin]a noastr\, inclusiv trupul, se adun\ în
inim\, are loc o a treia mi[care, de data aceasta c\tre Dum-
nezeu. Aceast\ tripl\ mi[care are un caracter circular, potrivit
Sfin]ilor P\rin]i isiha[ti. Dup\ ce [i-a risipit toat\ averea în
lumea din afar\ (prima mi[care), fiul risipitor „î[i vine în
sine” (a doua mi[care) [i se întoarce apoi cu toat\ fiin]a c\tre
îmbr\]i[area Tat\lui (a treia mi[care)8. Dar pentru a-[i uni
din nou mintea cu inima, omul trebuie s\ înfrunte mul]imea
gândurilor pe care i le aduce vr\jma[ul, majoritatea lor
n\scute din mândrie. Îns\ cel ce [i-a aflat adâncul inimii
începe s\ cunoasc\ de unde vin [i încotro se îndreapt\
aceste gânduri [i nu se mai las\ atât de u[or am\git de ele

7 Cf. Ps. 110, 10.
8 Vezi Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Via]a [i înv\]\tura Sfântului Grigorie

Palama, EIBMBOR, Bucure[ti, 2006, Tratatul II din Triada I, p. 269.
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precum odinioar\, c\ci de acum a înv\]at s\ str\juiasc\ intrarea
în inim\. Iar când, în cele din urm\, omul ajunge s\ petreac\
neîncetat cu mintea în inim\, p\mântul inimii lui rode[te
numai gânduri smerite care îi hr\nesc [i-i reînnoiesc în-
treaga fiin]\.

Din nefericire, cei mai mul]i dintre noi tr\im în afara
inimii, de aceea [i mintea noastr\ se afl\ într-o permanent\
stare de confuzie. Majoritatea gândurilor ce se nasc în-
l\untrul ei sunt gânduri p\tima[e care ne vat\m\, de[i
uneori ne pot cerceta [i gânduri bune. Atâta timp cât vom
continua s\ ne nesocotim inima, vom fi robii acestei st\ri
devastatoare, îns\ când durerea devine de nesuportat începem
s\ c\ut\m drumul înapoi spre cas\. Amintindu-[i de casa
p\rinteasc\, fiul risipitor î[i vine în sine [i chibzuie[te: „Câ]i
arga]i ai tat\lui meu sunt îndestula]i de pâine, iar eu pier
aici de foame!” Cu to]ii purt\m îngropate înl\untrul nostru
amintiri despre casa Tat\lui Ceresc, c\ci sufletul nostru va
p\stra mereu urmele harului Sfântului Botez prin care ne-am
îmbr\cat cu Hristos. Ba mai mult, de fiecare dat\ când ne
împ\rt\[im cu Sfintele Taine primim pecetea cea nepieri-
toare a bun\t\]ii [i milostivirii lui Dumnezeu. În inima fiului
risipitor se na[te acum un alt gând smerit: „Sculându-m\,
m\ voi duce la tat\l meu...” Hot\rârea de a se ridica din starea
lui c\zut\ marcheaz\ începutul rena[terii sale l\untrice:
v\zând realitatea cutremur\toare a pierzaniei sale, el se în-
toarce întru sine [i c\tre Tat\l s\u. Astfel începe cre[terea
lui dinamic\ în Dumnezeu. Acum este cu adev\rat preg\tit
s\ fie luminat [i cur\]it, c\ci a început s\ vorbeasc\ cu
Dumnezeu cu toat\ sinceritatea, din adâncul inimii sale.
Rug\ciunea unei min]i împr\[tiate nu are nici limpezime,
nici profunzime, în timp ce mintea care s-a unit cu inima
prisose[te de rug\ciune smerit\ – o rug\ciune puternic\ ce
ajunge la urechile Domnului Savaot. „Tat\, am gre[it la cer
[i înaintea Ta.” Omul descoper\ acum puterea smereniei [i
în]elege c\ lui Dumnezeu I se cuvine toat\ slava [i cinstea,
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Tat\lui „i s-a f\cut mil\ [i, alergând, a c\zut pe grumazul
lui [i l-a s\rutat.”12 Alearg\, cade [i s\rut\ – trei verbe
d\t\toare de mare putere. Dumnezeu alearg\ în întâmpi-
narea celui ce se poc\ie[te, ca s\-i dea puterea s\ duc\ la
îndeplinire hot\rârea de a se întoarce la El. Domnul cade
pe grumazul omului, pentru ca omul s\ devin\ purt\tor de
Dumnezeu, un „roib” ce-L poart\ pe Dumnezeu ca pe c\l\-
re]ul s\u. Cât de frumoase sunt aceste imagini pe care le
folose[te Scriptura pentru a descrie nem\rginita dragoste [i
smerenie a lui Dumnezeu! Minunat este Dumnezeul nostru! El
S-a smerit pe Sine înaintea noastr\, din dragoste pentru noi,
biruind astfel moartea p\catului. Atât de mult ne iube[te,
încât Se face slujitorul nostru, ca s\ ne primeasc\ în propria
Lui via]\ [i Împ\r\]ie. Domnul revars\ noianul îndur\rilor
Sale peste omul care se poc\ie[te, iar acesta este începutul
vie]ii ve[nice, al vie]ii în Dumnezeu ce nu cunoa[te nici
stric\ciune, nici sfâr[it. Atunci când omul devine purt\tor
de Dumnezeu, merge din putere în putere, iar bucuria lui
spore[te neîncetat, f\cându-se tot mai deplin\.

