D.B.: Cum s\ m\rturisim credin]a [i
s\ atragem tinerii la biseric\ f\r\ s\ ne fie
ru[ine?
P\i e o vorb\ care spune: „Dac\ ]i-e
ru[ine de Dumnezeu [i Dumnezeu Se ru[ineaz\ de tine”.
Pr. C.N.: Cam a[a, [i apoi mai e o
treab\: încerca]i s\ nu trage]i de oameni,
asta e important. Oamenii au nevoie s\
în]eleag\. Explica]i! Le spun p\rin]ilor
la toate orele de formare pe care le petrecem împreun\: explica]i oamenilor, spune]i-le cine este Hristos, cine locuie[te în
zidirea aceea pe care ei o bodog\ne [i n-o
în]eleg aproape deloc, [i fi]i oameni. Noi
nu suntem sfin]i – slav\ Domnului! –, c\
dac\ eram sfin]i, eram picta]i pe pere]i,
nu ne vedeam în seara asta aici. Fi]i oameni, încerca]i s\ le spune]i celorlal]i cât
de important\ v\ e credin]a, f\r\ a v\ bate
cu c\r\mida în piept prea mult pentru asta.
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{ti]i c\ exist\ o poveste care mie mi-a
pl\cut foarte mult. Se spune c\ erau trei
zidari la un moment dat într-o ber\rie,
pardon, într-un loc foarte de „respiro”,
dup\ ce au muncit toat\ ziua, [i unul dintre el este întrebat: „Bun\ ziua, ce dori]i?”;
el zice „Da]i-mi o bere”; „Dar dumneavoastr\ ce lucra]i?”; „Ah, eu sparg ni[te
pietre, sunt obosit”. Vine, se a[az\ al doilea, mai destins un pic decât primul; este
întrebat la rândul lui: „Dumneata ce faci
aici?”; „Eu sparg pietre pentru un zid”;
[i apare al treilea, destins, ia berea, ciocne[te cu \la bucuros. „Ăsta e coleg cu
voi?”; „Da”; „E cam destins”; „Eh…, a[a
e el”. {i îl întreab\ pe al treilea: „Dumneata ce munce[ti?”; „Eu sparg pietre
ca s\ zidesc un zid la o catedral\”. ~nv\]a]i care e finalitatea lucrului pe care îl
face]i, înv\]a]i c\ dincolo de cuvintele
noastre e Biserica, c\ suntem ai lui Hristos, nu doar prin Botez [i Mirungere, ci [i
prin prietenia Lui cu noi. Chiar ~i pas\
[i e lâng\ noi acolo – uneori colegul nostru de banc\, alteori cel cu care frângem
sandvi[ul când nu-l avem, cu care reu[im
la examenele pe care le pic\m. Toat\ lumea crede c\ cel mai important examen
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din via]\ e cel pe care îl iei, când de fapt
cel mai important examen din via]ă este
Hristos: s\ [tii unde este, asta e important.
D.B.: Am observat pe re]elele de socializare c\ e la mod\ s\ dai share la tot
felul de cartona[e pe care scrie „Osho”
sau „nu [tiu cum”, [i vorbeam cu ni[te
cuno[tin]e… Da, dar stai pu]in, chestia
asta a spus-o [i Hristos; deschizi Biblia,
te duci la biseric\; „Da, dar nu e cool”,
deci cum s\ facem ca s\ fie cool, s\ cit\m
din Biblie?
Pr. C.N.: E foarte simplu: încerca]i
s\ nu transforma]i Biblia în aparat de decapitare a celorlal]i. Oferi]i-le [ansa de
a citi cum este Ea, nu ce credem noi despre Ea c\ este. Pentru mine, exerci]iile
cele mai frumoase le fac cu copiii care
vin în catedrala de la noi de la Sibiu, o s\
vede]i la anul, cei care n-a]i v\zut-o
deja, care au venit la „{coala Altfel”; to]i
copiii vor s\ fac\ 300 de zile pe an „[coala
altfel”, 60 de zile vacan]\ [i 5 zile [coal\
de-aialalt\. O s\ [i spunem „[coal\ de-aialalt\” [i „[coala altfel”. {i veneau la prânz
la „[coala altfel”. Am scos iconostasul –
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un mic loc de închinare în mijlocul catedralei –, l-am dat deoparte [i st\team
turce[te [i mâncam sandvi[urile în mijlocul catedralei. Eiiiiii! Dezastru! Câteva
cuvioase [i supracuvioase [i megacuvioase foarte disperate. Copiii, în schimb
mâncau sandvi[uri [i împreun\ înv\]am
„Tat\l nostru”, deoarece în ciuda faptului c\ avem ore de religie la [coal\, uneori uit\m s\-i înv\]\m pe copii s\ treac\
prin „Tat\l nostru”, s\ nu r\mân\ acolo.
Când am plecat de acolo, unul dintre
copii – un gr\su] a[a, mâncase bine – era
singurul cu trei sandvi[uri [i dou\ prescuri,
i le-am num\rat, a dat cinciul cu popa [i
zice: „Mai vin la biserica asta, e altfel!”.
