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5Trupul omului — potir al Trupului Domnului

TRUPUL OMULUI  — 

POTIR AL TRUPULUI DOMNULUI

(Conferin]\ Ia[i, 6 decembrie 2012)

Ce o fi fost `n capul meu de am ales aceast\ tem\?! Am

aflat acum o or\. De fapt, [tiam, dar nu [tiam. Exist\ `n

noi o [tiin]\ `nainte de a lua cuno[tin]\ de ceea ce [tim.

{i, ca s\ nu tr\ie[ti la suprafa]a vie]ii, ca s\ nu tr\ie[ti doar

cu ce [tii, la nivelul gândurilor, e nevoie s\ te duci mai

`n\untrul fiin]ei tale [i s\ ascul]i glasul l\untric, glasul

inimii, ca s\ afli ce [tii [i ce ai nevoie s\ mai [tii ca s\

po]i tr\i mai deplin [i s\ fii mai bucuros. 

A[adar, `ncercând s\ aflu mai multe despre aceast\

tem\, mi-am ascultat glasul inimii care, `n loc s\-mi spun\

câte [tie, câte experien]e a tr\it [i cât e de bucuroas\ c\

se `mp\rt\[e[te, c\ a devenit, cu mila lui Dumnezeu, potir

al Trupului [i Sângelui Domnului, mi-a vorbit despre o

durere. I-am explicat c\ `n Postul Cr\ciunului nu este bine

s\ vorbe[ti despre durere, c\ este un post al bucuriei, c\

a[tept\m Na[terea Domnului… Dar ea n-a vrut s\ asculte,

a[a c\ o s-o ascult eu pe ea [i o s\ v\ spun ce mi-a zis.

Domnul vine la noi `n Sfânta Liturghie, a[a cum ne-a

f\g\duit, [i ni Se d\ruie[te nou\ [i ni Se d\ruie[te ca Tain\,

Tain\ a tainelor, Taina lui Hristos [i Taina Hristos. Ni Se

d\ruie[te Dumnezeu, prin Trupul [i Sângele lui Dumnezeu

Fiul ~ntrupat, `nomenit. Ni Se d\ruie[te Dumnezeu `ntreg

prin venirea Fiului `ntrupat, `n trupul nostru! Dumnezeu
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Fiul ~[i face s\la[ `n noi `mpreun\ cu Tat\l [i Duhul Sfânt.

Devenim, a[adar, templu, `nc\pere, cas\ a lui Dumnezeu!

Un P\rinte spunea c\ Dumnezeu a f\cut cerul [i p\-

mântul ca s\ tr\iasc\ omul `n ele [i s\ se bucure [i s\ se

veseleasc\ `n ele. Iar inima omului a f\cut-o ca s\ tr\-

iasc\ El `n ea, ca s\ Se odihneasc\ El `n ea. A[adar, inima

noastr\ este locul dup\ care tânje[te Dumnezeu ca s\ Se

odihneasc\ `n el. Iar odihna Lui este bucuria noastr\.

Doar aceast\ odihn\ a Domnului `n inima noastr\ este

bucuria dup\ care tânjim. 

Atunci, care este durerea mea? Este aceea pe care o

simt când, la Sfânta Liturghie, vine Domnul, iese `n fa]a

U[ilor ~mp\r\te[ti `n Sfântul Potir [i ne cheam\: „Cu fric\

[i cu cutremur, apropia]i-v\!”.  Mul]i dintre noi `ns\ nu

ne ducem. Nu ne ducem s\ ne `mp\rt\[im! {i pentru mine

nu exist\ suferin]\ mai mare decât aceea de a-l vedea pe

p\rintele c\ se `ntoarce `napoi `n Sfântul Altar cu Potirul

plin! Nimeni n-a venit! Nimeni n-a r\spuns chem\rii Lui!

Nimeni nu este vrednic, adic\ nu vrea s\ fie `nvredni-

cit. Fiindc\, de vom citi cu aten]ie rug\ciunile dinainte de

Sfânta ~mp\rt\[anie [i pe cele de dup\, vom vedea c\

nimeni, cu adev\rat, nu este vrednic. Nimeni nu este vred-

nic de un asemenea dar! Doar c\ vrednicia necesar\ pen-

tru a primi Darul st\ `n dorirea `nvrednicirii. ~n cererea

milostivirii Domnului de a ne `nvrednici El, ca s\ ne

apropiem. 

