Cunoa[te-L pe Domnul Cel Viu, pe viu!

3

Monahia Siluana Vlad

Cunoa[te-L pe Domnul Cel Viu, pe viu!

Tip\rit\ cu binecuvântarea
~naltpreasfin]itului
TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA
Ia[i, 2011

Cunoa[te-L pe Domnul Cel Viu, pe viu!

265

CUPRINS
C\ut\ri duhovnice[ti...................................................... 5
R\zboiri duhovnice[ti .................................................. 49
Alte fr\mânt\ri ............................................................. 93
Nedumeriri [i c\ut\ri ................................................. 102
~n\l]\ri [i poticniri pe calea credin]ei ....................... 129
Suferin]e, necazuri, `ntrist\ri, `ncerc\ri ..................... 184
Despre copii, p\rin]i [i durerile lor .......................... 202
Sexualitate, castitate, p\cate...................................... 237

4

Monahia Siluana Vlad

Cuvânt c\tre cei ce r\sfoiesc aceast\ carte
Transform\ cititorule, orice vorbire despre Dumnezeu
în gr\ire cu El [i l\rge[te-]i inima primind în cor, cu
rug\ciune, toate durerile [i bucuriile m\rturisite aici.
Cu recuno[tin]\ [i rug\ciune,
Monahia Siluana Vlad
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C|UT|RI DUHOVNICE{TI
De ce socotim virtutea ca fiind prostie, iar p\catul
fiind virtute? De ce aceast\ `ntoarcere pe dos a lucrurilor, a esen]ei omene[ti, de a s\vâr[i virtutea? De ce
are pl\cerea aceasta putere constrâng\toare `n fa]a
c\reia sufletul omenesc se pleac\, devenind rob? De ce
merit\ omenirea asemenea r\sturnare de valori? Dac\
Adam ar fi putut s\ `[i pun\ una dintre aceste `ntreb\ri, probabil c\ nu ar mai fi c\zut `n p\cat, de
aceea putem spune noi c\ suntem cei mai `n m\sur\
de a nu p\c\tui, atâta timp cât ceea ce facem e p\cat.
Acest iad viitor este [i pe p\mânt prin p\cat, prin lipsirea sufletului de Dumnezeu. De fapt, omul este un zero
`n tot ceea ce se `ntâmpl\, prin s\vâr[irea p\catului.
Avem tot ce ne trebuie pentru a crede, con[tiin]a,
Scriptura, chemarea lui Dumnezeu, dar tot aceast\
p\c\toas\ chemare a p\catului pare mai interesant\.
În leg\tur\ cu acei care pun la `ncercare virginitatea sau fecioria, mi se pare absurd s\ spui c\ nonvaloarea poate avea, pe orice fa]\ ai `ntoarce-o, vreo
valoare. Pentru simplul fapt c\ la baza fecioriei st\
`n\l]imea spiritual\, nu are rost s\ ne coborâm `n
pl\cere. Citisem o controvers\ a cuiva care `[i ar\ta
indignarea fa]\ de rug\ciunile `n care s-ar fi atacat
identitatea uman\, prin „am gre[it mai r\u decât dobitocul”. Aici este baza gândirii Sfin]ilor P\rin]i, care realizau coborârea omului prin p\cat `n urma dobitocului,
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spiritual vorbind, c\ci asta este baza chinurilor iadului,
ra]iune care nu s-a supus con[tiin]ei [i care a f\cut
faptele sub fire, pe care animalele nu le fac.
Cu dragoste,
Gabriel
Mul]umesc, Gabriel!
Domnul s\ intre `n urechile noastre, ale celor care
citim mesajul t\u [i s\ lucreze cu mila Lui la dumirirea
noastr\!
Cu recuno[tin]\,
M. Siluana
Fie c\ privesc oameni râzând cu gura pân\ la
urechi, fie c\ privesc oameni cu nasul `n piuneze, fie
c\ m\ uit la oameni sub clopote de sticl\, fie c\ privesc
oameni, tot ce v\d e singur\tate!
Cumplit!
Cumplit, am zis la prima mân\, da!
M-am `ntrebat: e singur\tatea op]ional\?!
Am z\rit apoi quartete!
E via]a duetul `n care devenim vioara-ntâi, alegându-Te? Exclude asta singur\tatea?
Ne ascute Crucea sim]urile?
Singur\tatea e prezen]\!
O v\d `n mama [i m\ cutremur! N-o g\sesc `n tata!
În mine o maschez prin recompense.
Auzi urletul str\zii? Tot ce mi[c\ ]ip\! Absolut tot!
Fiecare om! Aglomera]iile par septicemice!
- Dragoste, care-i treaba cu singur\tatea ce strig\
parc\ [i din semafoare? E u[a durerii? U[a care Te-a
l\sat f\r\ nas? Bine, dar `n cazul \sta care-i mersul cu
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mama [i cu tata: p\rin]ii mei? Ea este Tu! El nu [tiu
cine este! U[a ei `mi arde inima, m\ tope[te! U[a lui? La
u[a lui `nc\ nu am acces! Zi-mi despre u[a ei! {i despre
u[a lui! Te rog! Mul]umesc!