Abia î[i începe fiul risipitor spovedania, c\ milostivul
tat\ îl [i strânge la piept [i îl s\rut\. Tat\l cunoa[te pre-
facerea inimii sale [i, plin de bucurie, nici m\car nu-i
ascult\ m\rturisirea. Atât de mult dore[te s\-l rea[eze pe
cel poc\it în demnitatea de fiu, încât porunce[te slugilor
s\-i aduc\ îndat\ haina cea mai bun\. La fel se întâmpl\ [i
cu noi, atunci când îmbr\]i[\m poc\in]a [i plângem înaintea
lui Dumnezeu: Domnul nu întârzie s\ ne d\ruiasc\ iertare.
Dar s\ nu uit\m c\ adev\rul poc\in]ei noastre este pecetluit
numai atunci când ne m\rturisim p\catele înaintea unui
om „asemenea p\timitor ca noi”13, un preot al Bisericii lui
Hristos.

12 Lc. 15, 20. Textul grecesc spune: „[i l-a acoperit cu s\rut\ri” – kaiV
katefivlhsen aujtovn. 

13 Fapte 14, 15.
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Dup\ ce [i-a îmbr\]i[at fiul, tat\l îi împ\rt\[e[te îns\[i
via]a lui [i îi d\ruie[te toate bog\]iile sale, ca [i cum acesta
nu ar fi p\r\sit niciodat\ casa p\rinteasc\. Pentru el p\catele
fiului risipitor sunt precum firele de praf pe o oglind\, pe
care le [terge într-o clip\, l\sând sticla curat\ ca la început.
„Aduce]i degrab\ haina lui cea dintâi ...” Tat\l îl îmbrac\
în haina cinstei [i a slavei [i „d\ inel în mâna lui [i înc\l-
]\minte în picioarele lui”. Potrivit Sfin]ilor P\rin]i, haina
reprezint\ cinstea înfierii, iar inelul închipuie puterea de a
duce o via]\ f\r\ de p\cat, p\zind poruncile lui Dumnezeu.
De asemenea, în vechime, dac\ cineva d\ruia cuiva inelul
s\u îl învestea pe acesta cu însemnele puterii sale. La fel
face [i Dumnezeu cu p\c\tosul care se întoarce: îl face mo[-
tenitorul de drept al propriei Sale vie]i. Înc\l]\mintea re-
prezint\ [i ea semnul înfierii, al libert\]ii omului, c\ci pe
vremea aceea numai slugile umblau descul]e. 

