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Cuvânt l\muritor
(În loc de prefa]\)

Cartea aceasta, iubi]i cititori, s-a n\scut „din vorb\
în vorb\” pe teme care ne fr\mânt\ pe noi zi de zi. Ea
con]ine transcrierea, u[or modificat\ de mine ulterior,
a unor convorbiri avute cu Ramona B\descu, de-a lungul
anului 2006, în cadrul emisiunii „Trepte spre cer” de la
3TV Craiova.

Am pus titlul „Unde-]i este bucuria, omul lui Dumne-
zeu?” pentru c\ aceasta este întrebarea pe care mi-o pun
mie îns\mi, ori de câte ori m\ pomenesc încruntat\
sau sup\rat\.

E o întrebare care m\ ajut\ s\ m\ smulg din iner]ia
tr\irilor suflete[ti supuse evenimentelor exterioare [i s\
m\ a[ez, fie [i pentru câteva clipe, în fa]a Domnului
meu, Cel ce S-a r\stignit [i a înviat pentru ca eu s\-mi
aflu Bucuria în El!

E o întrebare care uneori m\ treze[te, alteori m\
ceart\, de multe ori m\ mângâie...

V-o d\ruiesc acum [i Dumneavoastr\, iubi]i cititori,
[i v\ rog s\ face]i din ea un loc de întâlnire fa]\ c\tre
fa]\ cu marea iubire de oameni a lui Dumnezeu! {i
dac\ se va întâmpla ca, pentru unii dintre Dumneavoas-
tr\, s\ fie cam incomod\, v\ rog s\ m\ ierta]i [i s-o lua]i
ca pe o u[oar\ zgâl]âire de um\r pentru cineva care
doarme în trenul care a intrat deja în gara de destina]ie!

Dumnezeu s\ v\ binecuvânteze [i s\ v\ mângâie
cum numai El [tie [i poate!

Monahia Siluana Vlad
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Darul lui Dumnezeu
nu e numai ce se vede

Ramona B\descu: M\icu]\, toat\ lumea spune c\
pruncii sunt un dar de la Dumnezeu. Putem privi [i pe
so]ul sau pe so]ia noastr\ tot ca pe un dar? E drept c\
acest dar, cu timpul, se cam înveche[te a[a, cam dispa-
re bucuria de la început. Mai ales so]iile î[i amintesc de
acele începuturi, pe care le evoc\ la infinit. Cum am
putea s\ reactualiz\m aceast\ stare de început, de pa-
radis ini]ial?

Maica Siluana: Eu cred c\ cine obose[te, cine se
plictise[te de dar nici m\car nu l-a scos din „cutia” în
care l-a primit! Cred c\ nu l-a scos din ambalaj! Dac\ pri-
me[ti un cadou, oricât ar fi de frumos ambalajul, [i-l ]ii
acolo, s\ zicem c\ e o carte, frumos ambalat\, [i dac-o
tot admiri, „ce frumos, ce frumos...”, sigur c\ într-o zi
te vei plictisi! Atunci po]i s-o sco]i din ambalaj [i po]i s\
te ui]i la copert\: „Ce frumos!”, o pui în bibliotec\ [i te
ui]i o zi, dou\, trei... ce copert\ frumoas\ are! {i iar\[i
te plictise[ti. De ce? Pentru c\ prive[ti doar ceea ce se
vede. Or, darul lui Dumnezeu – [i ce nu este darul lui
Dumnezeu? – are [i un con]inut care nu se vede. Lucru-
rile apar a[a cum apar, dar, dincolo de aparen]a lor este
ceea ce se ascunde în aceast\ aparen]\ [i a[teapt\ s\ se
dezv\luie. Nu? Pâinea are o aparen]\. Noi o sim]im cu
sim]urile noastre. O sim]im c\ este proasp\t\, cu mâna
o pip\im, o mirosim cu nasul, o gust\m, dar dincolo de
aparen]a ei, de felul în care apare sim]urilor noastre,
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ea este hran\, ea este ceea ce ne d\ via]\. Ai v\zut vreun
om care s\ zic\: „M-am plictisit s\ m\nânc pâine la fie-
care mas\!”? Nu, toat\ lumea zice: „Da’ pâine n-avem?”.
Pâinea noastr\ cea de toate zilele... Ne putem s\tura
de ea pe moment, dar nu ne plictisim. {i, mai mult, mer-
gând mai departe, când ducem aceast\ pâine la Sfântul
Altar, când, prin Taina Euharistiei, se transform\ în Tru-
pul Mântuitorului, deja devine ceva de care niciodat\
nu ne s\tur\m, de care niciodat\ nu ne plictisim, pen-
tru c\ devine chiar întâlnire nemijlocit\ cu Dumnezeu,
schimb de via]\ cu El: eu Îi dau via]a mea, El îmi d\
Via]a Lui...

