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Comuniune și cuminecare

Cu pu]in timp în urm\ am primit, din partea P\rintelui Mihail, invita]ia de a a[eza câteva gânduri la
începutul acestei frumoase izvodiri, rodit\ din osteneli
îndelungate, împletitur\ de întreb\ri [i r\spunsuri [i
pl\mad\ de gânduri dospite cu grij\ în fa]a candelei,
mereu aprins\, de la icoana N\sc\toarei de Dumnezeu
din biserica Schitului Vovidenia al Lavrei Neam]ului.
Am primit cu bucurie aceast\ invita]ie, iar bucuria
[i acceptul meu se întemeiaz\, în primul rând, pe faptul c\ solicitarea vine din partea unui om de omenie.
Cine l-a cunoscut pe P\rintele Mihail i-a sesizat aceast\ calitate. Te prime[te cu fa]a luminoas\, cu zâmbetu-i prietenos, mai mult ascuns decât la vedere, a[a
cum îi [ade bine unui c\lug\r, [i cu frumoase [i me[te[ugit alc\tuite cuvinte de bun-venit care te îmbie s\ [i
r\mâi. Omenia este un dar cu care ne na[tem, ]ine de
structura noastr\ ontologic\. E un soi de pleonasm s\
vorbe[ti de omenie la oameni, dar dac\ accept\m faptul
c\ acest dar cu care ne na[tem, prin negrija noastr\,
poate s\ dispar\, este demn [i drept s\ fie ar\tat atunci
când el se a[az\, ca o podoab\ pre]ioas\, pe chipul [i
în faptele unora dintre noi. Personal, cred c\ multa omenie rode[te din multa Liturghie. Devenim oameni de

II

MIRIDE ȘI MERINDE

omenie participând la Sfânta Liturghie. Multa omenie
pe care o întâlnim în m\n\stirile noastre nu este o
simpl\ lucrare social-filantropic\, ci o manifestare
v\zut\ a omeniei, care curge din Liturghie. Autorul
c\r]ii este un om al multelor liturghii [i de pilduitoare
omenie.
În al doilea rând, bucuria [i acceptul meu se întemeiaz\ pe faptul c\ invita]ia de fi p\rta[ acestei rodiri
vine din partea unui c\lug\r, care-[i împline[te statornic [i st\ruitor slujirea pe care [i-a asumat-o. În
m\n\stirile noastre, c\lug\rii [i c\lug\ri]ele împlinesc
o mul]ime de ascult\ri, de slujiri, îns\ totdeauna am
apreciat pe c\lug\rul care r\mâne ceea ce este, c\lug\r,
a[a cum apreciez pe familistul care r\mâne familist,
pe înv\]\torul care r\mâne înv\]\tor, pe medicul care
r\mâne medic etc. Când o cre[tin\ a mers la P\rintele
Teofil de la Sâmb\ta de Sus [i i-a spus c\ atunci când
merge la slujb\ vede tot ce se întâmpl\ în jurul ei, vede
cum sunt îmbr\ca]i oamenii, cum se închin\, cum stau
în genunchi etc., el i-a zis: „Ai uitat de ce te-ai dus la
biseric\”. P\rintele Mihail, slav\ Domnului, ca [i al]i
c\lug\ri [i c\lug\ri]e din m\n\stirile noastre, ]ine bine
minte de ce s-a dus la m\n\stire.
În cele din urm\, de[i motivele sunt mult mai multe,
am acceptat cu bucurie provocarea dat fiind faptul c\,
în ultima vreme, ne leag\ [i o colaborare academic\,
P\rintele Mihail fiind doctorand al {colii Doctorale din
cadrul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i, preg\tind o tez\ despre Maica Domnului
în cultul divin ortodox [i în cultura român\, la specializarea Teologie Liturgic\, specializare pe care o coordonez.