A[adar, nimeni nu vine la Sfântul Potir, [i Domnul

pleac\. Pleac\! P\rintele ~l duce `napoi pe Sfânta Mas\ [i

Domnul pleac\ f\r\ ca s\ se fi `mp\rt\[it cineva. Mul]u-

mim lui Dumnezeu c\, `n ultimul timp, m\car un copil se

mai `mp\rt\[e[te [i c\ sunt biserici `n care se `mp\rt\[esc

mul]i credincio[i. 
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Dar durerea despre care mi-a vorbit inima mea e du-

bl\, are dou\ fe]e: una e aceea c\ mul]i nu r\spund che-

m\rii Domnului de a ne apropia de Sfântul Potir, iar cea-

lalt\ este legat\ de cei care-L primim pe Domnul, de cei

care ne `mp\rt\[im. Vine Domnul cu Trupul S\u ~nviat `n

trupul nostru, cu Sângele S\u Sfânt `n sângele nostru, iar

noi putem alege s\ nu-L folosim, s\ ~l p\str\m `n trupul

nostru ca `ntr-un potir care se `ntoarce din U[ile ~mp\r\-

te[ti, care se `ntoarce [i se duce pe Sfânta Mas\ [i de acolo

~[i urmeaz\ drumul rânduit de Sfânta Biseric\. O a doua

mare durere este s\ constat\m c\ exist\ multe trupuri o-

mene[ti-potire `n care Trupul Domnului [ade. {ade nelu-

crat, [ade nefolosit. A venit s\ m\ mângâie [i eu r\mân

nemângâiat. A venit s\ m\ creasc\ [i eu r\mân necrescut.

A venit s\-mi d\ruiasc\ Duhul Sfânt, mi L-a dat [i eu nu-L

folosesc. Duhul Sfânt e acolo, Dumnezeu e acolo, eu nu

sunt acolo! Aceasta este durerea despre care a[ vrea s\

vorbim `n seara aceasta, ca s\ c\ut\m [i s\ afl\m `mpreun\

o solu]ie. S\ vedem `mpreun\ cum putem noi face, ce-am

putea noi face ca, `mp\rt\[indu-ne, s\ se `ntâmple cu noi

ceea ce cerem `n rug\ciuni [i s\ ne vedem transforma]i.

E uluitor, dar Sfânta ~mp\rt\[anie nu ne transform\! Ne

une[te cu Hristos, ne une[te `ntre noi, dar noi nu sim]im

asta, nu tr\im a[a, ci r\mânem dezbina]i! Suntem la fel de

dezbina]i `ntre noi, ne sup\r\m din orice, ne nec\jim din

orice. Nu ne aducem aminte [i nu [tim cum s\ lucr\m cu

aceast\ Putere, nu [tim cum s\ beneficiem de acest dar

dumnezeiesc!

~n primul rând, cred c\ avem nevoie s\ con[tienti-

z\m asta. S\ con[tientiz\m c\ Harul primit prin Sfintele

Taine nu lucreaz\ magic, nu lucreaz\ f\r\ participarea
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câte ori „lemnele sunt ude”. Ca urmare, nu voi putea s\

gust „desf\tarea care este `n Domnul” pân\ nu-I voi da [i

cele ascunse ale mele spre cur\]irea prin foc. 

Aceste dou\ lucr\ri ale harului Sfintei ~mp\rt\[anii, de[i

prima o condi]ioneaz\ pe cea de a doua, sunt simultane.

Cu fiecare Sfânt\ ~mp\rt\[anie arde ceva `n noi [i, `n ace-

la[i timp, ne desf\t\m cu o bucurie pe care n-o putem

dobândi altfel. {i cu cât ne vom `ndura mai mult [i mai

des s\ ne punem p\catele [i p\c\to[enia `n acest foc, cu

atât va cre[te bucuria dup\ care `nset\m. {i cu cât vom

sim]i mai mult\ bucurie, cu atât mai limpede ne vom ve-

dea, `n lumina acestui foc, neputin]ele [i nevrednicia. {i

cu atât mai mult vom cere mila Domnului ca s\ ne `nvred-

niceasc\ El, `n]elegând c\ omul nu poate fi niciodat\ vred-

nic de aceast\ desf\tare. 