A[a [i b\rbatul [i femeia, dac\ sunt pentru noi ni[te
corpuri din lumea aceasta, dac\ le privim ca pe ni[te
corpuri, atunci sigur c\ ne plictisim. Ne gândim câte
kilograme are, câ]i metri, câ]i centimetri, g\sim unul mai
greu sau mai u[or, dup\ cum ne e gustul... Dar omul
nu este doar un corp printre alte corpuri ale lumii aces-
teia. Omul este un trup însufle]it, este suflet întrupat. {i
sufletul omului este tainic, este inepuizabil. E o tain\.
Noi nu mai [tim îns\ s\ privim dincolo de aparen]e, din-
colo de trup. {i acest fel de a privi ne împiedic\ s\ ve-
dem darul lui Dumnezeu. Aici a[ vrea s\ fim aten]i: când
Dumnezeu l-a f\cut pe Adam i-a d\ruit via]\. A[adar,
primul dar primit de Adam este darul vie]ii. Apoi, a v\-
zut Dumnezeu c\ nu este bine s\ fie omul singur [i a
f\cut-o pe femeie. {i a zis: „Adame, iat\ femeia ta!”. N-a
avut de unde s\ aleag\ el, s\rmanul...

R.B.: A fost cam dezavantajat...
M.S.: A[a ni se pare nou\, dar pentru el a fost un

dar des\vâr[it. Nu avea nevoie s\ caute altceva. Era de-
s\vâr[it de frumoas\! Chiar dac\ ar fi fost o slut\, tot
pe ea o alegea, pentru c\ era frumoas\. Era frumoas\
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[i era dar. Femeia este un dar f\cut b\rbatului, ea a fost
de la început d\ruit\ b\rbatului. A[a a f\cut Dumnezeu
lumea. E nevoie s\ avem grij\ de aceast\ realitate. B\r-
batul, de nu-[i va privi femeia, so]ia, ca pe un dar al
lui Dumnezeu, nu va vedea nimic, nu va vedea pe ni-
meni dincolo de ce vede toat\ lumea. Cred c\ primul
care se plictise[te în cuplu e b\rbatul, pentru c\ mai ales
el nu-L mai vede pe Dumnezeu în darul primit, nu mai
vede D\ruitorul, ci prive[te doar înveli[ul. Este lucrul cel
mai dureros pentru o femeie. O femeie vrea s\ fie iu-
bit\ pentru ea îns\[i, ca persoan\, [i nu ca ambalaj. De-
sigur, [i b\rbatul dore[te acela[i lucru.

S\ recapitul\m: b\rbatul este omul, primul om c\-
ruia Dumnezeu i-a d\ruit via]\ [i ajutor pe m\sur\. Pe
cineva, ca s\ nu fie singur; o alt\ persoan\, ca el. A[a-
dar, noi, femeile, suntem daruri f\cute b\rba]ilor, indi-
ferent dac\ suntem c\s\torite sau nu. Suntem un dar
pentru to]i b\rba]ii. Pentru b\ie]ii no[tri suntem mame,
suntem dar ce nu poate lipsi, pentru ta]ii no[tri suntem
un dar special, pentru c\ ne deosebim de b\ie]i, nu?
Da, noi avem ceva special care te trimite cu gândul la
Dumnezeu: iat\ ce a f\cut Dumnezeu ca s\ nu fie omul
singur. Prin c\dere îns\ lucrurile s-au ab\tut de la rostul
lor cel rânduit prin Facere de Dumnezeu [i femeia a de-
venit din dar, roab\, supus\ b\rbatului. Dup\ neascul-
tare, Dumnezeu îi spune femeii: „Pentru c\ n-ai ascultat,
vei fi atras\ de b\rbatul t\u [i supus\ lui!”. {i au urmat
veacuri de robie, durere, revolt\. Dar, „la plinirea vremii!”,
o fecioar\ din Nazaret, care „nu [tia de b\rbat”, rede-
vine femeie, femeia-fecioar\, femeia de la începutul
vremii, noua Ev\, cum o numim noi în Biseric\. Când a
rostit cuvântul: „Iat\ roaba Domnului”, femeia a înce-
tat s\ mai fie roaba b\rbatului. Femeia cre[tin\, femeia
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care se boteaz\, devine roaba lui Dumnezeu. {i devine
din nou liber\ [i dar pentru b\rbatul ei [i nu supus\,
nu roaba b\rbatului.