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Cine este autorul acestei c\r]i? N\scut în apropierea Cet\]ii Cuvioasei Parascheva, în satul Erbiceni, în
familie de buni cre[tini care umbl\ demni pe locurile
c\lcate alt\dat\ de Voievodul Mare [i Sfânt, {tefan al
Moldovei, format la strana bisericii parohiale, de timpuriu, tân\rul Dan-Mihai, dup\ numele înscris în registrul etern al celor boteza]i, a auzit glasul tainic al chem\rii spre via]\ monahal\, c\reia s-a f\cut p\rta[ îndat\
dup\ finalizarea studiilor liceale, devenind frate la Schitul din „Poiana lini[tii”, Vovidenia, aflat în apropierea
Lavrei Neam]ului de care, de altfel, apar]ine duhovnice[te [i administrativ. Aici a fost tuns în monahism, cu
numele Mihail, aici a fost hirotonit diacon [i preot, aici
a fost cinstit cu distinc]iile de protosinghel [i arhimandrit, aici proteguie[te Casa Visarion Puiu [i Muzeul
Mihail Sadoveanu [i, tot aici, în ultima vreme, poart\
„grija schitului”, în calitate de egumen. Printre ascult\ri [i-a continuat [i studiile teologice, licen]\, masterat
[i doctorat, în desf\[urare, la Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i, împlinind, în
ultimii ani, [i slujirea de profesor la Seminarul Teologic
„Veniamin Costachi” de la poalele colinei cu poian\ lini[tit\ [i cu schit. Acestei vie]uiri, bogat\ [i mereu îmbog\]it\, se adaug\ frumoasa z\bav\ a scrisului, P\rintele Mihail descoperindu-ni-se a fi un iscusit condeier.
Ce ne ofer\ P\rintele Mihail? Ne ofer\ un buchet
de texte, elaborate de-a lungul timpului [i publicate pe
portalul „Doxologia” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Cele 76 de texte, a[ezate sub titlul Miride [i
merinde, sunt împ\r]ite tematic în [apte capitole, num\rând la un loc, aproape 300 de pagini.
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De[i voi detalia despre miridele [i merindele P\rintelui Mihail, a[ dori s\-i ofer cititorului o imagine de
ansamblu asupra con]inutului c\r]ii [i valorii acesteia
folosindu-m\ de o întâmplare din via]a poetului Tudor
Arghezi. Într-una din zile, un prieten a venit în vizit\.
Arghezi tocmai cump\rase o carte nou ap\rut\ din care
citise doar 4-5 pagini, doar acestea fiind desprinse unele
de altele, restul fiind lipite, a[a cum ap\reau c\r]ile odinioar\. Când privirea oaspetelui a poposit pe cartea
aflat\ pe masa poetului, acesta, în stilul caracteristic,
direct [i f\r\ menajamente, a zis: „Nu-i bun\ de nimic!”.
V\zând c\ oaspetele este nedumerit [i parc\ ar vrea
s\-l întrebe cum [i-a dat seama de vreme ce a citit doar
4-5 pagini, Arghezi a continuat: „Ca s\-]i dai seama
c\ brânza din pia]\ este bun\, nu trebuie s\ m\nânci
toat\ brânza din burduf, este suficient s\ gu[ti din
ea”. A[a-s miridele [i merindele din cele aproape 300 de
pagini. Titlul însu[i esen]ializeaz\ „gustul” întregului
con]inut al c\r]ii. Îns\ a[a cum atunci când ai gustat
brânza [i v\zând c\-i bun\ cumperi tot burduful, [i aici,
gustând din titlu, vei citi f\r\ îndoial\ [i f\r\ r\suflare
toat\ cartea. Miridele nu se refer\, în primul rând [i
neap\rat, la dimensiunea textelor, ci la comuniunea în
gândire (ancorat\ în tradi]ie [i în dreapta credin]\) [i
în sim]ire (ancorat\ în experien]a liturgic\ pentru c\
despre l\muriri liturgice este vorba în cele mai multe
dintre texte). E la fel ca la Proscomidie. Mul]imea miridelor, ca semne v\zute ale pomenirii Maicii Domnului, cetelor de sfin]i [i de credincio[i vii [i adormi]i,
uni]i în jurul Mielului de Jertf\, de aceea[i credin]\ prin
acelea[i rug\ciuni, nu aduce nicicum vorba despre
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dimensiunea lor, a miridelor, ci despre comuniune. Iar
merindea vrea s\ spun\ c\ nu suntem invita]i la lectur\ doar ca s\ înv\]\m, ci [i ca s\ ne hr\nim, c\ci „nu
numai cu pâine va tr\i omul, ci cu tot cuvântul care
iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4, 4). A[adar, în
„burduful” P\rintelui Mihail g\sim comuniune [i hran\,
comuniune [i cuminecare, iar cititorul, lecturând, se înt\re[te în comuniune cu al]ii [i se hr\ne[te spre via]a
ve[nic\.
În acela[i ton cu titlul c\r]ii sunt formulate titlurile celor opt capitole: Ajunare cu folos (I), De la triste]e la
bucurie, de la moarte la via]\ (II), În lumina s\rb\torilor (III),
Miride [i merinde pentru suflet (IV) etc. Dar [i titlurile
celor peste 70 de texte, a[a încât fiecare titlu (de carte,
de capitol, de articol) este, în felul lui, o chemare [i o
provocare, ca în viziunea Psalmistului, care zice: „Adânc
pe adânc cheam\ în glasul c\derilor apelor Tale” (Psalmul 41, 9).