E important s\ `n]elegem c\ avem nevoie s\ ne punem

p\catele `n Focul cel f\r\ de materie nu doar `n timpul

Sfintei Spovedanii, ci mereu, `n fiecare minut al vie]ii noas-

tre, pentru c\ r\d\cina p\catului e mereu `n noi [i nu poate

fi smuls\, ci doar ars\ [i purificat\ de focul milostivirii lui

Dumnezeu. Dumnezeu nu smulge aceast\ r\d\cin\ din

noi pentru c\ e format\ din chiar puterile sufletului nos-

tru orientate gre[it [i smulgerea lor ar distruge p\mântul

inimii noastre, l-ar `ntoarce pe dos [i ar distruge astfel [i

„grâul”, ar scoate [i roadele cele bune din sufletul nostru.

~n plus, Dumnezeu nu vrea s\ ne cure]e p\mântul inimii

de neghin\ f\r\ voia noastr\. Când ne oferim liber acestei

lucr\ri cur\]itoare, descoperim c\ este o lucrare delicat\,

care se face treptat, de[i permanent. 

A[adar, s\ ne punem p\catele pe acest foc `n chiar clipa

ispitirii, sau m\car când devenim con[tien]i de prezen]a
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lor. P\catul e o lucrare a omului d\ruit cu libertate. Ca s\

scap de p\cat [i de urm\rile lui, am nevoie s\ opresc sau

m\car s\ `nso]esc aceast\ lucrare cu o alt\ lucrare a su-

fletului meu, cu o lucrare care poate deveni `mpreun\-

lucrare cu lucrarea lui Dumnezeu, [i anume: poc\in]a.

Poc\in]a este `ntoarcerea min]ii c\tre Dumnezeu [i

deschiderea ei pentru primirea leacului divin: iertarea.

Acest lucru `l facem `n Sfânta Tain\ a Poc\in]ei. Acolo [i

atunci primim iertarea p\catelor s\vâr[ite deja [i puterea

de a birui `nclinarea firii c\zute spre p\cat. Aceast\ pu-

tere dumnezeiasc\ lucreaz\ `mpreun\ cu puterile mele `n

fiecare clip\. Cu aceast\ putere dumnezeiasc\ `mplinim

porunca de a ne poc\i ne`ncetat. ~n Sfânta Tain\ o pri-

mim, dar o activ\m cu voia noastr\, clip\ de clip\, `n vâl-

toarea vie]ii altoindu-ne pe ea sl\biciunile [i neputin]ele

care ne târ\sc `n p\cat. 

Ce rol mai are atunci Sfânta ~mp\rt\[anie? Prin ea

primim focul care arde [i cur\]\ r\d\cina din care cresc

buruienile p\catului: iubirea p\tima[\ de sine concreti-

zat\ `n iubirea de confort psihosomatic [i de slav\ de[art\,

slava de la oameni. Aici primesc acest foc. Am s\vâr[it ast-

fel prima parte a conlucr\rii cu harul: primirea lui cu pre-

g\tirea necesar\. Acum urmeaz\ cea de a doua parte a

acestei sinergii: cur\]irea trupului [i a sufletului meu de-

venite potir al Trupului [i Sângelui Domnului. De acum

m\ centrez pe nevoin]a de a cur\]a acest potir, ca s\ devin

cu adev\rat Templu al Duhului Sfânt. {i m\ nevoiesc ast-

fel, punând `n lucrare harul primit, `n fiecare secund\ a

vie]ii mele. De acum, fiecare clip\ a vie]ii mele devine o

ocazie, un prilej de a lucra cu harul primit din Sfântul Potir.