Marius
U[a ei [i u[a lui nu sunt u[a ta!
U[a ta, acum, e u[a poc\in]ei!
{i poe]ii tânjesc dup\ Acel Cineva [i acel Undeva
c\tre
care se deschide ea!
Curaj!
Cu dragoste,
M. Siluana
M\icu]\, am g\sit ceva ce cred c\ ar fi folositor
pentru vizitatorii site-ului. {i anume, de ce are succes
binecuvântarea, rug\ciunea pentru vr\jma[i [i celelalte lucruri care se fac la Seminarul „S\ ne vindec\m
iertând” [i de ce ele au efecte reale `n via]a noastr\.
„Pe Dumnezeu Îl ai s\dit, „inoculat”, latent, `n structura ta spiritual\. Tu e[ti altoi cu un Om-Dumnezeu,
absolut superior credin]ei tale p\mânte[ti. Prin acestea
[i tu e[ti fiu al lui Dumnezeu (...). Ne-a dat [i nou\ puterea s\ fim fiii lui Dumnezeu. Dac\ cineva e con[tient
[i tr\ie[te aceast\ eviden]\ interioar\ [i pe cel\lalt plan
al existen]ei, unuia ca aceluia nici un r\u nu i se mai
poate `ntâmpla. Nici omorâ]i nu pot fi, pentru c\
printr-`n[ii prezen]a divin\ e for]a care face de[art\
orice zvârcolire a r\ului asupra lor.” Pr. Arsenie Boca
Cu mult drag,
Irina
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Andreea mea iubit\,
Mai `ntâi, când pleci de acas\ s\ te `nchini [i s\-L
rogi pe Domnul s\ te p\zeasc\ de tot r\ul. Apoi, s\
nu-i judeci pe copii, s\-i prive[ti ca pe ni[te copii care
au c\zut cu mânu]ele `n foc! Dac\ vei privi a[a, nu
cred c\ vei sim]i vreo atrac]ie s\ faci asta. Va fi greu,
pentru c\ influen]ele colegilor sunt puternice [i copiii
nu au curajul s\ fie altfel. Dar M\icu]a Domnului te va
ajuta, dac\ o vei ruga. {i pe `ngera[ul t\u p\zitor s\-l
rogi.
Cel mai mare ajutor pe care `l po]i da tu colegelor
[i colegilor t\i este rug\ciunea. S\ te rogi pentru ei [i
acas\, pu]in, pentru fiecare `n parte, [i la [coal\, scurt,
ori de câte ori face cineva ceva r\u. S\ ceri iertare `n
gând pentru ei!
Apoi, s\-L rogi pe Domnul s\ te fac\ vesel\ [i iubitoare, s\-i aju]i pe cei din jur [i s\ ier]i repede pe toat\
lumea. Asta te va ajuta mult s\ ai prieteni.
Apoi, s\ faci un sport, sau s\ dansezi, ca s\ te
„`mprietene[ti” cu trupul t\u [i s\ ai siguran]\ `n
mi[c\ri [i gesturi!
E o art\ via]a omului [i Dumnezeu Se implic\ `n
toate ale noastre. Tu, dac\ te spovede[ti, te `mp\rt\[e[ti [i te rogi, te vei bucura de prezen]a [i ajutorul lui
Dumnezeu `n tot ce vei face! {i când te vei juca va fi
cu tine, [i când vei `nv\]a, [i când vei discuta cu prietenele, [i când vei râde, [i când vei plânge!
Curaj, copil iubit, [i-]i mul]umesc mult, mult pentru
mesaj. Sunt sigur\ c\ mul]i se bucur\ s\ citeasc\ a[a
mesaje de la cineva care `n curând va avea 12 ani!
Cu drag mult, mult,
M. Siluana
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Voiam s\ v\ `ntreb de unde `ncepe responsabilitatea?
Din gând sau din fapt?
Adic\... `ncep s\ devin responsabil\ `ntâi gândind,
analizând situa]ia, `ncerc s\ v\d partea mea de responsabilitate... [i apoi fac ceva?
Sau invers?
De[i mie mi se pare c\ `ntâi `nv\] s\ fiu responsabil\ `n gând, apoi probabil nu va mai fi cine [tie ce
efort mare, va fi un efort, dar nu imens, s\ m\ controlez.
Eu de abia, abia `ncep s\... fiu onest\ `n gând... {i de
asta mi se pare mie c\ responsabilitatea, onestitatea
`ncep `ntâi din `n\untru, apoi iei atitudini [i... se vede
[i afar\!
V\ iub, cum pot!
Lav
Draga mea copil\,
Da, orice schimbare `ncepe `n\untru. Ce e `n afar\
nu e decât manifestarea celor nev\zute din noi sau ascunderea lor!
Responsabilitatea `ncepe cu acceptarea gândului c\
nimeni nu ne datoreaz\ nimic, c\ suntem responsabili
sut\ la sut\ pentru tot ce gândim, sim]im [i facem!
A[tept\rile ira]ionale de la ceilal]i sunt temeiul lipsei
de responsabilitate!
