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CUVÂNT C|TRE CITITORI

Sparge t\cerea este un loc de `ntâlnire pe care l-am
creat pe site-ul nostru, www.sfintiiarhangheli.ro, pentru
cei care nu-[i mai puteau p\stra durerea `n taini]ele `ntu-
necate ale inimii [i doreau s\-i dea glas `n fa]a altei inimi.
A[a s-au formulat [i m\rturisit `n cuvinte dureri t\cute [i
vechi, ajutând inima s\lb\ticit\ de `nsingurare s\ se frân-
g\ [i s\ se smereasc\ pentru a primi mângâierea f\g\-
duit\ de Cel ce Singur a fost acolo, cu noi [i `n noi, de
la `nceput [i mereu, pe când eram uci[i. Cum? A[a cum
numai El [i adâncul nostru [tiu, [i cum Singur va dezv\-
lui [i con[tiin]ei noastre de `ndat\ ce ne vom `ndura s\
nu mai ascundem „sub obrocul” neg\rii [i `n gropni]ele
„subcon[tientului” ceea ce n-am putut tr\i atunci. 

Durerea unei suferin]e formate din fric\, ru[ine, vino-
v\]ie [i uluire, dac\ nu va fi tr\it\ cu Dumnezeu [i a[a
cum ne `nva]\ El, va intra `ntr-o „memorie acuzatoare”
pe care nimic n-o va putea reduce la t\cere. De[i negat\
[i `ngropat\ `n uitare, nu va disp\rea, ci se va striga cu
putere atât prin bolile trupului, cât [i prin cele ale sufle-
tului, ca: fric\, dispre] de sine, violen]\ fa]\ de propria
persoan\ sau de aproapele, refuzul dreptului la bucurie
prin alegerea unei vie]uiri `n patimi [i p\cate mascate
de tot felul de „`ntâmpl\ri nefericite”, „ghinioane”...

Unindu-ne cu Dumnezeu [i m\rturisind Lui felul `n
care „ne-am scris” [i ne-am tr\it „povestea vie]ii” f\r\
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El, vom ajunge s\ ne descoperim adev\rata poveste a vie]ii
noastre, a[a cum este ea p\strat\ `n „memoria Lui plin\ de
iubire”. {i a[a, oricât de tragic\, dureroas\ sau ru[inoas\
ar fi fost ea, va deveni povestea mântuirii noastre. Iar
mântuirea este Via]\ [i Bucurie, aici [i acum, [i `n vecii
vecilor. 

A[a vom sim]i [i cunoa[te c\ Via]a noastr\ `ncepe,
de fapt [i `n fapt, cu Hristos. ~n El [i cu El trecutul nostru
nu mai e o povar\, ci prezentul `n care Bucuria Lui de-
vine bucuria noastr\. 

N\d\jduim c\ pove[tile din aceast\ carte vor adeveri
cele afirmate mai sus [i c\ vor deschide noi „urechi de
auzit” celor afla]i `n suferin]\, atât ca victime, cât [i ca
prigonitori. 

Cu pre]uire [i `ncredere,
Maica Siluana cu familia sa `n Domnul
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MAIC|, EU AM FOST ~N IAD!