Dar, aten]ie, aceast\ condi]ie de cre[tin noi trebuie
s\ ne-o dobândim. Omul nu cre[te cum cre[te capra,
nu? Dac\ a f\cut capra un ied, devine sigur capr\. Nu!
Omul nu se na[te cum se nasc iezii. Este un om nou, o
f\ptur\ nou\ care contribuie la devenirea sa. Se face
pe sine împreun\ cu ceilal]i [i cu harul lui Dumnezeu.
Numai eu pot s\ m\ fac cre[tin, nimeni nu m\ poate
face în locul meu. Cei care L-au primit pe Fiul lui Dum-
nezeu f\cut om au primit puterea s\ se fac\ fii ai lui
Dumnezeu. Eu am primit harul prin Sfântul Botez, eu
am harul care vine prin Sfintele Taine – eu singur\ m\
fac cre[tin, eu singur\ folosesc acest har. Altfel, voi se-
m\na cu un om care are o cas\ cu zece camere [i el st\
într-o c\m\ru]\ din grajd, ca s\ nu fac\ mizerie în casa
cea mare. Voi sem\na cu un om care are mul]i bani în
banc\, dar va prefera s\ rabde de foame, decât s\ cheltu-
iasc\ bani. A[a suntem noi, oamenii.

R.B.: Nu folosim darul...
M.S.: ...nu folosim darul lui Dumnezeu. {i nici nu mai

[tim cum. Când eram mic\ am citit o carte cu un prin]
care [i-a schimbat hainele cu un cer[etor care-i sem\na
[i a ajuns în strad\, iar cer[etorul a r\mas în palat [i a
fost privit de to]i ca prin]ul care-[i pierduse min]ile. {i
acest cer[etor sp\rgea nuci cu sceptrul regesc pe care
to]i îl c\utau cu disperare. Acel obiect, simbol al puterii
absolute, devenise obiect de spart nuci. Cam a[a sun-
tem [i noi, cre[tinii. Avem atâta putere de la Dumne-
zeu, încât putem muta mun]ii din loc! Cu ea putem s\
descoperim c\ b\rbatul e mereu nou, c\ so]ia mea e
mereu alta. Dar, pentru asta, realitatea trebuie privit\
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cu ochi duhovnice[ti [i privire plin\ de har. Altfel sun-
tem orbi, nu mai vedem; vedem ce credem c\ am v\zut
[i ieri...

R.B.: Am în]eles c\ femeia este un dar pentru b\r-
bat. Ce reprezint\ b\rbatul pentru femeie?

M.S.: Este primitorul darului, e cel care m\ prime[te
în dar [i ca dar. El este cel în mâna c\ruia, în bra]ele
c\ruia sunt dat\... Ca s\ ce? Ca el s\ se bucure de mine
[i de D\ruitor. Eu sunt bucuria lui [i el este cel care se
bucur\ de mine. El e capul familiei mele, nu capul meu.
Când zice Sfântul Apostol Pavel c\ b\rbatul este „cap
femeii”, se refer\ la femeia c\s\torit\, la aceast\ nou\
realitate care apare prin c\s\torie, la familie. El este ca-
pul familiei în care ne bucur\m [i ne minun\m unul de
cel\lalt [i de noua noastr\ via]\. Dar, ca s\ ajungem
acolo, ca s\ ne minun\m mereu [i mereu unul de altul,
ca s\ ne reîndr\gostim unul de altul de-a lungul vie]ii
noastre, tinerii ar trebui s\ se c\s\toreasc\ dup\ legea lui
Dumnezeu [i nu dup\ legea omeneasc\. Care e legea
lui Dumnezeu?