„{i aduce]i vi]elul cel îngr\[at [i-l înjunghia]i [i, mâncând,
s\ ne veselim.” Plin de bucurie, tat\l preg\te[te praznic
luminat în cinstea întoarcerii fiului s\u. Domnul Însu[i spune
în Evanghelie: „Bucurie mare se face în cer pentru un p\c\tos
care se poc\ie[te.”14 Într-adev\r, pe p\mânt omul tr\ie[te
între dou\ lumi, primind raze de lumin\ din Împ\r\]ia
cerurilor [i umbre ale întunericului din lumea de dedesubt.
Depinde de libera sa alegere dac\ în clipa mut\rii din
aceast\ via]\ înaintea lui se va deschide poarta c\tre fericirea
ve[nic\ sau cea c\tre întunericul chinuitor al propriei sale
tic\lo[ii. Tat\l Ceresc are îns\ un singur gând: „Acest fiu al
meu mort era [i a înviat, pierdut era [i s-a aflat.” Nem\-
surat\ Îi este bucuria, precum neostoit\ Îi este [i setea dup\
mântuirea noastr\! De fapt, dorin]a Lui arz\toare ca noi s\
ne întoarcem la El este cea care ne duce la poc\in]\. 

Întoarcerea fiului risipitor nu a pricinuit îns\ bucurie
fratelui s\u mai mare, care lucra la ]arin\ în afara casei

14 Cf. Lc. 15, 7.
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p\rinte[ti. Acesta îi întruchipeaz\ pe farisei, care nu s-ar fi
bucurat vreodat\ de întoarcerea unui p\c\tos, c\ci pentru
ei p\c\to[ii erau vrednici de iad. Fariseii î[i puneau n\dejdea
numai în dreptatea lor, dovedind astfel c\ se aflau înc\ la
]arin\, adic\ în afara l\ca[ului inimii lor. Întocmai ca [i fiul
cel mare din parabol\, ei se considerau fii ascult\tori ai lui
Dumnezeu, f\r\ s\-[i dea îns\ seama c\ niciodat\ nu-[i d\-
ruiser\ cu adev\rat inima Tat\lui Ceresc. Nu ajunseser\ la
cunoa[terea lui Dumnezeu, nici nu se împ\rt\[iser\ vreodat\
de Duhul Lui. Ei împlineau în mod mecanic legea, crezând
c\ astfel Îl pot sili pe Dumnezeu s\-i mântuiasc\.

„{i când a venit [i s-a apropiat de cas\, a auzit cântece
[i jocuri. {i, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat
ce înseamn\ acestea.” Neputând în]elege ce se întâmpl\,
fiul cel mare a întrebat pe una dintre slugi, care i-a spus:
„Fratele t\u a venit, [i tat\l t\u a înjunghiat vi]elul cel
îngr\[at, pentru c\ l-a primit s\n\tos.” Socotindu-se ne-
drept\]it, el s-a umplut de mânie [i a r\spuns ca [i cum ar
fi fost cu totul lipsit de inim\, sau mai degrab\ ca [i cum ar
fi avut o inim\ de piatr\. A refuzat s\ intre în cas\, parc\
spunându-I lui Dumnezeu: „Dac\ îi prime[ti pe p\c\to[i în
Împ\r\]ia Ta, atunci eu prefer s\ r\mân afar\.” Din nefe-
ricire, vedem aceast\ atitudine la mul]i cre[tini din ziua de
ast\zi, care nu numai c\ nu se bucur\ cu adev\rat de
întoarcerea unui p\c\tos la Dumnezeu, dar se [i întristeaz\
v\zând c\ acesta spore[te în via]a duhovniceasc\. 