19 august

Durerile din trup sunt durerile din gât, durerile celui
care nu poate s\ strige, s\ ]ipe: „Ajutor, mam\, scap\-m\!”...
{tiu, acum [tiu, c\ am fost abuzat\ sexual. C\ tat\l meu
m-a abuzat. {i nu doar pentru c\ am citit despre asta, ci
pentru c\ `nl\untrul meu un copil ]ip\. Iar ]ip\tul r\-
mâne `n gât. Felul `n care `mi sugea obrajii [i buzele,
duhoarea aceea de alcool [i de tutun, de `mpu]it... C\l-
dura pe care o sim]eam acolo jos când m\ lua `n bra]e
pentru c\ `[i punea palma chiar acolo [i chiar avea grij\
s\ o a[eze bine, drept acolo... Flash-ul acela cu mine [i
cu el `n cad\, fa]\ `n fa]\... Da, acum [tiu c\ abuzul sexual
nu se rezum\ numai la un act sexual de-a binelea, ci la
toate acele mici „aten]ii”, la felul `n care `l obligi s\ vin\
lâng\ tine `n pat, iar el nu vrea [i tu tragi de el... La luat
`n bra]e [i lins, la un mângâiat excesiv de parc\ a[ fi fost
de cârp\, la recompense date pe furi[ [i, de regul\, sub
form\ de bani, la diminutive duse la extrem... El nu m\
vedea pe mine, nu [tiu ce vedea. Poate pe el `nsu[i, dar
nu pe mine.

Un alt flash, `n timp ce st\m `n cad\, piciorul lui
m\ atinge acolo, straniu de `ndelung. 

Abuzul `nseamn\ tot ce a urmat `n via]a mea dup\
aceea, felul mamei de a m\ obliga s\ m\ dezbrac `n orice
condi]ii, oriunde [i s\ defilez, felul ei de a m\ exa-
mina, de a se uita critic la corpul meu, felul ei de a um-
bla dezbr\cat\, felul `n care atunci m-a obligat s\ m\ uit
la secven]ele acelea, târziu `n noapte. Eu [i sora mea `n
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pat, sora mea `mi propune s\ ne s\rut\m cu limba ca s\
vedem cum e. Eu m\ execut [i `i spun c\ nu are niciun
gust [i nici un sens. Dom’ profesor seduc\torul care mi-a
prins capul `n mâini [i mi-a b\gat limba `n gur\, `n ace-
la[i fel `n care a f\cut-o [i vecinul acela b\trân când a
`nchis u[a [i m-a `ngr\m\dit `ntr-un col]... Mo[neag ne-
norocit [i libidinos! Nenorocitul acela din tramvai care
`mi b\gase mâna sub fusti]\ [i m\ mângâia `n acela[i
fel `n care poate o f\cuse tat\l meu... De ce n-am ]ipat?
De ce n-am zis nimic? De ce am t\cut? Felul acesta de
a t\cea pe care `l am dintotdeauna, când nu-mi place ce
mi se face, ci doar `nchid ochii [i a[tept s\ se termine
odat\...  Controlorul acela din tren care mi-a pus mâna
pe fund [i a uitat s-o mai ia de acolo `n timp ce vorbea
cu mine. Cum de l-am l\sat? De ce nu am ]ipat? De ce
nu am zis nimic?

Felul `n care n-am [tiut s\ spun nu `n „n” situa]ii
când am fost violat\ cu consim]\mântul meu... Felul `n
care [tiam c\ nu are rost s\ m\ zbat pentru c\ nu vine ni-
meni s\ m\ ajute, s\ m\ scape [i c\ e mai bine dac\
doar `nchid ochii [i a[tept s\ treac\. Felul `n care am
ales s\ m\ c\s\toresc cu chiar abuzatorul de serviciu de
alt\dat'... pentru care nu-ul era da, `n orice condi]ii.

Flash-urile din copil\rie se rezum\ la mici secven]e
de milisecunde cu mine [i cu tat\l meu, la amintirea c\l-
durii pe care o sim]eam jos atunci când m\ lua `n bra]e
[i-[i punea mâna acolo. E straniu c\ nici m\car nu [tiu
dac\ am vreo imagine asociat\ cu amintirea asta... E doar
senza]ia. Amintirea senza]iei. {i [tiu c\ nu minte. Doar
cu el se `ntâmpla. {i dincolo de orice dovad\ e sila. Sila
cu care `mi lingea obrajii, `mi sugea buzele, cu care `mi
l\sa pe fa]\ dâre de saliv\ cleioas\ [i `n\crit\ [i urât
mirositoare...
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Du-te la t\ticu]ul t\u iubit, c\ e[ti fata lui. A[a `mi
spunea mama. {i eu stau pe hol, `ntre u[ile lor (dorm
`n dormitoare separate care sunt fa]\ `n fa]\) [i plâng.
Nimeni nu mi-a explicat c\ nu am voie s\ las pe ni-
meni s\ m\ ating\ `n niciun fel, c\ trebuie s\ strig, s\
strig `n gura mare dac\ cineva `mi face ceva r\u, c\ cea
mai mare gre[eal\ e s\ taci...