E interesant [i profund ce spui. Dac\ alung\m gândurile, devenim responsabili cu ce sim]im. Simt fric\?
Pot alege s\ o tr\iesc f\r\ s\ acuz, s\ lovesc sau s\
pretind ceva de la cineva! Simt furie? Pot s\ tr\iesc asta,
concentrându-m\ pe nevoile mele [i c\utând cum s\
mi le `mplinesc, f\r\ s\ pretind de la ceilal]i s\ ]in\
cont de ele! Are sens ce spun?
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Te `mbr\]i[ez cu drag [i-]i mul]umesc pentru iubirea
ta care e mare [i pre]ioas\ pentru mine!
M. Siluana
Cum putem [ti dac\-L avem sau nu pe Duhul Sfânt
`n noi?
Ely
Drag\ Ely,
S\ citim cu aten]ie scrierile Sfântului Siluan [i vom
afla folos! Unul dintre semne, cel mai evident, spune
Sfântul, este iubirea de vr\jma[i!
Curaj, om drag,
M. Siluana
Auzi]i, s\ priceap\ fata!
Când v-am scris mesajul \la c\ „o iubire prin
rug\/ din rug\”, a]i zis c\ asta e iubirea dup\ care
suspin\m!
O iubire prin rug\... m\ gândesc eu c\ iubirea se
manifest\ prin rug\ciune! {i, apoi, am gândit c\ din
rug\ poate lua na[tere sau cre[te din rug\ciune... mai
mult m-am axat pe distan]\, adic\ iubirea `ntre dou\
persoane la distan]\: prin rug\ciune se manifest\ [i...
de la distan]\ po]i oferi o rug\ciune pentru cel de
lâng\ tine!
Dar cum adic\ ASTA e iubirea dup\ care suspin\m?
Eu tot citeam „tânjim”!:))
E iubirea `n care, nu cumva, nu te mai sim]i nici
singur?
Sau e un nivel de iubire... „avansat”?
E prea adânc ce mi-a]i zis! Hmm...
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Sau rug\ciunea face ca s\ se men]in\ echilibrul `n
orice fel de rela]ie `n care dou\ persoane se iubesc? {i
nu m\ refer neap\rat fat\-b\iat, ci orice rela]ie de
prietenie, unde e iubire, evident!
Sau iubirea face ca s\ nu se ajung\ undeva p\tima[?
Arsh, nu ajung adânc! Nu, nu ajung deloc adânc.
Sau zice]i c\ iubirea ASTA e iubirea `n care Îl
includem pe Doamne-Doamne?
Ah, p\i dac\ e rug\ciune, evident c\ apare [i
Dumnezeu! Pfff, Lavinia!
Vai! Lumina]i-m\!
Ce are aceast\ Iubire de care zice]i c\ dup\ ea
suspin\m?
S\ fi reu[it eu s\ intuiesc ni]el din ea, s\ o simt
ni]el? :) Hmm...
Da' eu, atunci când am scris mesajul, visam,
Maic\! Eram `n plin\ visare, pe culmile vis\rii! {i
gândeam ce era cel mai [i... frumos! Pfoai, `n ce puf
m\ vedeam atunci!
N-ave]i idee!
Iub!
Lav
Copilul meu iubit,
Pân\ când va trebui M\icu]a s\ te alimenteze cu
`n]elesuri „mestecate” de ea? Tu nu vezi c\ tot ce m\
`ntrebi e `n tine deja? Vezi, nu ai curajul s\-mi `mp\rt\[e[ti preaplinul t\u [i te ascunzi `ntr-o nesiguran]\ ca
s\ ai, de la mine, confirmarea, nu? O fi [i \sta un refuz
al responsabilit\]ii? Poate doar fric\? Frica aceea a copilului care trebuie s\ ia mereu zece [i nu [tie care
sunt criteriile de notare ale profesorului, mereu imprevizibil, nu?
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Hai, Omule], sus! Dumnezeu e cu noi [i `n noi [i
tu, [i mul]i, mul]i prieteni ai no[tri de pe site, sunte]i
dovezi vii [i emo]ionante ale lucr\rii Lui `n noi! De
multe ori plâng de recuno[tin]\ c\ Domnul m\ prime[te
martor al acestei minunate lucr\ri! Nu uita, copil iubit,
`n tine sunt toat\ frumuse]ea [i tot binele dup\ care
tânje[ti [i ele nu a[teapt\ decât s\ fie trezite la via]\ de
Dumnezeul Cel Viu [i s\ se d\ruiasc\ celor din jur ca
ceva cu totul [i cu totul personal [i original. Fiecare
suntem unici. Nu, nu imit\m pe nimeni când suntem
`n rug\ciune, ci numai când suntem `n p\cat. P\catul
n\scut din fric\ ne face s\ fim ca „toat\ lumea”, s\ fim
„`n rând cu lumea”, ca s\ nu fim marginaliza]i [i respin[i. Atunci ne `mbr\c\m, vorbim, gândim, ne hr\nim
„ca toat\ lumea” [i murim la fel!