„Dar tat\l lui, ie[ind, îl ruga.” Precum a ie[it în întâm-
pinarea fiului risipitor, la fel iese tat\l s\-l întâmpine acum
[i pe fiul cel mare. Dumnezeu Se smere[te înaintea tuturor
fiilor S\i, vrând s\ ne adune pe to]i în casa Lui. Dar câ]i
dintre noi nu refuz\m oare s\ împ\rt\[im bucuria Tat\lui
Ceresc, r\spunzându-I în schimb cu obr\znicie: „Iat\, atâ]ia
ani î]i slujesc [i niciodat\ n-am c\lcat porunca ta. {i mie
niciodat\ nu mi-ai dat un ied, ca s\ m\ veselesc cu prietenii
mei.” Un astfel de r\spuns arat\ c\ leg\tura noastr\ cu
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Dumnezeu nu poart\ pecetea iubirii adev\rate. Iar dac\ nu
suntem uni]i cu Hristos prin dragoste smerit\, atunci
suntem departe de des\vâr[ire [i mântuirea noastr\ este
îndoielnic\. Cuvintele fiului celui mare dovedesc c\ inima
lui era lipsit\ de „sarea” dragostei. El continu\ cu [i mai
mult\ am\r\ciune: „Dar când a venit acest fiu al t\u, care
]i-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el
vi]elul cel îngr\[at.” Cât\ mânie [i dispre] împotriva frate-
lui s\u! Îl judec\ [i îl osânde[te dup\ p\catele lui, neputând
vedea îns\ prefacerea care a avut loc în sufletul acestuia.

Atunci milostivul tat\, în marea sa bun\tate, îi r\spunde:
„Fiule, tu totdeauna e[ti cu mine [i toate ale mele ale tale
sunt.” Acestea sunt probabil cele mai înduio[\toare cuvinte
din întreaga pild\! Tat\l arde de dorin]a de a-l t\m\dui pe
fiul s\u de invidie: „}i-am dat deja tot ce este al meu. De ce
s\-l pizmuie[ti pe fratele t\u? Nu-]i cer decât s\ m\ iube[ti
ca un fiu.” Dac\ inima fiului celui mare ar fi fost unit\ cu
inima tat\lui, atunci bucuria acestuia ar fi fost [i bucuria
lui. Cinstea fratelui s\u ar fi fost [i cinstea lui, întocmai
cum lumina unei lumân\ri nu se mic[oreaz\ atunci când
aprindem de la ea [i alte lumân\ri. Numai dup\ ce Îi dovedim
lui Dumnezeu c\ Îl iubim ca ni[te fii adev\ra]i devenim în
stare a primi tot ce este al Lui, Îns\[i Via]a Sa [i toat\
bog\]ia darurilor Sale.

Nespus de blânde, cuvintele Domnului scot la iveal\
dorin]a Lui fierbinte de a ne t\m\dui de meschina patim\ a
invidiei. Într-un alt loc din Evanghelie, dup\ Învierea
Domnului, Petru Îl întreab\ pe Hristos despre Ioan. Pe de o
parte, Sfântul Petru era cuprins de mare ru[ine pentru c\
se lep\dase de Hristos; pe de alt\ parte, el nu uitase c\ la
Cina cea de Tain\ ucenicul cel iubit î[i rezemase capul de
pieptul Înv\]\torului. De aceea ~l întreab\ pe Iisus: „Doamne,
dar cu acesta [Ioan] ce se va întâmpla?” Hristos îi r\s-
punde: „Dac\ voiesc ca acesta s\ r\mân\ pân\ voi veni, ce
ai tu? Tu urmeaz\ Mie.”15 Cu alte cuvinte, nu trebuie s\ ne

15 In 21, 20-22.
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va reînnoi neîncetat. Atunci nu ne vom mai teme de nimic,
c\ci nimeni nu ne va mai putea desp\r]i de dragostea Lui. 

