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CUVÂNT ÎNAINTE
Dup\ dialogurile cu P\rintele Iustin din anii 2005-2006,
adunate integral, în edi]ie definitiv\, în volumul „P\rintele
Iustin Pârvu – o misiune cre[tin\ [i româneasc\” (Editura
Doxologia, 2014), credeam c\ nimic nu mai e de spus. Îns\
trecând pe la Petru Vod\, pe la începutul anului 2010, dup\ ce
P\rintele Iustin a revenit din spitalul de la Cluj-Napoca, de
unde tot primeam ve[ti c\ „a plecat”, nu m-am putut ab]ine [i
am mai înregistrat o convorbire. Apoi, la o vreme, revenind,
p\rintele m-a întrebat: „Nu continu\m?”, {i am continuat.
Derulând memoria reportofonului, am descoperit c\ au fost
[apte întâlniri în perioada 2010-2011. Acestora li s-au ad\ugat
alte câteva, când am stabilit forma final\ a textului. Modalitatea
de lucru era urm\toarea: dup\ ce înregistram pe reportofon o
convorbire, o reproduceam pe hârtie [i discutam cu p\rintele
fiecare întrebare [i fiecare r\spuns, pân\ la forma final\.
Manuscrisul definitiv era semnat de P\rintele Iustin, în momentul în care consideram c\ totul este în conformitate cu spiritul dialogului. Volumul de fa]\ a ap\rut, cu binecuvântarea
P\rintelui Iustin Pârvu, într-un tiraj redus, în anul 2011.
Motivarea scrierii [i edit\rii acestei c\r]i ]ine de o grij\ obsesiv\
a P\rintelui Iustin ca intelectualul s\ fie al\turi de Biseric\,
misiunea acestuia în societatea noastr\ fiind una determinant\.
***
Tot felul de „voci de[tepte” dispre]uiesc, de la în\l]imea
de „cet\]ean european”, aplecarea unor intelectuali români asupra
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problemelor Ortodoxiei, reafirmând-o, reconfirmând-o. A[ vrea
s\ cred c\ „dispre]uitorii” o fac din suficien]a lor [i nu ca parte
a unui program de destructurare a tot ceea ce ]ine o societate
închegat\, pentru c\ Biserica Ortodox\ Român\ nu a fost doar
un teren de manifestare spiritual\, a fost un mod de convie]uire social\. Mai mult, vorba lui Petre }u]ea: „Religia transform\ poporul într-o mas\ de oameni cul]i”. {i, cu cât societatea se modernizeaz\, cu cât omul este „evaluat” ca parte
dintr-un angrenaj [i nu ca un univers în sine, cu atât mijloacele
care s\ provoace derapajul sunt tot mai subtile. La un curs cu
o grup\ de studen]i, vorbind despre rela]ia dintre etic [i estetic,
despre moral\ [i evolu]ie, am propus un joc de imagina]ie care
s\ reafirme structura tradi]ional\ a comunit\]ilor române[ti. {i
le-am cerut studen]ilor s\ î[i imagineze satele [i ora[ele române[ti f\r\ biserici, iar pe cet\]enii români f\r\ via]a din jurul
bisericii, f\r\ credin]a lor. R\spunsul, dup\ ce am detaliat via]a
unei comunit\]i în lipsa râvnei spirituale [i a Bisericii, a fost
unul singur: societatea româneasc\ are Ortodoxia în fibra intim\.
În afara acestei intime întrep\trunderi nu am mai vorbi de
poporul român sau nu am mai putea vorbi de un popor pur [i
simplu. O parte dintre concluziile studen]ilor a fost de genul:
„În lipsa identific\rii cu Dumnezeu, omul nu s-ar putea desprinde de povara materialit\]ii, ar r\mâne la stadiul unei animalit\]i slab însufle]ite”; „Un sat românesc f\r\ Biseric\ ar fi
ca un lag\r de munc\ for]at\”; „Biserica a introdus primul set
de reguli în comportamentul societ\]ii române[ti”; „Un sat
românesc f\r\ Biseric\, f\r\ s\rb\tori [i f\r\ apelul la dragoste
cre[tin\, ar fi un sat cu oameni tri[ti” etc.