R.B.: Legea iubirii, a dragostei de Dumnezeu.
M.S.: Da, legea lui Dumnezeu nu este o porunc\ pe

care trebuie s-o îndeplinesc din obliga]ie, de fric\ sau
din interes, ci o putere care mi se d\ mie. {i atunci, dac\
eu vreau s\ m\ m\rit, va trebui s\ v\d cum privesc acest
b\rbat care vrea s\ m\ ia de nevast\ [i care m\ cere de
so]ie, de la mama mea [i de la tat\l meu, ca s\ facem un
singur trup împreun\, în Hristos, [i s\ m\ întreb: cine
din mine se va m\rita cu el? Eu, ca b\rbat, de asemenea,
s\ m\ întreb: cine din mine se însoar\ cu fata asta? Pentru
c\ noi, prin p\cat, suntem rup]i. Una sim]im, una gân-
dim, [i alta spunem [i facem. Avem, iat\, trei rupturi în
noi: sim]irea, gândirea [i facerea. A[a c\ va trebui s\ fiu



14 Unde-]i este bucuria, omul lui Dumnezeu?

foarte atent, s\ m\ gândesc, s\ pun la prob\. Dac\ simt
o foarte puternic\ atrac]ie c\tre o fat\, c\tre un b\iat,
acesta este un motiv s\ ne c\s\torim? S\ vedem. Da?
Pentru c\ am v\zut c\ atâ]ia oameni simt o atrac]ie pu-
ternic\ [i dup\ aceea nu mai simt nimic.

R.B.: Pentru c\ foarte puternic\ a fost la început,
dup\ aceea dispare.

M.S.: E foarte puternic\. De ce? Pentru c\ e impuls
vital, atrac]ia aceea a trupului, a vie]ii, este foarte puter-
nic\, este un impuls vital [i el nu discut\. El are putere...
Dar, acest impuls este al meu, este al t\u, este al omu-
lui [i este o poart\ mic\ acolo, care se zice „poarta cea
strâmt\”, care e „poarta voin]ei”, care spune: „Ascult
acest impus, pe acesta nu-l ascult. Acum îmi vine s\ te
strâng de gât, dar nu te strâng. Acum îmi vine s\ te s\-
rut, dar nu se poate, c\ suntem în sta]ia de autobuz.”.
S\rmanii copii, se s\rut\ cu atâta ardoare prin sta]ii! Eu
cred îns\ c\ ei vor s\ le spun\ ceva celor din jur, nu cred
c\ vor s\-[i spun\ unul altuia ceva. Ei, atunci nu voi ]ine
cont de impulsurile acestea. B\ie]ii trebuie s\ se bucure
c\ au o atrac]ie pentru fete [i fetele s\ se bucure c\ au o
atrac]ie pentru b\ie]i. C\-l întreba un b\iat pe P\rinte-
le Cleopa: „P\rinte, ce s\ fac, fetele astea sunt atât de
dezbr\cate [i m\ tulbur\?” Înc\ erau mai îmbr\cate când
întreba b\iatul, acum sunt [i mai dezbr\cate. {ti]i c\ b\-
ie]ii se tulbur\, spun ei, mai u[or decât fetele. „Ce s\
fac, s\ umblu cu ochii închi[i pe strad\?” P\rintele zice:
„Nu, taic\, nu, c\ o s\ cazi în canalizare. Nu! Deschide
ochii, uit\-te [i zi: Dac\ picioarele ei sunt atât de fru-
moase, dar Tu, Doamne, Care ai f\cut-o, cum trebuie s\
fii?”. În\l]area gândului la Dumnezeu schimb\ reali-
tatea. Deodat\ vedem f\ptura aceea ca f\ptur\ a lui
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Dumnezeu. {i n-o mai vedem ca pe un obiect pe care
s\-l poftesc. Pentru c\ un obiect pe care îl pofte[ti, dup\
ce ]i-ai împlinit pofta, nu te mai intereseaz\.

R.B.: Îl dai la o parte...
M.S.: Dac\ m\nânci [apte pr\jituri care î]i plac

foarte tare, dup\ aceea treci foarte indiferent\ pe lâng\
cofet\rie, ba chiar cu o oarecare repulsie. De ce? Pentru
c\ e numai pofta trupului. Aceast\ poft\ a trupului tre-
buie ridicat\ la nivelul sufletului. Ce simte sufletul meu,
care sunt sentimentele mele? {i atunci, dac\ am senti-
mente de dragoste, de admira]ie, de încredere, de bu-
curie când o v\d sau când îl v\d...

R.B.: Deci acestea sunt semnele c\ este dragoste
adev\rat\...