Fire[te, via]a ve[nic\ nu este altceva decât leg\tura pe
care am stabilit-o cu Mântuitorul nostru înc\ din aceast\
via]\, leg\tur\ care va continua [i în veacul ce va s\ fie.
Vom fi judeca]i potrivit dragostei noastre, potrivit fiec\rui
cuvânt al lui Hristos cuprins în Evanghelie. Întocmai cum
Domnul l-a întrebat pe Apostolul Petru dup\ Înviere: „M\
iube[ti tu pe Mine?”, la fel ne va întreba [i pe noi în veacul
viitor: „Dar tu, m\ iube[ti pe Mine?” {i noi vom r\spunde
la rândul nostru: „Da, Doamne, Tu [tii c\ Te iubesc.”16 Dar
hot\rârea [i îndr\znirea cu care vom r\spunde vor depinde
întru totul de profunzimea leg\turii noastre cu Persoana
lui Hristos. Atitudinea pe care o adopt\m în via]a aceasta
ne va înso]i [i dincolo de mormânt, dup\ cum se arat\ în
chip l\murit în pericopa despre Judecata de Apoi din Sfânta
Evanghelie: „Doamne, când am f\cut vreun bine pe acest
p\mânt? }ie }i se cuvinte slava, nou\ ru[inea fe]ei.”17 Acesta
este gândul smerit pe care îl rostesc drep]ii înaintea lui
Dumnezeu [i care le-a hr\nit poc\in]a de-a lungul vie]ii lor
p\mânte[ti. De aceea se cade s\ ne însu[im [i noi înc\ de
pe acum aceast\ atitudine smerit\, pentru a ne învrednici
de via]a ve[nic\ al\turi de Domnul. Trufia [i îndrept\]irea
de sine nu-[i au locul aici, îns\ din p\cate ele ne pot înso]i în
ve[nicie, osândindu-ne la ve[nica desp\r]ire de Dumnezeu.

Pentru noi raiul este Hristos. Sfântul Siluan m\rturi-
se[te: „Dac\ to]i oamenii s-ar poc\i [i ar p\zi poruncile lui
Dumnezeu, atunci raiul ar fi pe p\mânt, c\ci «Împ\r\]ia lui
Dumnezeu este înl\untrul nostru». Împ\r\]ia lui Dumnezeu
este Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt [i în cer, [i pe p\mânt
acela[i este.”18 Raiul începe aici pe p\mânt, prin iubirea de

16 Cf. In 21, 16-17.
17 Cf. Mt. 25, 37-39.
18 Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, p. 372.
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Dumnezeu [i de aproapele. În aceasta se cuprinde toat\
bog\]ia vie]ii ve[nice, c\ci omul a fost zidit ca s\-L m\reasc\
pe Dumnezeu, dându-I pururea slav\. Iar Domnul Se bu-
cur\ s\ întoarc\ aceast\ slav\ chipului S\u, omului, care la
rândul lui aduce [i mai mult\ laud\ Ziditorului s\u. Astfel
p\trundem în nesfâr[ita mi[care circular\ a dragostei [i a
slavosloviei. Cre[terea în Dumnezeu este adev\rata împli-
nire a omului care a fost chemat la asem\narea cu Dum-
nezeu Însu[i.
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9

Chemarea de a birui moartea

a) Certarea plin\ de milostivire a Domnului

În prima perioad\ a vie]ii duhovnice[ti, atât de minu-
nat\ [i de plin\ de însuflare, cerurile sunt larg deschise
înaintea omului [i Dumnezeul cel ve[nic încheie un leg\-
mânt cu f\ptura pe care a zidit-o din ]\râna p\mântului.
Domnul a cinstit aceast\ ]\rân\ cu propria Lui suflare, în-
zestrându-l pe om cu o sim]ire adânc\ [i cu un cuget înalt
[i nobil. Aceast\ prim\ perioad\ este un semn al bun\voirii
lui Dumnezeu atât de puternic, încât unii oameni p\r\sesc
lumea [i îmbr\]i[eaz\ via]a monahal\. Lumea caut\ s\ ne
ademeneasc\ cu pl\cerile ei trec\toare [i s\ ne fac\ robi pa-
timilor, [i cu to]ii [tim cât este de greu s\ ne izb\vim din
aceast\ robie. Dac\ întâia cercetare a harului îl însufl\ pe
om s\ lepede cele vremelnice [i s\-I urmeze lui Hristos, atunci
biruin]a asupra lumii este câ[tigat\ cel pu]in pe jum\tate.

