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1. Reac]ionând cu r\u la r\u nu reu[im decât s\ în-

mul]im r\ul pe p\mânt. Putem ie[i din acest cerc vicios

doar dac\ cerem de la Dumnezeu puterea [i [tiin]a Lui

de a accepta durerea pe care ne-o produce r\ul, f\r\ a

r\ni [i noi, dar [i f\r\ a tolera r\ul. Adic\, e nevoie s\

spunem c\ e r\u, c\ ne doare, c\ noi gândim altfel, dar

f\r\ s\ jignim, f\r\ s\ ne cert\m, sau s\ ridic\m tonul.

Doar s\ ne rug\m în gând [i s\ binecuvânt\m sufletul

r\nit de r\u [i s\ cerem de la Domnul mil\ pentru r\ul

care ne r\ne[te pe noi. A[a, încet, încet, vom înv\]a un

fel de a fi care ne va ajuta s\ descoperim c\ în lume

nu e numai r\ul, ci [i mult\ frumuse]e [i bun\tate [i

astfel, vom deveni lucr\tori ai Binelui Care vine de Sus!

R\utatea noastr\ este strig\tul de durere neputin-

cioas\ prin care am vrea ca lumea s\ fie mai bun\! Dar

ea devine mai bun\, doar dac\ fiecare dintre noi alegem

Binele!

Avem nevoie de r\bdare, inteligen]\, cur\]irea su-

fletului prin împlinirea poruncilor Domnului, discipli-

narea trupului prin nevoin]\ cât putem, de luminarea

min]ii prin rug\ciune, [i de puterea pe care o primim

prin Spovedanie [i Împ\rt\[anie!

2. Ce cuvânt frumos acest „a face fa]\”! Nu? Te trimite

cu gândul [i sim]irea la curajul [i bucuria de a sta în
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fa]a vie]ii cu toate problemele ei, de a sta în fa]a celor

pe care le afli despre tine privindu-i pe ceilal]i [i multe

altele, dar toate concentrate în puterea de a fi con[tien]i

de demnitatea omului de a fi „fa]\”, „chip” al Celui ce

este Via]a noastr\ cea adev\rat\.

De câte ori facem fa]\ unei realit\]i, actualiz\m Chipul

Lui în noi [i ar\t\m asta celor din jurul nostru.

3. Ca s\ po]i lucra mai departe la dezr\d\cinarea

patimilor, e important s\ ceri [i s\ prime[ti poc\in]a

cea adev\rat\. Poc\in]a ne ajut\ mai întâi s\ ie[im din

capcana ]esut\ din iluziile c\ putem s\ ne eliber\m de

r\ul din afara noastr\ ignorând r\ul din noi în[ine. Apoi,

ne ajut\ s\ ne recunoa[tem ca mo[tenitori activi [i con[tien]i

ai r\ut\]ii întregii lumi c\zute [i s\ cerem puterea [i

[tiin]a de a ne lep\da de mo[tenirea aceasta, murind [i

înviind în Hristos clip\ de clip\. 

Ca s\ putem în]elege ce este poc\in]a adev\rat\ avem

nevoie s\ o deosebim de sentimentul nevrotic al vinov\]iei.

Vinov\]ia nevrotic\ este o reac]ie a egoului care imit\

poc\in]a. Când ne sim]im vinova]i, chiar dac\ ne cerem

iertare, de fapt ne îndrept\]im, c\ut\m cauzele faptei

rele în alt\ parte, acuz\m pe altcineva [i r\mânem

convin[i c\ am fi putut sau am putea de acum înainte s\

ne purt\m mai bine, s\ fim altfel. {i asta numai [i

numai pentru a ascunde de la fa]a con[tiin]ei c\ nu

putem fi buni, c\ n-am putut face altfel [i c\ nici nu

vom putea f\r\ Dumnezeu!

Când ne poc\im cu adev\rat, nu avem ce f\g\dui

lui Dumnezeu, nu avem ce s\-I d\m [i în]elegem, în

sfâr[it, c\ tot ce cere El de la noi este s\-L primim, s\-L



7Uimiri, rostiri, pecetluiri

l\s\m s\ ne slujeasc\, s\ ne vindece, s\ ne umple de

bucuria Lui.