Da, omule drag, rug\ciunea sfin]e[te omul `n `ntregime [i toate ale lui devin divino-umane! Iar dorul
inimii noastre este s\ fim ca Dumnezeu, adic\ s\ fim
dumnezei dup\ har. Acum `n]elegi tu de ce te rog
mereu s\ binecuvintezi?
Binecuvântarea lui Dumnezeu `n tot locul [i `n toat\
vremea e cea mai curat\ rug\ciune, [i când facem asta
patimile noastre sl\besc [i mor! Asta este asceza cre[tin\:
o form\ concret\, vie de binecuvântare a lui Dumnezeu
`n cele mai concrete [i m\runte gesturi ale vie]ii, pentru
a face loc lui Dumnezeu `n noi! Când devenim vase
ale Duhului Sfânt, suntem tot noi, dar la cea mai
deplin\ [i fericit\ dimensiune a lui a fi. {i atunci `]i po]i
b\ga creionul `n gur\ [i s\ rozi pu]in din el, pentru c\
nu-]i vine un r\spuns la mate, dar va fi altfel! Sub trec\toarea fric\ de examen, vei sim]i pâlpâirea limpede
[i statornic\ a luminii sensului vie]ii tale pe acest p\mânt!
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Atunci, vei dori s\ iei examenele pentru c\ a[a vei
avea o preg\tire care te va ajuta s\ dai slav\ lui Dumnezeu [i s\ sluje[ti pe aproapele t\u. Atunci, vei a[tepta s\ te `ntâlne[ti cu profesorul t\u la examen, ca
s\-i `mp\rt\[e[ti din „aventurile” tale cu disciplina lui
iubit\! Atunci, orice gest c\tre ceilal]i va fi un gest de
dragoste [i nu de ap\rare sau atac... Utopii? Eu [tiu c\
tu [tii c\ nu sunt utopii! Ne trebuie doar r\bdare, [i
onestitate, [i h\rnicie!
Te `mbr\]i[ez cu drag [i bucurie,
M. Siluana
Iubit\ M\icu]\, `mi fac auzit mesajul dup\ luni
multe de observare de la distan]\. Recunosc, `n ziua
când am descoperit acest dialog, am f\cut o `ncercare
s\ v\d dac\ func]ioneaz\. Am pus cea mai banal\
`ntrebare, iar când mi-a]i r\spuns m-am ru[inat,
pentru c\ nici m\car nu v-am salutat. Sunt mai pu]in
decât `ncep\toare la calculator [i am fost uluit\ s\ v\d
c\-mi [i r\spunde]i. Îmi cer iertare pentru stâng\ciile
de atunci... Am o vârst\... 50 plus, sau 60 minus, mai
degrab\, iar c\ut\rile mele g\sesc un punct de sprijin
`n discu]iile ce le purta]i cu tinerii. M-am declarat mereu
cre[tin\, provin din familie de cre[tini ortodoc[i, dar
[ti]i cum era dup\ tot bombardamentul cu idei ateiste.
Bunul Dumnezeu exista, undeva, `ntr-un col]i[or, ~l
c\utam doar la necaz [i pentru c\ [tiam c\ a[a trebuie.
Foarte rar `mi adunam gândurile pentru a m\ apropia
de Dumnezeu. Nu caut scuze, [tiu c\ trebuia s\ m\
preocupe [i atunci. Îmi pare nespus de r\u c\ am l\sat
s\ treac\ anii `n care c\utam Sfânta Biseric\ doar de
Pa[ti [i de Cr\ciun, iar de spovedit-o dat\ pe an (dac\...)
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Doamne, cât am pierdut! Evident, nu aveam foarte
multe surse de informare, dar `n biseric\ sau la un
preot puteam g\si c\r]i, nu numai de rug\ciuni. Dup\
desc\tu[are, `mi pun `ntreb\ri [i caut r\spunsuri.
Savurez orice articol sau dezbatere pe tema credin]ei, `l
caut pe Dumnezeu prin rug\ciune, prin post, m\
preocup\ Biserica, dar ceva parc\ nu e cum ar trebui.
Nu reu[esc apropierea atât cât a[ dori, simt parc\ un
ecran transparent, greu de p\truns. S\ fie oare noianul de probleme – nu neap\rat grele –, dar multe,
care-mi bulverseaz\ tr\irile? {i tot c\utând am dat
peste „everystudent.ro”. Nu [tiu ce provenien]\ are, nu
[tiu ce urm\re[te, nu cumva e un prilej de sminteal\?
V\ mul]umesc [i `n numele celor de vârsta mea. Avem
[i noi nevoie de tot ce le oferi]i copiilor pentru c\ mul]i
dintre ei sunt mai apropia]i de Dumnezeu decât ne
permitem s\ credem. M\ bucur pentru ei. S\n\tate
deplin\ s\ v\ dea Dumnezeu.
Mul]umesc din inim\!
Ana
Ana mea iubit\,
Te `mbr\]i[ez [i m\ bucur mult c\ mi-ai scris. Acum,
pentru a `ndep\rta acel ecran despre care vorbe[ti, cred
c\ de mare folos ]i-ar fi s\ faci sau s\ facem `mpreun\
Seminarul S\ ne vindec\m iertând. E, acolo, o lucrare
a lui Dumnezeu care ne ajut\ mult!