Aceast\ prim\ jum\tate a biruin]ei este numit\ de Sfântul
Apostol Pavel r\stignirea lumii.1 Înaintea noastr\ st\ îns\ a
doua jum\tate – o lupt\ mai presus de puterile omene[ti,
prin care lumea este dezr\d\cinat\ dinl\untrul nostru, iar
noi suntem „r\stigni]i pentru lume”. Dac\ prima perioad\
a vie]ii duhovnice[ti este vremea ar\t\rii negr\itei iubiri de
oameni a lui Dumnezeu [i a cercet\rii harului S\u, în a

1 Cf. Gal. 6, 14.
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doua perioad\ este rândul omului s\-L încredin]eze pe
Dumnezeu c\ Îi apar]ine. 

În acest r\stimp, harul pe care Dumnezeu ni l-a d\ruit
la început se retrage, l\sându-ne sufletul s\rac [i pustiu.
Este foarte important s\ [tim ce se ascunde în spatele acestei
perioade de cercare, s\-i în]elegem [i s\-i valorific\m marele
poten]ial duhovnicesc, ca s\ atragem asupra noastr\ daru-
rile lui Dumnezeu. În lumina acestei în]elegeri, vremea
cert\rii Domnului devine nespus de creativ\, fiind îns\[i
temelia pe care se zide[te mântuirea omului.2 Pentru a nu
primi îns\ harul lui Dumnezeu în zadar, se cuvine s\ cer-
cet\m cu luare-aminte în ce chip vine el [i din ce pricin\ ne
p\r\se[te – o adev\rat\ [tiin]\ care ne înva]\ s\ adun\m [i
s\ p\str\m harul în inima noastr\. Numai dac\ harul spo-
re[te înl\untrul nostru, soarele cel în]eleg\tor al drept\]ii
va r\s\ri în inimile noastre3 [i vom izbuti s\ ne înf\ptuim
adev\rata lucrare mai înainte de c\derea serii – asemeni
omului celui duhovnicesc care, precum spune Psalmistul,
„iese la [adev\ratul] s\u lucru ... pân\ seara”4.

Aceast\ minunat\ [tiin]\ a p\str\rii harului ne însufl\
s\ c\ut\m mereu noi c\i [i mijloace de a ne smeri cugetul
înaintea lui Dumnezeu, pentru a putea sta cu vrednicie
înaintea Fe]ei Sale [i a fi auzi]i de c\tre El. Atunci când
Apostolul spune: „[...] [i dup\ ce ve]i ispr\vi totul, s\ r\-
mâne]i în picioare”5, el ne îndeamn\ de fapt s\ c\ut\m cu

2 Arhimandritul Sofronie, Despre rug\ciune, p. 47.
3 Cf. II Pt. 1, 19.
4 Cf. Ps. 103, 24. Vezi, de asemenea, „Al celui dintru Sfin]i P\rintelui

nostru, Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, c\tre prea cinstita
între monahii Xenia Cuvânt «Pentru patimi [i despre bun\t\]i, [i pentru
rodurile care se nasc din f\r\ de grija min]ii»”, în Filocalia de la Prodromu,
vol II, Ed. Universalia, Bucure[ti, 2001, p. 238.