Nu, nu am nicio amintire concret\. Mintea mea se
`mpotrive[te. Doamne, Te chem acolo `n\untru! Dar
mi-e fric\ de Tine totodat\. Mi-e fric\ pentru c\ nu [tiu
Cine e[ti. Acum [tiu de ce nu pot s\ fac pasul trei, de ce
nu pot s\ m\ las `n grija Ta. Pentru c\ nu Te cunosc.
Te confund cu tat\l meu. Ce-I pas\ lui Dumnezeu de
mine? A[a obi[nuiam s\ spun, mai ]ii minte? Niciodat\
n-am crezut c\ e[ti cu mine, lâng\ mine, c\ sim]i ce
simt [i eu, c\ Te doare pentru mine. Iar când a[ fi putut
s\ Te chem, mi-a fost fric\ de Tine. Mi-a fost fric\ gân-
dind c\ o s\ m\ doar\, c\ o s\ m\ pedepse[ti, c\ n-o
s\ m\ aju]i pentru c\ sunt un copil r\u...

Am patru ani. Suntem la mare. Stau pe balcon, cu
picioarele desf\cute [i m\ masturbez. M\ uit la cer, habar
n-am ce fac de fapt, dar [tiu c\ mi-e bine când fac asta.
De fapt e impropriu... Doar `mi ]in mâna acolo, strâns.
Acum [tiu c\ f\ceam ceea ce mi se f\cuse cândva, ca s\
simt c\ldura aceea... Mama [i tata sunt `n camer\. La un
moment dat iese mama, m\ vede [i m\ love[te. Simt du-
rere [i ru[ine. Apoi `i spune lui tata: „Ai v\zut, fiic\-ta,
ce f\cea?”. Dup\ episodul \sta, când ne `ntoarcem acas\,
m\ spune bunicii. ~i spune s\ fie atent\ la ce fac [i de
atunci bunica st\ cu ochii `n patru [i m\ bate de fie-
care dat\ când m\ prinde cu mâna acolo. Dar nimeni
nu-mi spune niciodat\ de ce, nimeni nu vorbe[te despre
asta, iar eu nu-i spun mamei mele nimic din ce simt, din
ce mi se `ntâmpl\.
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Apare, fire[te, vocea aceea, a normalit\]ii aparente,
care `mi spune c\ nu se mai poate face nimic ca s\
`ntorc timpul, bine c\ am sc\pat, bine c\ sunt „la casa
mea”. Trebuie s\ citesc cât mai mult, s\ m\ vindec, s\
v\d ce devin dup\ asta... S\ m\ rog, Doamne, s\ m\ aju]i
s\ m\ vindec. Aici, `n adânc. Niciodat\ n-am crezut, Doam-
ne, c\ o s\ pot s\-}i vorbesc despre sex, despre câte mi
s-au `ntâmplat [i câte am f\cut eu, despre vin\, Doam-
ne, vina de a fi, de a avea organe genitale. Tot citind, am
dat peste un detaliu care m-a frapat. Copiii abuza]i au
tendin]a de a fi cruzi, sadici cu al]i copii, nu [tiu dac\
neap\rat tot `n sfera sexualit\]ii. ~n relatarea pe care o ci-
team eu, o feti]\ abuzat\, devenit\ femeie `ntre timp [i
vindecat\ `n urma terapiei, povestea cum, la ]ar\ fiind,
obliga alt\ feti]\ s\-[i dea chilo]ii jos ca s\-i pun\ sare
`n fund, s-o doar\ [i s-o usture [i pe ea. 