Nu [tiu nimic despre acel „everystudent.ro”, `mi
pare r\u.
Te a[tept cu drag [i recuno[tin]\,
M. Siluana
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Stimat\ doamn\,
Am citit [i eu mesajul dumneavoastr\ [i despre
everystudent.ro am auzit acum prima oar\, [i am f\cut
ni[te cercet\ri pe internet [i am g\sit ni[te informa]ii pe
care le sintetizez a[a:
- site-ul apar]ine unei organiza]ii misionare cre[tine
interconfesionale, numit\ Campus Crusade for Christ
International;
- scopul acesteia este evanghelizarea [i formarea de
misionari `n peste 190 de ]\ri ale lumii;
- a fost creat\ `n 1951, `n USA, de c\tre o persoan\
numit\ Bill Bright care a decedat `n 2003.
Ca o opinie personal\, a[ zice c\ e vorba de ceva ce
nu apar]ine Ortodoxiei [i cred c\ asta spune multe.
Dac\ v\ intereseaz\ s\ citi]i lucruri care apar]in
Ortodoxiei, sunt multe site-uri [i v\ recomand (dac\
nu cumva deja `l [ti]i) un site interesant care con]ine [i
o rubric\ numit\ „leg\turi”, care v\ prezint\ o pagin\
cu alte adrese de site-uri ortodoxe. E, `n acela[i timp, [i
o interesant\ lectur\ a ceea ce `nseamn\ alte culte
religioase cre[tine. E vorba de www.odaia.go.ro
Doamne ajut\!
Gabriel Mtl
M\icu]\,
Dup\ ce am con[tientizat, am acceptat [i binecuvântat „jugul” pe care-l duceam [i am renun]at s\ mai
acuz, s\ critic sau s\-i judec pe cei din jurul meu
pentru ceea ce mi se `ntâmpla mie, dup\ ce mi-am dat
seama c\ nu mai am sup\r\ri, neiert\ri, `i privesc pe
to]i cu bun\voin]\ [i am `nv\]at s\ nu m\ mai las
prad\ abuzului emo]ional, o nou\ sete m-a cuprins...
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S\ merg mai departe...
Calea e lung\ [i frumoas\. Dumnezeu S-a `ndurat
de mine, atunci când am `n]eles, acceptat [i binecuvântat s\ m\ lase pe ea.
Eu [tiu acum c\ Dumnezeu e cu mine, `mi vorbe[te
[i mai are multe s\ m\ `nve]e. Dar, de multe ori, eu
nu-L las.
Pentru c\ m\ trezesc prizoniera min]ii, care nu
tace [i nu-mi d\, astfel, posibilitatea s\-mi ascult Sinele,
acolo unde este o f\râm\ de Dumnezeu care `ncearc\
s\-mi [opteasc\ cine sunt eu cu adev\rat, dup\ ce dau
la o parte masca pe care am purtat-o atâ]ia ani.
{i a[ vrea s\ m\ abandonez, s\ am r\bdare, dar
ceva din interiorul meu m\ arde s\ merg eu `n
`ntâmpinare, cumva, nu s\ stau s\ a[tept.
Simt tot mai mult c\ am nevoie de `ntâlnirea cu
ni[te oameni care s\-mi transmit\ mesaje divine care,
altfel, nu au cum s\ ajung\ la mine. {i a[ vrea s\ [tiu unde
s\-i g\sesc, s\-mi astâmp\r setea de autocunoa[tere...
Am atâta nevoie acum s\ [tiu cine sunt eu cu adev\rat,
ce a[teapt\ Dumnezeu de la mine?
Aceast\ sete m\ `mpinge s\ caut... {i este o sete a[a
de puternic\, c\ toate celelalte probleme care, pân\
mai ieri, m\ consumau, m\ enervau, devin minuscule,
ne`nsemnate. Totul e mult mai u[or `n jur, pot trece
peste toate cu mai mult\ u[urin]\, dar de setea asta nu
pot, nu [tiu cum s\ scap...
{i, dac\-mi permi]i, `]i voi povesti ce am p\]it la
sfâr[itul acesta de s\pt\mân\. Am g\sit un work-shop
organizat la Bran, de un francez care locuie[te `n India Pune, de zece ani, [i care organizeaz\ acum `n toat\
lumea seminarii care urm\resc con[tientizarea a ceea
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`n cuvântul Domnului, „pu]ini sunt ale[i”! Cum a[a, se
`ntreab\ mintea r\zvr\tit\ a omului? De ce nu m\
alege [i pe mine? De ce a mai pus setea asta `n mine,
dac\ m\ refuz\? De ce mi-a dat s\ gust din dulcea]a
harului, dac\ acum mor de sete `n de[ertul dorului
ne`mplinit?