Da, vom sim]i o mare durere, o cumplit\ întristare
a sufletului [i o adev\rat\ zdrobire a inimii v\zându-ne
cum suntem. Tr\ind asta f\r\ disimulare [i ap\rare, Îl
vom l\sa pe Mângâietorul s\ intre în inima noastr\ zdro-
bit\ [i vom sim]i mila Domnului [i odihna în]elegerii
c\ nu mai e nevoie s\ ne str\duim s\ fim altfel, altcineva.

Abia de aici încolo putem începe lucrarea poruncilor.
Pân\ atunci, tot ce facem nu e decât cosmetizare moral\,
viclenie sau autoam\gire.

Semnele poc\in]ei sunt: lacrimile, durerea inimii

înso]it\ de mângâiere [i de încrederea în f\g\duin]ele

Domnului.
Semnele vinov\]iei nevrotice sunt: frica, furia, auto-

comp\timirea, victimizarea.

4. Noi avem trup, îngerii nu au. Din cauza asta, ei
au doar demnitatea slujirii, nu [i pe cea a st\pânirii. Nu
au darul de a fi st\pâni. Numai noi avem darul st\pâ-
nirii, pentru c\ avem trup [i suflet prin care st\pânim
trupul [i lumea v\zut\ legat\ de trup. Omul a fost creat
s\ fie st\pânit doar de Dumnezeu [i s\ st\pâneasc\ în-
treaga crea]ie, exersând pe trupul s\u.

Prin c\dere am ajuns robi f\pturilor pe care trebuia
s\ le st\pânim. Când noi vom avea iar\[i St\pân doar
pe Dumnezeu, atunci vom putea st\pâni lumea. Atunci
vom fi st\pâni peste trupul nostru [i peste lumea din
afar\. {i vom st\pâni în Duhul Sfânt care ne va înv\]a
toate [i ne va face liberi.

Ca s\ fim liberi, e nevoie s\ nu asuprim pe nimeni,
dar nici s\ nu ne l\s\m st\pâni]i de cineva sau ceva din
lumea creat\.
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Lumea v\zut\ e f\cut\ de Dumnezeu pentru noi,

iar trupul devenit templu al Duhului Sfânt va fi orga-

nul, instrumentul, prin care cunoa[tem, organiz\m, st\-

pânim [i schimb\m crea]ia lui Dumnezeu prin propriile

crea]ii. Suntem ca [i Dumnezeu, creatori, suntem dup\

Chipul Lui.

5. Diavolii au c\zut din mândrie, iar omul a c\zut

din în[elare: a crezut c\ r\ul nu-i atât de r\u! R\utatea

omului vine din sl\biciunea în fa]a ispitei, din c\derea

în în[elare. De aceea [ansa noastr\ de a ne mântui este

atât de mare. Cât suntem în via]\, putem s\ ne mântuim

pentru c\, printr-o simpl\ întoarcere la Dumnezeu [i prin

poc\in]\, ne vindec\m. Ne întoarcem. {i p\catele se iart\

[i r\ul nu mai are loc în noi. Zice Sfântul Grigorie Palama,

c\ nu numai c\ ne iart\ Dumnezeu p\catele prin poc\-

in]\, ci ni le [i [terge din suflet. Când plângem un p\cat

cu lacrimi [i cu durerea inimii înseamn\ c\ l-am f\cut

f\r\ voie. Când l-am f\cut cu voie, zicem: „Am f\cut asta,

pentru c\ X mi-a f\cut asta [i asta”. Atunci nu-mi plâng

p\catul, ci m\ plâng de cineva pe care îl acuz [i-l fac

responsabil de p\catul meu [i, mai mult, îi explic lui

Dumnezeu c\ am fost împins de X, iar eu am ales cu

voia s\ fac ce am f\cut. Când îmi plâng p\catul, [i zic

„Doamne iart\-m\, am gre[it [i-mi pare r\u c\ l-am f\cut,

n-am putut altfel”, voia mea nu mai e acolo, s-a retras.