5 Cf. Ef. 6, 13, Biblia diortosit\ dup\ Septuaginta, redactat\, adnotat\
[i tip\rit\ de I.P.S. Bartolomeu Anania, Ed. Rena[terea, Cluj-Napoca,
2009.
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iscusin]\ orice cale de a r\mâne în harul întru care am fost
chema]i, a[a cum reiese din originalul grecesc „a{panta
katergasavmenoi sth~nai”. Omul înva]\ s\ fie intuitiv [i in-
ventiv pe m\sur\ ce se adânce[te în cercetarea judec\]ilor
lui Dumnezeu [i p\trunde în taina cuvântului S\u. El se
sârguie[te s\ vorbeasc\ cu Domnul în smerenie, ca s\ afle
har înaintea Lui, s\ se apropie tot mai mult de El [i s\
cunoasc\ Duhul S\u. Atunci i se descoper\ judec\]ile cele
smerite [i adânci ale lui Dumnezeu [i g\se[te în acela[i
timp curajul s\ priveasc\ înl\untrul s\u. P\trunde adâncul
de necuprins al bun\t\]ii dumnezeie[ti [i cu mare durere
con[tientizeaz\ adâncul stric\ciunii [i al vicleniei ascunse
în inima lui. Con[tiin]a propriei s\r\cii duhovnice[ti înaintea
acestui mare Dumnezeu al dragostei d\ na[tere unei în-
cord\ri chinuitoare înl\untrul s\u; atunci el, de bun\voie,
ia asupr\-[i orice fel de nevoin]\ cu putin]\, numai s\
atrag\ din nou harul în inima lui, s\ redobândeasc\ acel
har negr\it pe care Dumnezeu i l-a d\ruit la început. 

P\rintele Sofronie obi[nuia s\ spun\ c\ precum pome-
nirea mor]ii este un dar al harului dumnezeiesc, tot a[a
este [i retragerea harului.6 C\ci la fel cum pomenirea mor]ii
este o evanghelie a vie]ii, în m\sura în care îl confrunt\ pe
om cu ve[nicia în aspectul ei negativ, în acela[i chip pierderea
harului poate fi izvor de mare însuflare dac\ o tr\im a[a
cum ne-au înv\]at p\rin]ii no[tri duhovnice[ti. Aceasta în-
seamn\ c\ nu ne este îng\duit a c\dea în dezn\dejde ori în
trând\vie din pricina usc\ciunii duhovnice[ti ce înso]e[te a
doua perioad\, ci mai degrab\ se cuvine s\ fugim de cum-
plita ispit\ care ne îndeamn\ a lep\da jugul cel bun [i povara
cea u[oar\ a Domnului7. Cunoscând din cercare cât de im-
portant este s\ dobândim o în]elegere dreapt\ a celei de-a
doua perioade pentru a preveni c\derile inutile, P\rintele

6 Vezi Arhimandritul Sofronie, Despre rug\ciune, pp. 74-75.
7 Cf. Mt. 11, 30.
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Sofronie a scris [i a vorbit despre aceasta în nenum\rate
rânduri. 

* * *
Aflându-m\ în Fran]a la sfâr[itul anilor [aizeci, am

observat cu durere c\ devenise un lucru tot mai obi[nuit
pentru monahii din vest s\-[i p\r\seasc\ m\n\stirea [i s\
se întoarc\ în lume. Ne[tiind cum s\ tr\iasc\ în chip
cuvenit chinuitoarea retragere a harului în cea de-a doua
perioad\ a vie]ii duhovnice[ti, ei î[i pierdeau însuflarea [i
râvna, ajungând s\ se îndoiasc\ de îns\[i chemarea lor
monahal\. Dac\ ar fi avut îns\ un pov\]uitor duhovnicesc
vrednic de încredere, care s\ le înf\]i[eze aceast\ expe-
rien]\ negativ\ a încerc\rilor din perspectiva scopului ei
dumnezeiesc – ca un adev\rat izvor de însuflare [i semn al
alegerii Domnului – nu ar fi c\zut niciodat\ în dezn\dejde.
Mul]i oameni au venit s\-i cear\ sfatul P\rintelui Sofronie
în leg\tur\ cu aceast\ problem\, iar el i-a ajutat s\ vad\
lucrurile într-o alt\ lumin\. Nu pu]ini dintre ace[tia au devenit,
la rândul lor, sprijin [i pild\ de vie]uire pentru semenii lor. 