Mi-am mai amintit un episod dureros. Când aveam
13 ani, am avut un c\]el, dup\ lungi insisten]e [i pro-
misiuni c\ voi avea grij\ de el [i c\ nu va mânca mult
[i c\ nu va face mizerie, m-au l\sat s\-l aduc. ~n fiecare
sear\, dup\ ce ie[eam cu el afar\, m\ obligau s\-l sp\l
pe picioare ca s\-l pot b\ga `n cas\. Numai c\ un câine
nu e un om, ca s\ `n]eleag\, iar sp\latul pe picioare
devenea un chin. ~ntr-o sear\, a v\rsat g\letu[a cu ap\
murdar\ chiar peste pre]ioasa mochet\ din hol. ~mi amin-
tesc [i azi (mi-ar fi greu s\ uit, de altfel) cruzimea cu care
l-am b\tut mai ales peste testicule, r\utatea cu care `l lo-
veam [i `l strângeam, satisfac]ia pe care o aveam când
vedeam c\ nu poate s\ latre sau s\ m\ mu[te pentru c\
avea botni]\. Ce durere trebuie s\ fi tras animalul acela.
Ce r\u `mi pare, mereu, la nesfâr[it, c\ l-am chinuit. Ce
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reprezenta pentru mintea mea orbit\ de furie animalul
acela? {i felul `n care `l loveam peste testicule. Pentru
ceea ce reprezenta organul \sta `n mintea mea. Dumne-
zeule, eu am f\cut asta! Eu. Te rog s\ m\ ier]i [i s\ m\
aju]i [i s\ nu m\ la[i.

E o vin\ veche, Doamne. Te rog, binecuvânteaz\
feti]a aceea [i femeia de azi [i de ieri [i iart\-m\. Pen-
tru c\ eu `nc\ simt vin\.

Citind despre consecin]ele abuzului sexual (`n copi-
l\rie [i la maturitate), am f\cut o list\ lung\. Doar a[a,
num\rând câte „simptome” am, mi-am dat seama c\ tre-
buie s\ vorbesc, s\-}i vorbesc, s\ Te rog s\ m\ salvezi:

- fric\, atacuri de panic\ la maturitate;
- co[maruri [i tulbur\ri cronice ale somnului;
- reac]ii depresive;
- lipsa de `ncredere `n propria persoan\;
- tulbur\ri alimentare;
- dureri cronice de cap, gât, stomac, burt\ etc., boli

de piele (oare intr\ [i alergiile cu erup]ii cutanate?);
- astm, atacuri de sufocare, senza]ia de nod perma-

nent `n gât;
- tulbur\ri de dezvoltare;
- comportament compulsiv-obsesiv (de exemplu, sp\-

latul mâinilor pân\ acestea sângereaz\);
- tulbur\ri de vorbire, bâlbâial\ etc.;
- retragere social\ [i refuzul comunic\rii;
- refuz de a mai `nv\]a, probleme la [coal\;
- probleme de concentrare [i nelini[te interioar\

vizibil\;
- fuga de acas\;
- comportament agresiv [i delincvent;
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- automutil\ri (dac\ lu\m `n considerare c\ mi-am
pus de una singur\ cel pu]in nou\ cercei, dintre care
unul `n buric);

- gânduri sau chiar tentative de sinucidere, ur\ fa]\
de propria persoan\;

- comportament sexualizat (perioade);
- tulbur\ri sexuale [i teama de apropiere [i intimitate;
- schimb\ri frecvente de parteneri sexuali, mergând

pân\ la promiscuitate sau chiar prostitu]ie;
- dependen]\ (alcool, droguri, medicamente, tutun).
Am copiat lista a[a cum am g\sit-o [i am subliniat

ce am identificat la mine. M-am cutremurat. Doamne,
d\-mi putere!

