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 „HAR PESTE HAR” (In 1, 16) SAU 
DESPRE VOCAŢIA EXTINSĂ

 Când începi să scrii despre Dumnezeu, pana
fie cade din mână, fie începe să cânte, nu o me-
lodie, ci un ritm, în care autorul devine harfă prin
care Cel slăvit se revarsă polifonic în materie. Ai
nevoie de curaj, pentru că Subiectul se revelează
cu o autenticitate care nu îngăduie plagiatul. Când
scrii despre Dumnezeu, creaţia devine frumuseţe
şi se exprimă prin bucurie: mintea şi inima se înalţă,
sensibilitatea depăşeşte limitele umanului, deve-
nind potir în care Nepătrunsul îşi află odihna.  

Grigorie de Nazianz considera că despre Dum-
nezeu nu se poate vorbi decât în poezie, în formule
concentrate, nu în dezvoltări exhaustive şi sterile.
În acelaşi duh al continuităţii, Părintele Constan-
tin Guzgă ne oferă acum o mostră de teologie
experienţială, un cântec de preaslăvire, care fac
să răsune talentul şi înţelepciunea Cucerniciei Sale.
Aspiraţia spre înalt a „vasului de lut” (II Cor. 4, 7),
tema centrală a poeziei sale, se exprimă prin cu-
vinte, din Cuvântul de început (In 1, 1), pe care
autorul îl creionează trinitar. „Atotputernicul”
nu poate să fie singular, nu poate să nu fie Lu-
mină, iar dacă omul grosier nu vibrează, trimite
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pe „heruvimul mângâietor”. El, Atotputernicul, nu
apare izolat în transcendenţă, şopteşte, sărută,
vorbeşte, caută, ceartă şi mai presus de toate, iu-
beşte. Şi cine este cel ce nu tânjeşte să fie primit
în iubitoarea părintească îmbrăţişare?

La El se ajunge prin mărturisire, căci, numai
prin ea, neputinţa umană devine forţă de torţă,
ce nu mai arde pentru sine, ci pentru cei din jur.
Ştiindu-şi rostul, torţa nu suferă arderea; se jert-
feşte prin iubire, primită şi dăruită, iar arderea
iubirii conduce spre isihie. Numai în stare de isi-
hie, omul percepe revelaţia, întotdeauna altfel.
În revelaţie, părintele respiră, Duminică de Du-
minică, „cerul proaspăt al dimineţii însorite”,
în drum către locaşul sfânt, precum femeile pur-
tătoare de mir, în zorii zilei măritei Învieri, Reve-
laţia prin excelenţă a lui Iisus Dumnezeu. Drumul
spre mormântul gol este pentru slujitorul nostru
drumul spre înviere, când sufletul devine „rugul
aprins care arde fără să se mistuie” (Ieş. 3, 2).
Revelaţia începe cu textul liturgic nemărturisit în
public, rostit în cămara de suflet preoţesc al nişei
de lumină, unde şopteşte rugăciune pentru cei pe
care-i conduce spre Împărăţie şi pentru cei care
au sfârşit neştiuţi de nimeni, pământeşte, dar veş-
nic vii în faţa Creatorului. Ea poate căpăta dimen-
siuni înfricoşătoare când vremurile se contractă
iar sulurile vremii se închid voronescian, când ni-
meni nu mai poate ascunde nuditatea originală,
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iar „tunicile de piele” (Fc. 3, 21) îşi pierd, din nou,
utilitatea. Cât despre „atitudini”, cine nu a cerut
arghezian o „aripă de înger” ca să-i aducă povaţa
cea mai bună spre luminare veşnică, ferită de ris-
cul obrocului (Lc. 11, 33)? 

Părintele Constantin surprinde prin câteva tră-
sături rarisime la slujitorul „post-modern” al al-
tarului tradiţional: statornicia, căci nu a căutat
un loc de vieţuire mai bun decât cel în care a fost
chemat de la început spre slujirea „Atotputer-
nicului”, pe care, de altfel, l-a înnobilat; cultura
„românului frumos”, cum ar spune Puric, ce în-
floreşte în satul său, îngrijorător de ne-patriar-
hal, luptând cu „italienizarea” pentru un franc în
plus; modestia, care l-a ferit de tentaţia să cadă
în exuberanţa „leadership”-ului şi l-a întărit, ca
slujba să o facă „deplin” (II Tim. 4, 5). 