Atunci Dumnezeu m\ consider\ ca pe un copil care face

r\ul f\r\ voie [i nu i se consider\ p\cat. 

Dar cum s\ facem ca s\ ajungem s\ ne plângem

p\catul?!?!

E nevoie s\ dobândim harul, s\ p\str\m harul [i

s\ lucr\m cu harul.
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acum, s\ creasc\ duhovnice[te înainte de a gusta anumite

bun\t\]i. A[a ajunge omul, cum ne înva]\ sfin]ii, s\ se

împ\rt\[easc\ de cele mai pl\cute lucruri, gustând prin

ele bun\tatea lui Dumnezeu, [i s\-I dea slav\ cu mul]umire.

Sfântul Siluan spune c\ rug\ciunea te aduce s\ po]i s\

dormi cu o fecioar\ [i s\ nu fii tulburat. De ce? Pentru

c\ po]i s\ vezi frumuse]i din acestea care pentru un prunc

sunt z\p\citoare [i s\ dai slav\ lui Dumnezeu, s\ nu

rupi leg\tura cu El, ci s-o faci [i mai profund\ [i mai

cuprinz\toare.

Dumnezeu i-a f\cut omului un dar ame]itor: liber-

tatea. Dac\ nu ar fi avut ocazia s\ spun\ „nu” lui Dum-

nezeu, n-ar fi fost libertate.

Adam [i Eva erau goi [i nu se ru[inau pentru c\ nu

se vedeau din cauza str\lucirii slavei în care erau acoperi]i.

Când omul e în contact cu harul, aceast\ lumin\ nu st\

doar în acel adânc al min]ii prin care e dobândit\, ci

lumineaz\ [i sufletul, [i trupul. Iubirea transfigureaz\

chiar [i lucrurile greu de dus suflete[te [i trupe[te (a avea

grij\ de un om bolnav grav, de exemplu).

Via]a adev\rat\ a omului este via]a lui personal\

(bio-psihologic\) înc\rcat\ cu Via]a lui Dumnezeu, cu

Harul S\u. Moartea e desp\r]irea, ruperea de Dumnezeu.

{i, s\ nu uit\m, c\ doar omul se rupe de Dumnezeu,

nu Dumnezeu de om.

Dumnezeu le desparte pe toate ca s\ ne dea nou\

de lucru. Sfântul Maxim spune c\ misiunea omului e

s\ uneasc\ cele desp\r]ite de Dumnezeu spre lucrarea

lui. Omul une[te creatul cu necreatul. Numai omul are

aceast\ lucrare. Hristos a f\cut asta [i ne d\ [i nou\

puterea Lui ca s\-L urm\m prin dragostea noastr\ [i prin

lucrarea noastr\ duhovniceasc\.
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6. Cur\]irea min]ii [i a inimii înseamn\, într-un limbaj

accesibil omului contemporan, ie[irea din „harta” în]e-

lesurilor dobândite prin înv\]area de la „lumea aceasta”,

lumea patimilor [i a p\catului. {i putem face asta numai

cu lucrarea harului [i doar în acest fel ajungem s\ primim

un cuvânt a[a cum a fost el transmis [i nu prin „ce e în

capul nostru”. 

Prima etap\ a cre[terii noastre duhovnice[ti este

cur\]irea. Apoi urmeaz\ ceea ce numesc Sfin]ii P\rin]i

iluminare, dup\ care vine îndumnezeirea omului, ade-

v\ratul lui destin. Cur\]irea [i iluminarea trebuie s\ le

facem cu to]ii, înc\ de aici, din aceast\ via]\. Îndum-

nezeirea o face Dumnezeu. S\ ne cur\]im mintea de

gânduri [i toate celelalte puteri ale sufletului – iu]imea,

dorirea, voin]a – de toat\ patima.

„Detergentul” principal pentru cur\]irea min]ii este

Rug\ciunea lui Iisus. Aceast\ rug\ciune scurt\ aduce

aten]ia care îndep\rteaz\ orice gând [i astfel mintea se

cur\]e[te [i se deprinde s\ fie curat\. Dar nu e destul.