Voi fi acela[i, mi se vor `ntâmpla acelea[i lucruri, dar le



14 Monahia Siluana Vlad

voi tr\i altfel. Dac\, de exemplu, plecând din fa]a Sfântu-

lui Potir, cineva m\ `mpinge, f\r\ s\ am timp s\ gândesc

se va ridica `n mine o furie care `mi dicteaz\ s\-l `mping

[i eu pe el, s\-l resping cu violen]\, sau s\-i repro[ez, sau

s\-l judec, sau s\ dau cu piciorul `n scaunul care mi-a s\-

rit `n cale… Adic\ voi fi acela[i om, voi face ce „[tiu” s\

fac, voi fi mai departe victima obi[nuin]elor care `mi ca-

nalizeaz\ puterile sufletului. Sfânta ~mp\rt\[anie nu ne

va transforma magic `n cineva care va primi cu bucurie [i

pl\cere cele nepl\cute ale vie]ii. Nu aceasta este schim-

barea, nu `n aceasta st\ `nnoirea mea, ci `n posibilitatea

de a folosi puterea dumnezeiasc\, prin care pot alege s\

m\ las `n voia pornirilor ira]ionale sau s\ m\ `mpotri-

vesc lor, f\când voia lui Dumnezeu. A[adar, când tu m\

`njuri, când tu m\ love[ti, când tu m\ calci, eu pot s\ fac

dou\ lucruri: p\cat sau nu. Deci pot s\ p\c\tuiesc, gân-

dind r\u, respingându-te, sau pot s\ te iubesc. Nu exist\

cale de mijloc, decât dac\ sunt mort. Dac\ sunt mort, nu

mai fac nimic, zac acolo [i face]i ce vre]i cu mine. Dar viu

fiind, eu sunt [i m\ manifest prin trupul meu, care nu se

desfiin]eaz\ prin ~mp\rt\[anie. Trupul meu este un trup

viu. Trupul meu ca potir este viu, el este sensibil, este sim-

]itor [i nu va deveni nesim]it la cele care `l dor. Doar eu

sunt altul, eu am acum puterea de a tr\i diferit durerea.

Durerea poate s\ m\ duc\ la p\cat, conform obi[nuin-

]elor, sau eu, subiectul ei, pot s-o folosesc pe ea, cu Harul

lui Dumnezeu, cu Focul acesta, s-o folosesc pe ea [i s\ m\

folosesc de ea ca s\ iubesc, s\ iert, s\ binecuvântez. 

Dar s\ fim aten]i, c\ci ne pânde[te [i pericolul de a

ne sim]i „sfin]i” prin Sfânta ~mp\rt\[anie [i s\-i privim cu

dispre] pe cei care nu se `mp\rt\[esc. De exemplu, tu s\
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m\ `njuri [i eu s\ te binecuvântez cam a[a: „Doamne, bi-

necuvânteaz\-l pe am\râtul \sta! Ce s\ ceri de al el, dac\

nu e vrednic s\ se `mp\rt\[easc\!”. Acesta e un duh tare

r\u [i r\uf\c\tor [i p\catul acesta e mai greu decât cel care

ne face s\ spunem: „Dac\ m\ mai `njuri, te pocnesc!”.

De ce? Pentru c\ acesta e la nivelul impulsurilor firii, dar

cel\lalt e la nivelul `n\l]\rii de sine, care dep\[e[te li-

mitele firii mele fiind, [i e paranormal\. Adic\ vine de la

cel cu coad\. 

S\ plec\m din fa]a Sfântului Potir cu focul acesta `n

inim\ [i hot\râ]i s\-l folosim ca lumin\ `n care s\ ne ve-

dem pe noi `n[ine, [i ca foc, ca s\ ard\ r\d\cina p\ca-

tului nostru `n timp ce tr\im tot ce ni se `ntâmpl\ `n via]\.