Se vorbe[te, din ce în ce mai mult, iar mijloacele massmedia o fac cu voluptatea cu care au un subiect care ]ine în
priz\ auditoriul, de Apocalips\, de vremurile Apocalipsei, de
sfâr[itul lumii, de sfâr[itul p\mântului, de venirea lui Antihrist etc.
Ei, tocmai aici e diferen]a dintre cre[tini [i necre[tini. Primii îl
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a[teapt\ pe Hristos s\ vin\ pe p\mânt, ceilal]i îl a[teapt\ pe
Antihrist. Cre[tinii se vor mul]umi s\-L simt\ pe Hristos în
inim\, necre[tinii vor s\-l pip\ie pe Antihrist, s\-l vad\ direct.
Pentru cre[tin sfâr[itul nu e o spaim\, e o etap\ în evolu]ia sufleteasc\; pentru necre[tin e calvarul, e neantul, e sfâr[itul oric\rei speran]e. Iar în afara speran]ei, a n\dejdii, mersul e târâre,
iubirea e fric\ de singur\tate, familia e o conven]ie, arta e o
inutilitate, munca e o povar\. Ce mai r\mâne? Nimic.
Deseori sim]im dispre]ul unor semeni de-ai no[tri care iau
în r\sp\r credin]a, practica Ortodoxiei, care privesc ca involuat, s\lbatic, r\mas istorice[te în urm\ pe cel care merge la
biseric\, care î[i afirm\ credin]a în anumite contexte, f\r\ s\
fac\ din aceasta acel spectacol ieftin al ipocriziei. Alteori îns\
atitudinea dispre]uitoare se transform\ în acuze, în judecare
aspr\, în minimalizarea celui vizat. {i, de aici, întreb\rile fire[ti:
Dar de ce ar trebui s\ dau cont cuiva pentru ceea ce cred? De
ce ar trebui s\-mi pulverizez sufletul doar pentru c\ cineva nu
este de acord cu ceea ce îmi umplu eu inima? Credin]a e o
chestiune obiectiv\ [i individual\. Ca [i aspira]ia la mântuire.
În acela[i timp, sunt o mul]ime de cre[tini „c\ldicei” care
î[i negociaz\ credin]a în func]ie de situa]ie. Din rândul lor,
sectele [i „curentele moderniste” adun\ „spicele c\zute”.
Nu fiecare cre[tin este un apologet al lui Hristos. Pentru
asta î]i trebuie preg\tire [i har. Când nu ai preg\tire [i har, ri[ti
s\ sus]ii lucruri neformate, ri[ti ca efectul ob]inut s\ fie cel
contrar a[tept\rilor. De aceea, mai periculo[i sunt exalta]ii
care sus]in teorii cre[tine prinse dup\ ureche, decât ateii sau
sectan]ii. Pe ultimii îi po]i combate cu argumente, cu faptele
izvorâte din credin]\, pe ceilal]i nu-i po]i întoarce cu nimic. În
loc s\ cread\ pur [i simplu, exalta]ii î[i fac curaj ca s\ cread\,
vor s\ se [tie c\ ei cred, vor ca lumea s\-i arate cu degetul [i s\
spun\ c\ „ei sunt cei care [tiu în ce cred, care cred f\r\ m\sur\”
[.a.m.d. Pe când omul simplu, cre[tinul adev\rat, crede [i atât.
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PRIMA ÎNTÂLNIRE
Rug\ciunea [i n\dejdea
sunt medicamentele cre[tinului
• La Biseric\ nu vii ca s\ câ[tigi ceva anume, vii ca s\
înve]i care este sensul vie]ii adev\rate • Sfin]ii P\rin]i spun c\
rug\ciunea adev\rat\ este atunci când mintea coboar\ în
inim\ • Rug\ciunea mamei este întotdeauna medicament
pentru copil • Cine consult\ horoscoapele nu este un cre[tin
adev\rat, p\catul este asem\n\tor celui practic\rii vr\jitoriei
• Cre[tinii nu sunt n\scu]i pentru un anume timp, ei sunt
n\scu]i pentru ve[nicie • Dac\ nu se va întoarce la p\mânt, ca
la izvorul bel[ugului, românul va tot fl\mânzi [i se va plânge
c\ nu are • Tu te rogi lui Dumnezeu s\-]i dea binele [i
Dumnezeu se roag\ de tine zilnic s\ faci binele • Un om f\r\
n\dejde este ca o hain\ nefolositoare

– P\rinte, am impresia c\, în ziua de azi, mai mult ca
oricând, omul caut\ [i a[teapt\ miracole. A[teapt\ s\ se îmbog\]easc\ prin miracol, s\ câ[tige orice competi]ie sau
examen prin miracol, s\ se îns\n\to[easc\ tot prin miracol...!