Iat\ cum, a[a cum [i tu spui atât de profund, mintea
noastr\ ne ]ine prizonierii unui mod de a fi centrat pe
ner\bdare! Acum vreau! A[a vreau! Nu ascult [oapta lui
Dumnezeu pentru c\ `n mine cineva url\: Acum! {i cu
cât am pornit cu mai mult\ hot\râre pe Cale, cu atât
urletul e mai puternic. Acesta este glasul ispititorului,
copila mea! Dac\ vei fi pu]in atent\ la istoria credin]ei
noastre, `l vei auzi cum se insinueaz\ de dou\ mii de
ani `ncoace, `ncercând s\ r\stoarne orice `nceput bun!
De fapt, e acela[i glas de la `nceputul istoriei omene[ti!
E glasul care insinueaz\ c\ Dumnezeu nu e chiar a[a
de bun, c\ poruncilor Lui le lipse[te ceva, c\, iat\, ce
profunzi suntem noi [i ce lucruri m\runte [i nesemnificative ne cere El! Auzi, noi `nset\m de Absolut [i El
ne cere s\ ne iubim aproapele care e, pur [i simplu,
un ratat [i un r\u! Sau: asta trebuie sa fie o deformare
a Adev\rului, f\cut\ de suflete r\u voitoare! Da, da,
asta e Biserica [i oamenii ei care vor s\ ]in\ poporul `n
`ntuneric! Trebuie s\ ne salv\m! S\ facem ceva! S\
reform\m Biserica sau s\ ne centr\m pe noi `n[ine [i
pe setea noastr\ de Dumnezeu!
Sau, când suntem mai cumin]ei, s\ mergem la acele
seminarii care urm\resc con[tientizarea a ceea ce suntem,
pe parcursul a trei zile! C\ doar n-o s\ stau s\ putrezesc de vie `ntr-o via]\ casnic\ `n care trebuie s\-mi
binecuvintez so]ul imatur emo]ional [i s\ sp\l vase
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când pot, `n trei zile, s\ ajung s\ gust t\cerea min]ii [i
s\ aflu cine sunt [i cum sunt!
Iart\-m\, Mihaela, fac asta `n numele iubirii [i pre]uirii pe care le am pentru tine [i pentru c\ [tiu c\ e[ti
destul de matur\ duhovnice[te ca s\ `n]elegi ce spun.
De altfel, „fuga” ta de la work-shopul de autocunoa[tere e dovada vie a acestei cre[teri. A[a c\, Om iubit
de Domnul [i de mine, alege s\ fii aleas\ de Domnul
[i St\pânul vie]ii noastre, alegând calea smereniei, a
ascult\rii, a iert\rii [i r\bd\rii, a travers\rii de[ertului
l\untric cu ochii a]inti]i la Domnul, atât de prezent `n
poruncile Lui, uitând de noi [i de fascina]ia de sine!
Acum, pentru c\ ai tr\it destule minuni de când ai
ales s\ binecuvintezi [i s\ fii „cuminte”, ispitele vor fi
mai mari [i, mai ales, de-a dreapta! Vei fi tot mai provocat\ s\ alegi metode mai „rapide” [i mai „spirituale”
de luminare!
Dar tu s\ [tii [i s\ nu ui]i c\ rug\ciunea, `n Biseric\,
e singura cale sigur\ spre scopul vie]ii noastre: `ndumnezeirea! S\ accept\m, cu smerenie [i cumin]enie, c\
suntem mici [i netrebnici, dar s\ nu uit\m c\ suntem
iubi]i [i sluji]i de Însu[i Dumnezeu f\cut Om ca noi s\
ne facem dumnezei ca El [i `n El! S\ `nv\]\m s\ avem
r\bdare pe Cale, a[teptând venirea Domnului `n acest
vas de lut care suntem, cum [i când voie[te El! Noi s\
facem partea noastr\! Tu [tii deja c\ nu mic\ este bucuria de a fi cu El `n tot locul [i `n toat\ clipa!
Nu `n tine se afl\ r\spunsul la `ntrebarea „cine
e[ti”, ci `n El! Pe El s\-L ascul]i! S\ faci, cum te `nva]\
M\icu]a Lui, tot ce-]i va cere [i nu vei fi dezam\git\!
Cu dragoste [i recuno[tin]\ pentru `ncredere [i
ascultare,
M. Siluana
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pentru c\ iube[te! Da! Adev\rata fericire nu este doar
s\ m\ simt iubit, ci s\ iubesc, s\ simt cum iese din inima
mea, din inima fiin]ei mele iubirea pentru Dumnezeu
[i pentru aproapele meu. Recuno[tin]a [i mul]umirea
cresc `n mine, primind: sufletul meu se `nchin\ pân\
la p\mânt pentru asta. Bucuria, `n schimb, cre[te d\ruind:
sufletul meu salt\ pân\ la cer, d\ruind!
Doamne, am gre[it mult. Nu l\sa p\catele mele s\
fie piedic\ `n calea iubirii Tale!