S\ zicem c\ am o durere mare. Cineva m-a `ntristat [i

m\ doare. M\ doare sufletul, m\ doare inima, `n sensul

metafizic al cuvântului. Niciodat\ nu te doare sufletul f\r\

s\ te doar\ [i trupul, [i niciodat\ nu te doare trupul, f\r\

s\ sufere `mpreun\ [i sufletul. Ce se `ntâmpl\ atunci? Trupul

meu reac]ioneaz\ prin sim]urile lui la evenimentele res-

pective. Sufletul meu reac]ioneaz\ la evenimentele respec-

tive prin sim]irile lui: mânie, durere, triste]e. Acestea sunt

r\spunsurile sufletului meu la evenimentele care nu mi-au

f\cut bine, care nu-mi fac bine. Prin sim]uri simt durerea

trupeasc\ [i prin emo]iile mele simt durerea sufleteasc\.

Toate sunt `n trup, se manifest\ [i se arat\ `n [i prin trup.

Triste]ea este o lucrare a sufletului tr\it\ [i sim]it\ de noi

`n trup. E o lucrare a trupului, a creierului meu, a sim]u-

rilor mele, a multor func]ii ale trupului meu. Fiecare senti-

ment [i fiecare gând sunt `nso]ite de ni[te substan]e speci-

fice, neurotransmi]\tori, peptide, hormoni specifici pentru
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fiecare. Rolul lor este s\-mi fac\ cunoscute mi[c\rile sufle-

tului [i nevoile lui. Sunt invita]ii la cunoa[tere [i atitu-

dine corect\ fa]\ de via]a mea. Atunci când sunt `n du-

rere, m\ retrag [i m\ odihnesc, stau de o parte [i-mi tr\iesc

durerea cu rug\ciune, cu puterea pe care mi-o d\ Dum-

nezeu ca s\ aflu ce vrea s\ m\ `nve]e [i s-o integrez `n via]a

mea, [i nu s\ cad `n p\cat ca s\ „m\ u[urez” sau s\ trec

peste ea. Iat\ cum durerea pe care o sim]i când te sup\r\

cineva te ajut\ s\ nu faci p\catul. Nu mai ai puterea pe

care o aveai când nu te durea nimic. Dar dac\ pui gân-

duri pe foc, atunci intervin patimile [i e[ti `n alt\ lucrare.

Cum lucreaz\ focul dumnezeiesc `n condi]iile vie]ii co-

tidiene? Cum lucreaz\ Trupul [i Sângele Mântuitorului `n

mine? Ce face acest foc? ~n primul rând, `mi d\ puterea

s\-mi amintesc c\ El e `n mine. Amintirea lui Dumne-

zeu nu `nseamn\ doar amintire, aducerea-aminte de El,

ci aducerea Lui `n minte sau ducerea min]ii `n Dumnezeu.

Dac\ Domnul este `n inima mea m\ duc acolo cu min-

tea mea. De obicei, m\ duc cu mintea la cel care m-a su-

p\rat, la cuvintele pe care a[ putea s\ i le spun, la doc-

toria pe care a[ putea s-o `nghit [i a[a mai departe, [i nu

m\ duc deloc cu mintea la Dumnezeu [i la Focul dumne-

zeiesc care este `n mine. Dar de voi alege s\ m\ duc cu

mintea acolo, se `ntâmpl\ dou\ lucruri: El arde pornirea

mea de a repro[a, de a jigni, de a pedepsi [i, `n acela[i

timp, m\ mângâie, m\ desfat\. Aceast\ desf\tare care este

`ntru El este bucuria. 

A[a vom `n]elege cuvântul unui P\rinte c\ prilejul cel

mai bun pentru a sim]i bucuria duhovniceasc\ este `n-

tristarea sufleteasc\. Ridicându-te cu mintea la Domnul,
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ajut\-m\!”. ~n momentul acela, mintea mea s-a dus acolo

unde este Dumnezeu [i am intrat `n rela]ie vie [i lucr\-

toare cu El. Apoi, pot alege s\-I spun: „Am auzit c\ acum

pot s\ cunosc bucuria Ta, Duhule Sfinte. Vreau s-o simt!

Vino [i m\ cur\]e[te de toat\ `ntin\ciunea care m\ `m-

piedic\ s\ tr\iesc darul T\u!”. Apoi, deschide-]i sim]irea

c\tre aceast\ bucurie [i o vei sim]i. Scoate-]i sim]irea din

robia celor din afar\. Bucuria aceasta este `n inim\ [i nu

este chimic\. Este vibra]ie pur\ `n armonie cu harul. Este

a inimii, este a min]ii, a duhului nostru, dar este [i se ma-

nifest\ tot `n trup. 