Oare e adev\rat tot ce spun eu aici?
Citesc `ntr-un articol.
„Niciun copil nu este preg\tit pentru stimularea se-

xual\ repetat\. Chiar [i pentru un copil de doi sau trei
ani apar probleme psihologice ca urmare a faptului c\
nu se poate adapta la supra-stimulare.

Copilul de cinci ani sau mai mare care `[i iube[te
abuzatorul devine prins `ntre afec]iunea sau loialitatea
pentru acea persoan\ [i sentimentul c\ activit\]ile sexu-
ale sunt ceva foarte r\u. Dac\ copilul `ncearc\ s\ scape
din rela]ia sexual\, abuzatorul poate amenin]a copilul cu
violen]\ sau cu pierderea afec]iunii. Atunci când abuzul
sexual apare `n familie, copilul se poate teme de mânia,
gelozia sau ru[inea altor membri ai familiei, sau `i poate
fi team\ c\ familia se va desp\r]i dac\ spune secretul pe
care `l are.”

Tot ce citesc ast\zi, acum, `n ultimele zile de fapt,
`mi d\ curaj s\ scriu despre asta. S\ ies din negarea: „eu
am avut o copil\rie normal\”, „ei, poate n-o fi fost chiar
a[a”, scuza: „ei, omul beat nu [tie ce face”, [i mai ales
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acuzarea: „de ce am t\cut?”. ~n toate situa]iile din via]a
mea, de ce am t\cut, de ce am acceptat? {i brusc o mie
de lucruri disparate cap\t\ sens, se `n[iruie `ntr-un soi
de fatalism tragic. Flash-uri cu sora mea `n diferite ipos-
taze. Acum [tiu c\ sora mea a fost abuzat\ `naintea mea.
Acum `n]eleg de ce ea `ns\[i m\ abuza. {i nu vorbesc
despre nop]ile când m\ trezea [i `mi spunea s\ ne juc\m
de-a mama [i de-a tata (noi `i spuneam altfel...), ci de
situa]ii când m\ a[tepta `n camer\ cu picioarele des-
f\cute [i m\ punea s\ m\ uit sau s\ fac la fel. Nu-mi
amintesc dac\ f\ceam ce-mi cerea, cred c\ da, pentru
c\ nu prea aveam puterea s\ spun nu. ~mi amintesc de
o veri[oar\ de la ]ar\ care st\tea la noi `n gazd\. Cred
c\ i-am spus o dat\ ce fac eu cu sora mea. A doua zi vor-
bise deja cu mama [i cu bunica mea. O vreme mama [i
bunica ne-au f\cut de ru[ine, vorbind una cu alta de-
spre noi, `n prezen]a noastr\. Era un fel de a ne umili.
Apoi nu s-a mai vorbit niciodat\ despre asta la noi `n
familie. Acum câ]iva ani, `ntr-un moment de mare sin-
ceritate `ntre mine [i sora mea, mi-a povestit lucruri te-
ribile. Printre ele, mi-a povestit de un viol, petrecut `n
urm\ cu mul]i ani, despre care nu vorbise cu nimeni.
Individul nu are nicio importan]\ `n cazul de fa]\, decât
c\ a recurs la intimidare [i la for]\ [i c\ a acuzat-o pe
sora mea c\ l-a provocat. De ce n-a spus nimic? Pentru
toate motivele pe care eu `ns\mi mi le dau: „Ce sens mai
are? Se mai poate schimba ceva? Ce-a fost a fost”... St\-
team `n `ntuneric [i plângeam când `mi spunea: „Î]i dai
seama c\ n-are niciun sens s\ ]ipi, a[a c\ stai, `nchizi
ochii [i a[tep]i s\ treac\”. {i apoi, aceea[i vin\ de a fi
provocat o situa]ie care scap\ de sub control. Ce straniu
s\ am acela[i fel de a sim]i unele lucruri ca sora mea.