M.S.: Ei, nu chiar... Asta este dragoste sufleteasc\,
e ceva mai întemeiat\, ceva mai statornic\, dar nici asta
nu dureaz\ mult. Nu sunt oameni care spun: „Mi-a fost
atât de drag\... da’ mi-a trecut!”. {i sentimentele trec.
Dureaz\ mai mult decât impulsurile trupe[ti, dar [i ele
se schimb\. Nu vezi... [i copilul t\u: ast\zi mori de dra-
gul lui, mâine te înfurie, ai sentimente negative, cum le
numesc oamenii. Dar eu nu-mi bazez dragostea pentru
copilul meu pe sentimente. P\i care mam\ ne-ar mai
iubi, de câte ori o înfuriem [i o sup\r\m, s\raca... Cine
ne-ar mai iubi? Iubirea e dincolo de sentimente, ]ine de
un adânc mai mare. Sentimentele ne ajut\. Am senti-
mente bune, am sentimente trainice, dar nu pe asta m\
bazez, c\-i doar nisip [i se d\râm\... Atunci? Iat\, mai
avem valorile intelectuale. Ce cred eu despre via]\? Cum
v\d eu familia? Ce credin]\ am? „A, nu conteaz\, ne iu-
bim...” [i dup\ aceea zice: „Dar eu nu merg la tine la
biseric\ [i tu s\ nu mergi dincolo...” [i unde e iubirea
de luna trecut\? „P\i, mi-a trecut, hai la divor]!”. {i atunci,
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ce valori avem, ce c\r]i î]i plac, ce filme î]i plac, ce mân-
care î]i place, ce p\rere ai despre copii, câ]i copii vom
avea, ce fel de ma[in\ vrei? C\ dup\ aceea se ceart\ pe
toate, pentru c\ niciodat\ nu [i-au spus valorile, cre-
din]ele. Valorile noastre intelectuale nu sunt comune.

R.B.: Chiar se spune c\, înainte de c\s\torie, e sur-
prinz\tor, oamenii discut\ foarte mult tot felul de lucruri,
dar tocmai cele esen]iale, legate de familie, câ]i copii î[i
doresc, ce scopuri comune au, nu le discut\. Iar dup\
c\s\torie constat\ uneori c\ au obiective total diferite,
c\ nu se în]eleg [i dispare acea compatibilitate, despre
care se tot vorbe[te...

M.S.: Sunt oameni în criz\, când ea vine [i spune
disperat\: „Nu mai suport, el se uit\ numai la meciuri!”,
el spune: „Nu mai suport, ea se uit\ numai la filme!”. {i
atunci, ei trebuie s\ discute despre asta, s\ se cunoasc\.

R.B.: Poate ajung la o în]elegere, se uit\ o or\ la
meci [i...

M.S.: Sigur... sau cel pu]in nu mai exist\ surprize.
{tiu c\ m-am c\s\torit cu un b\iat care nu cedeaz\... când
e meci nu vorbe[ti cu el. Dar eu am hot\rât c\ da, ac-
cept asta [i suport asta. Nu m\ ar\t surprins\ [i zic: „Nu,
m\ duc la mama, c\ tu te ui]i la meci!”. Ei, când toate
acestea, sim]irile [i impulsurile trupului, dorin]ele [i sen-
timentele sufletului [i valorile min]ii ne fac s\ dorim s\
fim împreun\, pentru c\ avem temei...

R.B.: S\ întemeiem împreun\ ceva...
M.S.: ...atunci abia mai avem nevoie de înc\ ceva.

Ceva mai solid decât ideile, c\ [i acestea se schimb\
dac\ e[ti viu. Mai greu decât sentimentele, c\ [i ele se
schimb\. Ei, atunci, avem nevoie de ceva ce nu se
schimb\, nu moare. Ce nu se schimb\ în mine? Credin]a
mea. Dac\ eu am o credin]\ care st\ pe piatr\ Care e



17Darul lui Dumnezeu nu e numai ce se vede

Hristos [i eu cred c\ Hristos e Dumnezeu [i S-a întru-
pat s\ m\ mântuiasc\ pe mine [i c\ eu vreau s\ m\ mân-
tuiesc, s\ nu m\ duc în iad, maic\...