Fiin]a noastr\ `ntreag\ vibreaz\ mereu, dar izvorul

vibra]iilor este diferit. A[a `n]elegem c\ o mam\ simte

când copilul ei sufer\ undeva departe. Inima ei intr\ `n

rezonan]\ cu vibra]iile copilului ei. Vibra]iile inimii noas-

tre sunt `n rezonan]\ cu cei pe care `i iubim sau cu ceea

ce ne place nou\. De pild\, când trimitem aceste unde [i

de dragoste, [i de iubire, ele ajung cu viteza gândului

acolo unde le trimitem. 

A[a, când intru `n rela]ie cu Dumnezeu prin Sfânta

~mp\rt\[anie, m\ bucur de amândou\ venirile Lui, care,

cum spuneam, sunt simultane. Prima form\ a venirii Sale

este ca foc arz\tor care `mi arde p\catul, r\d\cina p\ca-

tului meu. C\ mie `mi vine atunci s\ iau focul acela [i s\

zic: „Uite ce mi-a f\cut el mie!”, „S\ vede]i ce mi-a f\cut,

s\ vede]i ce mi-a zis!”. {i a[a e! Dar focul acela nu iese

de acolo ca s\ pârleasc\ pe cel\lalt. Ci tu te perpele[ti

singur `n el [i-]i cresc tumori pe r\d\cinile acelea ale p\-

catului. Singurul ajutor este: „Doamne, uite ce-mi vine!”.

Care-i p\catul acum? Nevoia de r\zbunare, de dreptate,
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de jignire, de autopedepsire. Orice ar fi, aceea este o `n-

clina]ie spre p\cat, pe care nu o am eu, c\ sunt p\c\-

toas\, sau tu, ci to]i oamenii care nu s-au vindecat cu

harul lui Dumnezeu de aceast\ robie.

De aceea S-a f\cut Dumnezeu Om, ca s\ ne salveze

de neputin]a de a ie[i singuri din robia p\catului; din ne-

putin]a de a ne smulge singuri r\d\cina p\catului din

firea noastr\ c\zut\. Eu nu sunt cel mai r\u dintre to]i

din cauza relelor pe care le-am f\cut sau le fac, ci sunt cel

mai r\u dintre to]i pentru c\ nu folosesc acest Foc ca

s\-mi ard\ r\d\cina p\catului. {i nu pot s-o dau Dom-

nului s-o ard\ decât atunci când o simt. Pentru asta m\ voi

folosi `n fiecare moment de sim]irile mele, devenind con-

[tient de ceea ce simt [i de ce anume a[ vrea s\ fac sau

`ncotro se duce dorin]a mea, [i voi invoca Numele Dom-

nului [i puterea Lui dat\ mie. Astfel, Focul dumnezeiesc

pe care l-am primit duminic\ va arde aceast\ r\d\cin\

[i, `n acela[i timp, m\ voi desf\ta de bucuria care este acea

vibra]ie tainic\ a inimii, acel dar al Duhului Sfânt care

`nso]e[te `ntotdeauna Sfânta ~mp\rt\[anie. Dup\ ce ai

gustat asta, nu te mai `nduri s\ ui]i s\ te duci acolo când

e[ti sup\rat sau e[ti mânios sau dezn\d\jduit. Dar pân\

nu vom gusta asta, nu vom [ti ce s\ facem cu tr\irile psi-

hice care ne inund\ efectiv mintea [i sufletul… 

Ce v\ spun eu acum, pentru mul]i dintre voi, poate fi

descrierea unor experien]e pe care le-a]i avut, dar poate

fi [i „simple cuvinte”. V\ `n]eleg [i pe cei din urm\, pen-

tru c\ [i pentru mine au fost simple cuvinte pân\ când nu

le-am tr\it. Doar c\ nu m-am lep\dat de aceste cuvinte

pân\ nu le-am `ncercat, pân\ nu le-am probat. Face]i [i

voi la fel. 