E nevoie [i de cur\]irea inimii care se face prin cobo-

rârea min]ii în inim\. În inim\ se afl\ r\d\cina puterilor:

iu]imea, dorirea, voin]a, ra]iunea, [i toate p\catele ies

din inima omului, cum ne înva]\ Însu[i Domnul. Puterea

ra]iunii este o putere a inimii care se manifest\ ca lu-

crare prin gânduri. Prin nevoin]\ [i rug\ciune omul

poate s\ ajung\ la cur\]ia min]ii [i s\ nu primeasc\ nici

un gând r\u, sau nici m\car bun în vremea rug\ciunii.

Dar ce se întâmpl\ dac\ nu lucrez [i cur\]irea celorlalte

puteri ale sufletului? Când ajung în fa]a cuiva care m-a r\nit

sau nemul]umit, de[i nu am nici un gând r\u, pot avea,

pe nea[teptate, o atitudine nepotrivit\, agresiv\, p\tima[\.

De unde a ie[it asta!? Din chiar inima mea, care nu s-a
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nu te poate schimba dup\ dorul inimii tale, dar tu nu

e[ti numai fiul mamei tale, ci [i al lui Dumnezeu [i al

Bisericii! El, Dumnezeu, te na[te de Sus, î]i d\ Via]a

Lui, te cre[te [i te hr\ne[te, tocmai ca s\ nu r\mâi ceea

ce au f\cut, cum au putut, p\rin]ii t\i! De multe ori,

din iubire bolnav\ fa]\ de p\rin]ii no[tri, ducem mai

de-parte un fel de a fi care ne distruge via]a [i bucuria

de a fi vii. Avem nevoie s\ îndr\znim s\ ascult\m

porunca Domnului de a ne lep\da de ei ca s\ devenim

fii ai Lui. Aceast\ lep\dare ne va a[eza într-o iubire

adev\-rat\ [i fa]\ de p\rin]ii no[tri p\mânte[ti. Altfel, vom

r\mâne robii unor scenarii triste de via]\ pe care le

vom preda, ca pe un blestem, [i urma[ilor no[tri, fiilor

care vin dup\ noi! 

12. De nu vom tr\i Învierea Domnului ca pe propria

noastr\ înviere, nu o vom cinsti cum se cuvine. Ast\zi,

tot ce tr\iesc devine loc de întâlnire cu Mâna Lui sal-

vatoare [i cu învierea mea! De mine depinde dac\ voi

alege s\ tr\iesc ce mi se întâmpl\ acum ca pe o con-

secin]\ a celor ce au fost, ca pe o alt\ dovad\ c\ via]a

mea e distrus\ [i c\ nu am decât s\ distrug [i eu la

rândul meu pe cei de lâng\ mine, sau s\ fac din ea

locul venirii Lui! Da, Domnul nostru este [i „Cel ce

vine” [i de mine depinde dac\ deschid la b\taia Lui în

u[a inimii mele. Acum, inima mea e închis\ în durerea

ei, în ciuda ei, în mohorârea ei. {i nu f\r\ temei. Uite

ce mi se întâmpl\! Uite, ce fac ei! Uite cum e lumea!

Cum voi deschide? {i ce s\ fac cu El în mine? {i aici am

de ales: pot s\-I scot „ochii” c\ îng\duie toate astea

sau pot s\-I cer puterea de a face ce spune El c\ e de

trebuin]\ ca s\ intru în bucuria Lui! {i pot s\ aleg cea
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de-a doua atitudine, numai [i numai dac\ renun] la cauzele

din trecut (mama mea [i tat\l meu m-au înv\]at, mi-au

f\cut...) [i aleg Cauza din viitor, din Ziua cea mare a Celei

de a Doua Lui Veniri! Aleg s\ spun: „Vino, Doamne, [i

vindec\ sufletul meu, c\ mult am gre[it }ie!”; „Vino,

Doamne, [i binecuvânteaz\ pe tat\l meu [i pe mama

mea [i pe to]i cei ce m-au r\nit [i pe to]i cei pe care eu

i-am r\nit, c\ to]i suntem lucrul mâinilor Tale!”. A[a, ce

tr\iesc acum înceteaz\ de a mai fi cauza unui viitor

nefericit, devenind efectul Acelei Veniri care lucreaz\

înc\ de acum în mine!