Trebuie s\ le spunem copiilor c\ spa]iul
bisericii nu este interzis mânc\rii sandvi[ului [i b\utului de suc, dar e un timp
pentru mâncatul sandvi[ului [i unul pentru mâncatul de ~mp\rt\[anie, un timp
pentru a te juca [i respira liber [i un timp
pentru a sta cu ceilal]i împreun\. Nu
exist\ o solu]ie, o re]et\ pentru a-i ]ine pe
oameni al\turi. Este o voca]ie pe care
vreau s\ v-o cultiva]i. ~nv\]a]i s\ întinde]i mâna corect [i la timp celor care au
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nevoie de ea [i s\ nu fi]i ca în povestea
aia: o doamn\ venea de la pia]ă, s\raca,
cu dou\ saco[e, [i un elev care primise de
la înv\]\toare porunc\ s\ fac\ o fapt\
bun\ tr\gea de doamn\: „Hai, doamn\,
c\ te trec eu strada, te trec eu strada!”.
„Stai, stai”, zice doamna, „c\ eu nu vreau
s\ trec strada”. Nu-i brusca]i pe cei care
nu vor s\ treac\ strada, l\sa]i-i pe partea
lor de strad\. ~n timp, Hristos va trage
pentru fiecare special câte o trecere de
pietoni de pe o parte pe alta la momentul potrivit. Keep calm!
D.B.: Anul acesta am avut bucuria de
a merge pentru a treia oar\ la Muntele
Athos [i m-am nimerit pe vaporul care
ducea de la Ouranopoli c\tre M\n\stirea
Vatopedou cu ni[te tipi din Bucure[ti
care nu prea erau du[i la biseric\, dar au
v\zut pe Facebook c\ e la mod\ s\ mergi `n
Athos; [i le-am zis: „Pai cum, voi merge]i
la Athos?”; „Da, frate, mergem s\ facem
[i noi ni[te poze, c\ am v\zut c\ e arhitectur\ mi[to pe acolo, c\ e istorie, pentru
lucruri de genul acesta [i pentru lini[tea
de acolo”. La întoarcere, dup\ patru zile,
pe acela[i vapor eram cu ei [i erau a[a…
43

cumin]i… [i le zic: „Ce a]i p\]it?”; „Nu
[tiu, ceva s-a întâmplat, ceva ceva, este
ceva aici. Mi-am dat seama, aici, la Muntele Athos, c\ nu exist\ formul\ pentru
fericire, pentru iubire, pentru emo]ie, n-am
g\sit [i ceva ne-a schimbat”. Deci e un
loc în care îi sf\tuiesc pe b\ie]i, pe b\rba]i
s\ mearg\. Mul]i din cei care merg acolo
ajung cu un bagaj de suferin]\ pentru c\
poate sunt în ultima încercare pentru
a salva pe cineva de la moarte, pentru
a ajuta pe cineva, pentru a se ajuta pe ei,
[i am v\zut oameni care s-au schimbat,
s-au întors altfel de acolo.
Pr. C.N.: ~n general, atunci când te
schimbi î]i cresc aripi; depinde apoi unde
zbori cu ele. ~ntr-un astfel de pelerinaj pe
Muntele Athos, povesteau doi între ei
[i era un al treilea foarte t\cut [i ceilal]i
ziceau: „Băi, ai fost la p\rintele cutare?”;
„Nu”; „N-ai încotro, trebuie s\ mergi neap\rat la p\rintele cutare, la p\rintele cutare”; iar al treilea spune: „M\ gândeam,
slav\ Domnului c\ p\rintele meu nu e pe
list\”. ~n locurile sfinte merge]i la sfin-]enie, c\uta]i-L pe Hristos. Athosul de foarte
multe ori se poate g\si [i într-o biseric\
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de-a noastr\, nu neap\rat mic\, de lemn,
la cap\tul ora[ului; o s\ vedem cât Athos
reu[im s\ aducem în buricul capitalei ca
s\ le explic\m celorlal]i c\ unde e Hristos
nimeni nu poate sta împotriva noastr\;
doar unde nu e Hristos nu putem s\ facem nimic, dar unde e, e mult de lucru.
N-a[ da nici acum – cu mâna pe inim\ v\
spun – Vorone]ul, Sucevi]a [i celelalte m\n\stiri pe nici una dintre capitalele lumii.
Nu c\ nu e bun\ cafeaua – Doamne fere[te! – acolo, sau nu avem libr\rii frumoase sau nu sunt muzee, dar aici vorbe[te
Dumnezeu, [i când Dumnezeu vorbe[te,
toate celelalte ]i se par de prisos. Am fost
de curând la F\lticeni [i, v\ rog eu mult,
merge]i s\ vizita]i Muzeul Irimescu, cea
mai mare colec]ie particular\ din Europa
care nu este protejat\, e incorect protejat\
de lumea cultural\ în care tr\im. A reu[it
un sculptor – care a tr\it foarte mult, este
adev\rat – s\ pun\ în piatr\, în gips [i în
bronz cam toat\ frumuse]ea Bucovinei înviate. Ai no[tri, s\ [ti]i, ai no[tri, când f\ceau [i Irimescu, [i Brâncu[i, [i ceilal]i pe
care i-am avut, ei nu pictau doar ce v\d, ci
[i ce va s\ vie; a[a [i Catedrala Mântuirii
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Neamului, nu e doar ce se vede, ci [i ce
va s\ vie, pentru c\ Biserica nu tr\ie[te
pe doi-cinci ani [i pe cincinale ca s\ dea
rapoarte la congrese. Tr\ie[te mult mai
mult, mult mai departe, mult mai cu
adev\rat.
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