Este Biserica locul în care se înf\ptuiesc dorin]ele cele mai
nea[teptate ale omului?
– Cine vine la Biseric\ pentru a-[i satisface dorin]ele întâmpl\toare, nu va g\si niciodat\ aici rezolvarea c\utat\. C\
Biserica nu e ca o loterie la care depui un num\r sau o dorin]\
[i cineva o contabilizeaz\ ca s\ o rezolve. Vii la Biseric\ pentru
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a te îmbr\ca în haina lui Iisus Hristos, pentru a sim]i gustul
vie]ii adev\rate. La Biseric\ vii ca la o întâlnire cu Hristos [i
pentru asta te cure]i de zgura lumii. La Biseric\ nu vii ca s\
câ[tigi ceva anume, vii ca s\ înve]i care e sensul vie]ii adev\rate.
Când câ[tigi ceva anume, te împov\rezi; când [tii pentru ce
tr\ie[ti, te eliberezi.
– Oamenii a[teapt\ r\spuns imediat la o rug\ciune. Adic\
m-am rugat, am f\cut cruce, de acum a[tept r\splata...! Ce
pute]i spune despre acest lucru, despre aceast\ atitudine?
– Ei, rug\ciunea duce la o modelare interioar\, iar r\spunsul la rug\ciune Dumnezeu ni-l d\ pe nesim]ite, când ne
înt\re[te, când ne ajut\ s\ trecem peste încerc\ri. Rug\ciunea
te ajut\ s\ te deschizi cu inima. Uita]i, aici: „Iat\, Eu stau la
u[\ [i bat; de va auzi cineva glasul Meu [i va deschide u[a, voi
intra la el [i voi cina cu el [i el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20;
Ioan 14, 23). Asta e rug\ciunea, deschiderea u[ii ca s\ intre lumina cea bun\. Dar, pentru rug\ciune, cre[tinul are nevoie, de
cele mai multe ori, de un îndrum\tor. De asta sunt preo]ii,
c\lug\rii. Cre[tinul trebuie s\-l întrebe pe c\lug\rul în care are
încredere cum s\ se roage [i acesta trebuie s\-l îndrume. C\
rug\ciunea are [i ea regulile ei. C\ te rogi formal în cas\, apoi
ie[i afar\ [i înjuri, te cer]i, pizmuie[ti, te mândre[ti. Cu rug\ciunea î]i cure]i sufletul. Mai vine câte un cre[tin [i zice:
„P\rinte, dup\ ce m-am spovedit [i m-am împ\rt\[it am sim]it
c\ am sufletul curat, am sim]it o str\lucire interioar\”. C\ a[a
cum î]i pui haina curat\ pe deasupra, a[a trebuie s\ ai [i sufletul curat, ca s\ po]i îmbr\ca [i c\ma[a lui Hristos. Sfin]ii P\rin]i
spun c\ rug\ciunea adev\rat\ e atunci când mintea coboar\ în
inim\. La asta ajung [i cei cu preg\tire mult\, dar [i cei care au
doar evlavie [i smerenie.
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– Cum aprecia]i ceea ce spunea Constantin Noica, în
„Povestiri despre om”: „Suntem [i gândim pe m\sura credin]ei pe care o avem, dup\ cum popoarele au parte de st\pâniri bune sau rele, potrivit cu Dumnezeul pe care îl au”? E
vreo leg\tur\ între firea omului [i credin]a sa?
– Dar credin]a este o ax\ pe care se dezvolt\ firea uman\.
Românii, care au credin]a ortodox\, care sunt fii ai lui Iisus
Hristos, nu pot fi, structural, decât oameni ai p\cii [i ai iubirii.