Dac\ omul nu este ancorat în f\g\duin]a mântuirii,

care cuprinde [i cea de-a Doua Sa Venire, [i învierea

noastr\ cu trupul în slava Lui, [i împreun\ vie]uirea cu

El în bucuria ve[nic\, nu poate primi puterea ce se

revars\ de Acolo [i nu-[i poate jertfi ucig\toarele pl\ceri

cu care încearc\ s\-[i astâmpere foamea de iubire [i setea

de fericire!

13. S\ d\m pu]in\ aten]ie fricii care ne împiedic\

s\ „rezist\m” vechilor scheme. Nu e greu s\ sesiz\m c\

„materia” fricii noastre este o energie l\untric\ ce se

manifest\ [i în trup [i în suflet [i se alimenteaz\ din ceea

ce ne imagin\m. Adic\ din lucrarea min]ii numit\ imagina]ie.

Când înv\]\m s\ lucr\m cu harul [i s\ credem în

Dumnezeu ca Persoan\ prezent\ [i gata s\ se implice

în via]a noastr\ dac\ Îl primim, credin]a, ca putere cu-

nosc\toare a sufletului, anihileaz\ imagina]ia, având

cumva aceea[i baz\ „energetic\” pe care se altoie[te

energia necreat\ a lui Dumnezeu. Nu ne mai temem

de ce ne imagin\m noi c\ s-ar putea întâmpla, pentru

c\ acum credem c\ Dumnezeu e cu noi [i c\ ce ni se



19Uimiri, rostiri, pecetluiri

întâmpl\ e altfel când suntem cu El. {i deja avem dovezi

c\ prezen]a [i ajutorul Lui nu înseamn\ neap\rat, de[i

poate însemna [i asta, c\ evenimentele nu vor mai fi

dureroase. Sau c\ nu vom mai avea necazuri... Ci, mai

ales, înseamn\ c\ ne eliber\m de teama c\ n-am putea

tr\i durerea inerent\ evenimentelor nepl\cute. Aici avem

nevoie de aten]ie la durere [i la punerea ei în fa]a lui

Dumnezeu.

Durerea acceptat\ [i tr\it\ atent în fa]a lui Dumnezeu

pe Care Îl invoc\m cu credin]\ e altceva decât ceea ce

numim noi durere.

În plus, ceea ce vom tr\i va fi real, pe când ceea ce

ne temem c\ vom tr\i e imaginar. Din p\cate, când ne

doare ceva, mai ales dac\ dep\[e[te gradul de toleran]\

pe care-l avem, nu mai suntem aten]i la durere [i la

mesajul ei, ci alunec\m în dezn\dejde, împotrivire, care

sunt st\ri suflete[ti alimentate de imaginar [i de cre-

din]ele ira]ionale izvorâte din vechile tipare ale min]ii.

{i relu\m ciclul suferin]ei de care doream s\ ne eliber\m.

Remediul, a[adar, este aten]ia în prezen]a harului,

trezvia duhovniceasc\: ne str\duim s\ r\mânem prezen]i

în ceea ce sim]im [i oferim asta lui Dumnezeu. Unim

cumva mintea, prin lucrarea aten]iei, cu inima care simte

în „carnea” ei [i dore[te în afectivitatea sa. Avem nevoie

acum s\ nu cenzur\m nimic, s\ nu l\s\m ra]iunea s\

acuze sau s\ scuze, pentru c\ e bolnav\ datorit\ înde-

lungatei sale ruperi de lucrarea harului. Acum, ea, e

invitat\ s\ fie martorul t\cut al interven]iei lui Dumnezeu,

cu harul S\u, în via]a mea. Încet, încet va înv\]a [i ea

s\ intre în armonie cu voia lui Dumnezeu [i va înv\]a

s\ slujeasc\ lucrarea duhului numit\ discern\mânt.