A citi poezie creştină astăzi apare ca o preo-
cupare desuetă, dar creştinismul autentic nu se
„marchetizează”, nu este atins de mercantilism. De
aceea, pentru cei care au curajul de a o face, poe-
zia se preface în rugăciune, coborând din minte
în inimă. Prin acest compendiu de teologie esen-
ţializată, Părintele Constantin Guzgă ne propune
să revenim la începuturi, „despuiaţi de patimi, pă-
răsiţi de moarte”, cu o singură condiţie: să fie
citit în duh de rugăciune şi ethos românesc.

Pr. Dan Sandu
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MĂRTURISIRI

I. 
Atotputernice, sufletul meu
mă împiedică să descopăr
taina singurătăţii,
ceva mă îndeamnă să Te caut,
sanctuar în suflet să-ţi zidesc,
dar rămân rob clipei.
aş vrea să trec dincolo de vremi,
să-ţi pot mărturisi totul;
stea în proprie lumină ard
până trec în teluric.
mă desprind de moarte
fără să ştiu,
aproape de cer
zămislesc zorii de zi 
semn al devenirii,
dar am uitat chipul
după care m-am născut;
rămân rece, imun în temniţa vremii
alerg după lumină să te caut,
dar sufletul meu
este un imens pustiu
cu nisipuri fierbinţi
şi întinsuri fără margini...
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II. 
Atotputernice, mă apropii de Tine
să simt pulsul luminii,
o naştere din nou mi se dăruie;
îmbrac haina bucuriei,
vreau să ne înrudim!
mărturisirea deschide 
poartă spre cer, 
sărutul divin
pe gură de sfânt,
lumii dă nemurirea,
dar tot cădem 
deşi suntem ţinuţi de subsuori.
n-am plâns destul,
n-am iubit suferinţa,
nu ne-am răstignit ca să înviem!
e adevărat:
mai plângem, îngenunchem,
dar ce puţin
ardem doar în trupuri.
de aceea ne ofilim,
îmbătrânim,
deşi ne-ai sărutat pe frunte;
pe umeri ne-ai lăsat heruvim 
să ne înveşminte lumina...

III. 
Atotputernice, e timpul mărturisirii!
lumina născută în mine
îmi trece fiinţa dincolo de timp,
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vamă de vamă,
mă naşte strălucirea ei
,,spre viaţă, şi mai multă viaţă!”
secolii ce au „curs”
m-au răstignit pe o cruce;
la ea a venit Fiul Tău, Iisus.
să fim dăruiţi iubirii,
să nu uităm să iubim
ca-n prima zi.
aceeaşi suflare peste Univers
şi peste om,
a îngemănat moartea cu viaţa.
de atunci aceeaşi zodie zidim
îmbrăţişaţi de taină...

IV. 
Atotputernice, sărutul Tău
arde pe fruntea mea.
sub vremi m-am trezit
ca pe nişte ruine;
n-am avut de ales
totul m-a înfrânt.
deşi m-am trezit în dimineţi
şi am alergat prin rouă
să-mi răcoresc rănile din suflet
ca să pot trece cuvintele 
în orizonturi de lumină,
am vegheat lângă aştri,
seară de seară,
visând că mă topesc
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în lava lor, de neputinţă
m-am rugat să fiu iertat
să ne trezim în Lumină,
să ardem ca o torţă,
să rămânem veşnic lângă Tine...

V. 
Atotputernice, azi mi-ai şoptit
la ureche, ceva;
semn că exist,
că vreau să aud orice şoaptă a Ta;
recunosc, mă frământă gândul 
că n-am să înţeleg
sau, poate îmi vorbeşti
despre lucruri care nu există,
sau există doar teama
că n-ar exista;
bănuiala mă cuprinde.
lucrurile care nu există
n-au început şi nici sfârşit;
de ar exista ai aşeza în ele
durerea întregului Univers.
un început de drum 
înseamnă stele ce ard şi mor,
îngeri ce plâng.
un orizont îndepărtat
azi mi-ai şoptit
Eu sunt Alfa şi Omega
începutul şi sfârşitul
durerea m-a cuprins... (învins...)