– În îndelungul dumneavoastr\ popas în scaunul de întâlnire cu pelerinii, a]i întâlnit solicit\ri deplasate din partea
oamenilor?
– Multe, da, multe...! Dar, dac\ îl iei pe om [i îl pui s\ citeasc\ din Sfânta Scriptur\, dac\ îl convingi s\ fac\ un canon,
iaca îl pui pe drumul cel bun, s\ ajung\ s\ îl cunoasc\ pe Hristos
în mod nemijlocit. Miracolele [i lucrurile grozave pe care le
a[teapt\ oamenii sunt în plan p\mântesc, în planul dumnezeiesc
omului i se rezerv\ via]\ [i iubire. Împlinire prin iubire, mai
bine zis. Dar omul, omul cere pe m\sura lui...!
– Dar bolnavii care a[teapt\ s\ se îns\n\to[easc\ prin
rug\ciune...?
– Rug\ciunea lucreaz\ în om, asta o poate dovedi oricine
dintre credincio[i, care a încercat. Dar rug\ciunea singur\, f\r\
participare, f\r\ implicarea total\ a celui care este în impas,
dar [i a celor din jur, nu este de ajuns. De asta, pentru un cre[tin oricare, alt cre[tin care se roag\ poate s\ îl ajute la necaz, la
boal\. Rug\ciunea mamei este întotdeauna medicament pentru
copil. Dar ce înseamn\ vindecarea prin rug\ciune? Dac\ o via]\
întreag\ ai tr\it cum ai vrut, f\r\ s\ [tii de Biseric\, de credin]\,
de rostul t\u ca om, apoi nu te vindeci cu rug\ciunea unui preot
sau a unui c\lug\r, spus\ la o slujb\ sau la un anumit moment,

14

Semnele vremii noastre

ca [i cum ar fi rostit o formul\ miraculoas\. Rug\ciunea e medicament pentru sufletul care [i-a luat în responsabilitate trupul.
Numai a[a e posibil\ vindecarea.
– Am auzit oameni care spun: „Doamne, dac\ voi câ[tiga
la loterie, voi da jum\tate din bani Bisericii...!”. E deplasat\
aceast\ dorin]\?
– E mai mult decât deplasat\, Dumnezeu nu face târguri
de acest gen. În felul acesta [i criminalul poate s\ zic\: „Doamne,
scap\-m\ de pedeaps\!”; [i a[teapt\ ca Dumnezeu chiar s\-l
ajute. Ce ne facem cu suferin]a victimei, atunci? Dumnezeu
judec\ numai cu m\sura faptei [i nu gre[e[te niciodat\ în judecata Sa. Îmi amintesc un fapt pe care mi l-a spus cineva, nu
demult. Într-un sat de lâng\ Piatra Neam], dup\ venirea comuni[tilor la putere, un s\tean din categoria calicilor [i puturo[ilor, dar unul dintre acei care s-au pus în slujba noii puteri, a
luat cu mâna lui o parte dintre icoanele din biseric\ [i le-a
aruncat în Bistri]a. Cre[tinii din sat s-au cutremurat [i au a[teptat
mult\ vreme ca Dumnezeu s\ dea un semn care s\-l pedepseasc\ pe acel om. Vremea trecea [i oamenii aproape c\ uitaser\ de întâmplare, ei ref\cuser\ iconostasul, lucrurile intraser\
în normal. Numai c\ într-o zi au auzit larm\ pe malul Bistri]ei.
Cel care aruncase icoanele, beat fiind, c\zuse în Bistri]a [i tot
încerca s\ se apuce de mal, dar ori de unde prindea, malul se
surpa. {i asta pân\ s-a înecat; nimeni nu a apucat s\-l scoat\. {i
mântuirea [i pedeapsa sunt rânduite [i vin la timpul lor. Dar
Dumnezeu nu vrea moartea p\c\tosului, ci s\ se întoarc\ [i s\
fie viu. Omul acela a dec\zut pân\ s-a pedepsit singur, c\ci
Dumnezeu a pus în om [i posibilitatea mântuirii, dar [i calea
pierzaniei, când nu renun]\ la p\cat.