Când oamenii din lume primesc harul pomenirii mor]ii,
nu este nimeni care s\ le l\mureasc\ aceast\ experien]\ din
perspectiv\ duhovniceasc\. Problema este încredin]at\ de
cele mai multe ori psihologilor, îns\ ei nu pot oferi ajutorul
necesar. Din nefericire, aceast\ tragedie este des întâlnit\
în societatea noastr\ modern\. Experien]a p\trunderii ade-
v\rului ve[nic în via]a omului poate fi vremea unei crea-
tivit\]i pline de însuflare, numai s\ [tim s\ o valorific\m
cum se cuvine. 

În Everghetinos, o colec]ie de cuvinte duhovnice[ti [i
povestiri ale P\rin]ilor pustiei, se spune c\ trei lucruri sunt
îndeosebi binepl\cute înaintea lui Dumnezeu: primul este
a mul]umi Domnului în boal\ [i în suferin]\; al doilea este
ascultarea monahal\ [i lep\darea voii proprii, iar al treilea
a s\vâr[i lucrarea lui Dumnezeu în cur\]ie.8 În ceea ce pri-
ve[te primul lucru, a da mul]umit\ în necazuri, am avut
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prilejul s\-l cunosc eu însumi din cercare în anul 1968, când
a trebuit s\ petrec mai multe zile în spital în urma unei
opera]ii. Am hot\rât atunci ca în tot acest r\stimp singura
mea rug\ciune s\ fie: „Slav\ }ie, Doamne! Mul]umescu-}i
}ie, Doamne, pentru toate!” M-am rugat astfel pân\ ce
anestezia a început s\-[i fac\ efectul, iar când m-am trezit
am reluat rug\ciunea, care m-a înso]it în toate zilele ce au
urmat. La sfâr[itul s\pt\mânii nu mai voiam s\ plec din spital!
Mult folos duhovnicesc am primit din aceast\ experien]\.

În Epistola c\tre Filipeni se spune c\ Hristos, Fiul cel ade-
v\rat al lui Dumnezeu, împreun\ ve[nic [i de o fiin]\ cu
Tat\l, „Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o [tirbire a fi El
întocmai cu Dumnezeu, ci S-a de[ertat pe Sine, chip de rob
luând, f\cându-Se asemenea oamenilor, [i la înf\]i[are
aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascult\tor f\cându-Se
pân\ la moarte, [i înc\ moarte pe cruce.”9 A[adar, Domnul
a binevoit s\ p\timeasc\ Crucea pentru mântuirea noastr\,
în ascultare de sfatul cel mai înainte de veci al Tat\lui, al
Fiului [i al Sfântului Duh. R\bdând de[ertarea [i ocara
r\stignirii, Hristos a ar\tat c\ este Fiu adev\rat, de o fiin]\
cu Tat\l [i ascult\tor des\vâr[it fa]\ de voia Acestuia. Iar
Dumnezeu-Tat\l L-a preaîn\l]at [i I-a d\ruit Lui Nume
mai presus de orice alt nume, „ca întru numele lui Iisus tot
genunchiul s\ se plece, al celor cere[ti [i al celor p\mânte[ti
[i al celor de dedesubt. {i s\ m\rturiseasc\ toat\ limba c\
Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tat\l”10.

Cea de-a doua perioad\ a vie]ii duhovnice[ti ne d\
prilejul s\ dovedim [i noi c\ suntem fii adev\ra]i ai Tat\lui
Ceresc. P\rintele Sofronie arat\ c\ nu exist\ nimic adev\rat,
nimic autentic în omul care nu a fost înv\]at în mod nemij-
locit de Dumnezeu [i nu a cunoscut din cercare retragerea

8 Everghetinosul, Vol. I, Tema 19, 2. Din Pateric – 7, Edi]ie bilingv\,
Sf. Mare M\n\stire Vatoped, Muntele Athos, 2007, p. 243.

9 Filip. 2, 6-8.
10 Filip. 2, 10-11.