R.B.: Asta este mântuirea...
M.S.: Da, aceasta este mântuirea. {i puterea mea va

sta în credin]a c\ via]a mea e altoit\ pe Via]a lui Dum-
nezeu [i c\ nu se termin\ aici. {i doar pe o asemenea
stânc\ îl voi putea alege pe cel ce-mi va spune: „Fe-
meie, de ]i-o pl\cea meciul sau nu ]i-o pl\cea, de mi-or
trece impulsurile sau nu, dac\ sentimentele mi s-or
schimba, noi vom tr\i împreun\, în Hristos [i ne vom
mântui împreun\ cu mila Lui. Noi [i copiii no[tri [i fami-
liile noastre. C\ mama ta o fi nu [tiu cum, c\ mama mea
o fi nu [tiu cum, c\ tata o fi a[a [i tat\l t\u a[a..., dar
aceasta este via]a noastr\ [i nou\, în aceast\ via]\, ne
d\ Dumnezeu putere s\ ne bucur\m de via]\ [i s\ ne
ducem la El când murim, s\ trecem la El când murim.
Eu te ajut pe tine s\ ajungi sfânt sau s\ te mântuie[ti,
tu m\ aju]i pe mine.”. Atunci asta nu ne-o mai poate lua
nimeni. {i, de vom avea momente de ur\, pentru c\ vin
momente de ur\...

R.B.: sau de indiferen]\...
M.S.: Atunci alerg\m la Biseric\: „Doamne, d\-mi pu-

tere!” [i harul e în mine. C\ striga cineva la Dumnezeu,
un b\rbat, [i zicea: „Doamne, cum s-o mai iubesc eu pe
asta?”. {i Dumnezeu îi zice: „A[a cum o iubesc Eu. Eu
a[a cum este o iubesc!”.

R.B.: De altfel, zicea P\rintele Porfirie c\ so]ul sau
so]ia se pot mântui prin cel care este mai credincios.

M.S.: Dac\ e Taina Cununiei... Vede]i, c\s\toria în-
seamn\ pentru noi, cre[tinii, transformarea cuplului b\iat
[i fat\, în transformarea într-un cuplu care are ceva nou,
care devine una în Hristos. {i prin Cununie se întâmpl\
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o minune. Cei doi sunt adu[i acolo, sunt f\cu]i Împ\rat
[i Împ\r\teas\, când li se pune cununa aceea [i Sfânta
Cununie schimb\, preface, transform\. Un P\rinte spu-
nea c\ deosebirea dintre b\rbat [i femeie, dinainte de
nunt\ [i de dup\ nunt\, e ca deosebirea dintre pâinea [i
vinul dinainte de Euharistie [i de dup\. Prin coborârea
harului se schimb\ pâinea în Trupul Mântuitorului [i
vinul în Sângele Lui. Prin Cununie se schimb\ b\rbatul
[i femeia în so] [i so]ie. Nu concep]ia despre via]\, nu
impulsurile, ci puterea de a se d\rui pe sine, puterea de
a-l iubi pe cel\lalt, puterea de a tr\i pentru cel\lalt. Or oa-
menii nu exerseaz\ asta.

R.B.: Este o putere de care trebuie s\ fim con[tien]i
permanent.

M.S.: Sigur, dac\ suntem con[tien]i o folosim, dac\
nu [tim c-o avem... [i strig\m: „Doamne, unde e pu-
terea aia de care ziceai la nunt\?” [i El zice: „Iat-o! Aceas-
ta este puterea! Eu sunt puterea ta! Îndr\zne[te!”.

R.B.: {i cred c\ mai este important ceva: de multe
ori, sigur, atunci când te îndr\goste[ti, este o nevoie a[a,
pe care nu ]i-o explici, este vital\, ai impresia c\ nu po]i
s\ tr\ie[ti f\r\ persoana respectiv\, dar familia este cu
totul altceva, înseamn\ mai mult, a avea, zic eu, un drum
comun. Nu fiecare este pe un drum, ne întâlnim din
când în când, e foarte frumos [i mergem mai departe [i
avem impresia c\ totul este în regul\. {i ar mai fi o
problem\: cum ne preg\tim. {tim cu to]ii c\ alerg\m
dup\ mâncare, dup\ haine, dup\ un b\iat frumos [i de[-
tept, fiecare cu criteriile lui, îns\ – mai spunea iar\[i un
Sfânt P\rinte, tot îi cit\m, pentru c\, ei spun adev\rul –
c\ trebuie s\ ne preg\tim cur\]indu-ne pe noi. Cu cât
suntem mai cura]i, cu atât intr\m într-o rela]ie auten-
tic\ cu cel de lâng\ noi.