Cuprinsul c\r]ii atrage [i fascineaz\ prin diversitatea tematic\, prin acurate]ea [i echilibrul argument\rii
teologice, prin claritatea [i aplicabilitatea practic\ a r\spunsurilor, prin con]inutul duhovnicesc al formul\rilor, prin frumuse]ea stilistic\ a nara]iunilor [i, mai ales,
prin ancorarea concret\ în realitatea vie]ii de zi cu zi a
credinciosului (tr\itor în familie [i în parohie, în comunitatea satului sau a ora[ului), a preotului de parohie [i a c\lug\rului din m\n\stire. În mod echilibrat,
autorul îmbin\ pov\]uirile [i înv\]\turile duhovnice[ti,
cu precizarea clar\ a unor teme de credin]\, pe care le
prezint\ într-o manier\ accesibil\ tuturor categoriilor
de cititori; chestiunile de practic\ liturgico-tipiconal\,
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cu practicile populare, pe care le explic\ [i le corecteaz\;
fidelitatea fa]\ de tradi]ie, f\r\ izolare [i însingurare,
cu deschiderea spre noutate, f\r\ globalizare [i dizolvare; promovarea valorilor autentice [i s\n\toase, cu
deconspirarea a ceea ce este surogat; argumenta]ia
istoric\, biblic\, dogmatic\, liturgic\ [i canonico-disciplinar\, cu logica practic\ [i s\n\toas\ a bunului sim];
explica]ia teologic\, cu argumenta]ia [tiin]ific\; elementele cultului divin, cu valorile culturii na]ionale [i
universale; literatura teologic\, cu teologia literar\; cinstirea sfin]ilor, cu cinstirea neamului nostru; elementele
de teologie [i spiritualitate, cu cele de practic\ [i de
vie]uire nezgomotoas\. Un noian de miride [i hambare
de merinde. Ar fi multe altele de spus despre Miride [i
merinde. M\ opresc, totu[i, aici l\sând cititorului bucuria comuniunii [i cuminec\rii prin lecturarea acestui
frumos buchet de scriituri rodit la strea[ina bisericii
de la Schitul din „Poiana lini[tii”.
P.S. {i mi se pare mie c\ stând prea aproape de
„Ozana cea frumos curg\toare” s-a molipsit de darul
povestirii Povestitorului din Humule[ti. Iat\ un semn:
„Dup\ multe încerc\ri, se pare c\ prim\vara se întoarce
acas\. Vânturile, ce odinioar\ oftau prelung pe la ferestre, s-au potolit, adiind cu miros de verde crud. Privind în dep\rt\ri, vezi cum se cerne umbra ca de r\s\rit, iar câte o floare de lumin\ se întinde vie, str\lucit\,
pe covorul moale al p\mântului s\turat de om\tul
iernii. Ici-colo z\re[ti câte o pas\re din cele c\l\toare
sosit\ prea devreme; parc\ speriat\ de singur\tate, î[i
caut\ suratele ce au s\ vie. În apropierea „Poienii lini[tii”,
Vovidenia, pârâul Sl\tiorul curge pe trepte cenu[ii de
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pietre [lefuite, împ\r]ind lacrimi de fericire c\ s-a dezrobit din temni]a ghe]ii, unde pân\ ieri st\tuse prizonier. Acum, slobod ca un miel, tremurând de bucurie,
se gr\be[te s\-[i întâlneasc\ fratele mai mare, Nem]i[orul, care poart\ din dep\rt\ri, de pe valea Icoanei,
ape-nvolburate, gr\bite s\ se îmbr\]i[eze cu cele ale
Ozanei, odat\ frumos curg\toare, cu unda limpede, ca
de cristal. În preajma smeritului schit al Lavrei nem]ene, lacul lui Daniil, pe malul c\ruia Sadoveanu poposea spre a c\l\tori cu mintea în dep\rtate veleaturi, se
întinde solemn, a[teptând razele soarelui s\-i dezmor]easc\ luciul. Codrul din apropiere, b\trân de zile, cu
potecile înc\ umede, se viseaz\ potopit de verdea]\ [i
flori. Aburii singuratici, împresurându-l în zorii zilei, îi
sporesc taina singur\t\]ii, iar mugurii pe ramuri plâng
de fericire, ca într-o tremurare de suflet, n\scându-se
din nou” (pp. 34-35).
Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava,
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, Ia[i