Din nou, sentimentul c\ p\catele se sus]in, c\ sunt
interdependente. Metanoia nu `mi pare posibil\ cât\
vreme mintea, ra]iunea rece nu este transfigurat\ de
Hristos. Când spun: vino, Doamne, sau fac\-se voia
Ta, Îl las pe El s\ fie `ntru mine. Lupta este mai u[oar\
[i mândria inutil\, de vreme ce meritele nu sunt ale
mele. Iar rezultatele? Infinit mai bune. Doamne, când
se va uni voia mea cu voia Ta? Când m\ `nve]i s\ zic:
fac\-se voia Ta, Tu nu dore[ti s\ desfiin]ezi voia mea,
nu? Tu vrei doar s\ ne unim voin]a, a mea cu a Ta,
c\tre Tat\l, nu? |sta este dorul T\u nem\rginit, de a
ne cuprinde `n `mbr\]i[area P\rintelui, nu-i a[a? De
aceea ai venit `ntre noi, nu-i a[a? De aceea }i-ai `ntins
bra]ele pe Cruce, Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu
adev\rat, nu-i a[a? Iar când ne-ai l\sat pe Mângâietorul, ai [tiut c\ f\r\ El ne-am fi r\t\cit, nu-i a[a?
Minunat e[ti, Doamne!
C.
Da, Copil iubit, asta dore[te Domnul, s\ ne unim
voia noastr\ cu a Sa! Dac\ voia s\ ne desfiin]eze voia
noastr\, I-ar fi fost atât de u[or! Dar Dumnezeu nu
vrea decât s\ fim ca El, s\ devenim dumnezei! {i asta

28

Monahia Siluana Vlad

se face numai [i numai dac\ [i noi voim asta! Aici e
greu pentru omul care vrea s\ devin\ dumnezeu f\r\
Dumnezeu!
Te `mbr\]i[ez cu drag mult [i recuno[tin]\ pentru
dragoste,
M. Siluana
Un pasaj superb despre iertare, din Steinhardt:
Treptele iert\rii:
Gre[i]ilor no[tri le iert\m greu. Sau, dac\ iert\m
nu uit\m. ({i iertarea f\r\ uitare e ca [i cum n-ar fi,
b\t\tur\ f\r\ câine, gur\ f\r\ din]i). Ne iert\m [i mai
greu pe noi `n[ine ({i aceast\ ]inere de minte otr\ve[te.
Spre a dobândi pacea l\untric\, trebuie s\ ajungem,
prin c\in]\, dincolo de c\in]\: la a ne ierta). Cel mai
greu ne vine a ierta pe cei c\rora le-am gre[it. (Cine
ajunge s\ poat\ ierta pe cel fa]\ de care a gre[it cu
adev\rat izbute[te un lucru greu, cu adev\rat bate un
record).
Neiertarea de sine are un caracter mai grav decât
s-ar zice: `nseamn\ ne`ncredere `n bun\tatea lui Dumnezeu, dovada `nc\p\]ânatei [i contabilei noastre r\ut\]i.
E [i cazul lui Iuda, care n-a crezut nici `n puterea lui
Hristos (c\-l poate ierta) [i nici `n bun\tatea lui Hristos (c\
vrea s\-l ierte). Când francezii spun: „Dieu a créé l'homme
à son image qui le Lui a bien rendu”, tr\s\tura aceasta
a f\pturii au avut-o, desigur, `n vedere, specific\ lui
Iuda. Celui care ne-a creat dup\ chipul [i asem\narea
Sa Îi pl\tim cu aceea[i moned\, `nchipuindu-ni-L
dup\ chipul [i asem\narea noastr\: atât de r\i [i neiert\tori, `ncât nu ne vine a crede c\ Dumnezeu poate
ierta cu des\vâr[ire orice. Nu! Nu putem gândi o
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putere, chiar atotputernic\ `n domeniul fizic (minunile materiale cele mai fantastice le admitem), `n stare
s\ fac\ lucrul acesta de neconceput: s\ ierte. Pe de alt\
parte, `ntocmai ca domnul Perrichon (poart\ pic\
celui care l-a scos din pr\pastie, `l ador\ pe cel pe care,
cic\, l-a scos el din pr\pastie), `i iubim foarte pu]in pe
cei care ne-au sc\pat dintr-o scârb\, o belea `i iubim
`ns\, cu drag, pe cei c\rora am avut prilejul s\ le venim
`n ajutor, s\ le dovedim puterea [i m\rinimia noastr\.
Despre `ncredere, din nou, extraordinar! (Regula:
nelimitat\ `ncredere `n oameni, ca persoane create de
Dumnezeu [i absolut\ ne`ncredere `n tat\l minciunii
[i urma[ii lui.)
{i `nc\ o minunat\ intui]ie a lui Steinhardt:
Hristos pune mâna pe bici `n templu `mpotriva celor
care {TIU CE FAC! Este extraordinar\ aceast\ `n]elegere!
Hristos cere iertarea Tat\lui Sfânt: Iart\-i, Doamne, c\
NU {TIU CE FAC! Îns\ pe cei care [tiu ce fac, pe cei
croniciza]i `n r\u (expresia lui Dan Puric), care lucreaz\ con[tient `mpotriva lui Dumnezeu, Hristos `i
love[te, `i `mpr\[tie, `i risipe[te. Dar, aten]ie, numai
Dumnezeu [tie cine sunt aceia, c\ci noi, oamenii, putem
adesea fi p\c\li]i, crezând c\ cineva lucreaz\ `mpotriva Lui, când de fapt, ei sunt `mpreun\-lucr\tori cu
El.
Doamne, minunat e[ti TU [i minunate sunt lucrurile Tale! Nici iubire f\r\ dreptate, nici dreptate
f\r\ iubire.
Doamne, Î]i cer mereu cu bucurie, cu r\bdare [i cu
umilin]\ s\ nu m\ la[i s\ m\ gr\besc. Te rog, St\pâne
Sfânt [i Bun, ceea ce-mi dai s\ `n]eleg, d\-mi [i s\
iubesc, altfel sufletul meu cel mic nu poate duce.
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Fac\-se voia Ta!
Binecuvinteaz\, P\rinte, pe to]i cei pe care i-am
f\cut s\ sufere [i pe to]i cei care m-au f\cut s\ suf\r. {i
ne iart\ nou\ gre[elile noastre, precum [i noi iert\m
gre[i]ilor no[tri!
C.
Întoarcerea nu este posibil\ la modul real decât
prin poc\in]\. Sun\ atât de metaforic, atât de biserice[te, dar aici este cuprins\ o realitate cât se poate de
concret\: exist\ mi[c\ri de c\dere ale sufletului, care
deschid `n noi posibilitatea permanent\ ca r\ul s\ ne
cuprind\ adesea, dup\ bunu-i plac. Nu reu[esc acum
– [i simt atât de acut limitele limbii, ale limbajului – s\
exprim altfel acest gând, decât utilizând cuplurile:
c\dere-ridicare, deschidere-`nchidere. P\rerea de r\u,
poc\in]a, dar nu ca o form\ gre[it `n]eleas\ (de c\tre
mine, pân\ mai ieri) de autoviolen]\, autoagresivitate,
autoprivare abuziv\ [i drastic\, ci ca redeschidere c\tre
bine, pune sufletul `n mi[care `ntr-o direc]ie opus\,
adic\ `l ridic\. {i nu cu de la sine putere, ci prin har.
Poc\in]a `nchide poarta r\ului [i, simultan, deschide
printr-o mi[care (atât de simpl\!) fereastra c\tre lumin\, c\tre bine, c\tre Dumnezeu, c\tre Domnul Hristos
`ntrupat. Ce ciudat: noi credem c\ poc\in]a `nseamn\
o constrângere exterioar\ [i interioar\, o bruscare a
sufletului, o retezare a pl\cerilor dinspre exterior `nspre
interior. De fapt, poc\in]a vine din\untru `n afar\. În
greac\, poc\in]\ se zice metanoia, ceea ce exprim\
atât de bine esen]a actului: schimbare, reorientare a
sufletului c\tre har, c\tre Duhul Sfânt, c\tre Dumnezeu.
De aceea, `n aceast\ `n]elegere gre[it\, ne apuc\m adesea
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nebunia. Atâta timp mi-am hr\nit con[tiin]a cu fructele [i imaginile r\ului, ale confuziei, ale scepticismului, ale desfrân\rii, r\zbun\rii, `ncât au cedat leg\turile fire[ti ale min]ii mele. F\r\ marea Ta mil\, nu
a[ mai fi putut aduna [i alege nimic din mine.
Doamne, d\-mi s\-}i slujesc, c\ci f\r\ Tine nimic
nu sunt. Nu sunt vrednic, dar dac\ nu a[ avea credin]\ `n marea Ta iubire [i purtare de grij\, pe care tot
Tu mi-ai dat-o, nu a[ `ndr\zni.
Dezbinat sunt, Doamne, [i mintea mea tânje[te
dup\ c\ldura casei inimii mele [i dup\ iubirea Ta.
Une[te, Doamne, fiin]a mea, `n Sfânt\ Biserica Ta
cea vie [i ve[nic\. P\rta[ sfintei Tale mor]i, pogorâri la
iad [i `nvieri m\ f\, Mântuitorule!
Vino, St\pâne, [i `n iadul meu, c\ r\u este chinuit
sufletul meu [i al celor ai mei de p\catele mele.
Ast\zi Te v\d `n\l]at `ntru moarte pe Cruce [i mut
[i `ngrozit cad la p\mânt `naintea smereniei Tale.
Suflete al meu, pân\ când te vei mândri cu nimicnicia
ta? Pân\ când?
Doamne, nu sunt vrednic s\ fiu martorul mor]ii
Tale, dar [tiu c\ ai venit s\ mântuie[ti pe cei p\c\to[i.
Atâ]ia ani am fost [i eu `n mul]imea care Te-a
batjocorit [i scuipat de pe marginea drumului.
Ast\zi, eu sunt primul `ntru `ndr\zneal\ [i ultimul
`ntru merit care stau la umbra Crucii Tale.
C\ dac\ ar fi fost s\ r\spl\te[ti dup\ m\sura faptelor mele, nimic m-a[ fi f\cut.
Nu m\ alunga, Doamne! Nu m\ alunga prea departe.
D\-mi firmiturile. Doar las\-m\ s\ le culeg de sub
masa osp\]ului T\u.

