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CUVÂNT C"TRE CITITOR
Oferind dragostei òi bun©voirii dumneavoastr© acest al
doilea volum al „Meòteòugului bucuriei”, m© simt îndatorat©
s© mulôumesc tuturor celor care au contribuit la apariôia lui.
Mai întâi, Înaltpreasfinôitului Mitropolit Teofan, pentru
arhiereasca binecuvântare òi p©rinteasca îndrumare, sub care, cu mila lui Dumnezeu, îmi desf©òor întreaga mea ascultare monahal©.
În aceeaòi m©sur©, mulôumesc celor care m-au invitat la
conferinôele duhovniceòti transcrise aici, ca òi celor care sunt
împreun© autori cu mine, prin rug©ciunile, aòtept©rile òi întreb©rile lor.
Mulôumesc, de asemenea, m©icuôelor ostenitoare ale M©n©stirii Sfântul Siluan Athonitul, din Iaòi, pentru transcrierea
conferinôelor òi corectarea textului.
Adun, acum, toate aceste stângace mulôumiri într-o rug©ciune de recunoòtinô© adus© lui Dumnezeu, pentru toat©
mila òi binecuvântarea rev©rsate asupra noastr© òi, mai ales,
pentru îndr©zneala pe care mi-o d© pentru a m©rturisi, vorbi
òi scrie despre bucuria pe care a d©ruit-o lumii prin Crucea
Sa. Bucuria, ne m©rturiseòte Domnul, Îi aparôine întru totul
St©pânului òi o d©ruieòte celor care Îi aud glasul òi Îl urmeaz©,
ca slugi bune òi ascult©toare, dorind s© intre în aceast© bucurie. Aòadar, dac© bucuria este darul lui Dumnezeu òi nu o
r©splat© pentru vrednicia slugii, ce loc ar mai avea în iconomia ei meòteòugul omenesc? Meditând la pilda talanôilor,
vedem cum St©pânul r©spl©teòte slugile bune òi credincioase

8

Meòteòugul bucuriei

peste puôinul încredinôat, cu f©g©duinôa unor „multe” peste
care le va pune în viitor. Acum, li se ofer© intrarea în Bucuria
Sa. Aici se întemeiaz© gândul òi str©dania mea de a meòteòugi bucuria, de a lucra sub inspiraôie de sus cu timpul oprit
într-un acum în care tot ce am f©cut în trecut îòi are plata în
viitor. În aceast© r©scruce se cere fiinôei mele, ancorat© în
prezent, òtiinôa de a fi f©r© a depinde de a avea. Dac© surprind aceast© putinô© de a m© încredinôa lui Dumnezeu pân© la
a nu mai avea nimic al meu, voi fi gata s© m© lep©d de mine,
cel ce eram pân© acum, òi s© tr©iesc într-o total© atârnare de
f©g©duinôele òi prezenôa Lui òi voi gusta Bucuria despre care
mi-a vorbit. Meòteòugul bucuriei este înv©ôarea unui mod
de a fi òi curajul de a tr©i viaôa de zi cu zi, oricare ar fi evenimentele ei, în aceast© atârnare de Dumnezeu òi de f©g©duinôele Lui.
Acum, Dumnezeu nu mai este pentru mine sluga nevoilor òi dorinôelor mele, mici òi m©runôele, ci Domnul òi St©pânul Bucuriei. Acum pot fi în bucuria Lui òi când plâng, òi
când sunt bolnav, òi când mi-am pierdut portmoneul sau locul de munc©, òi când am fost p©r©sit... Durerile acestor
pierderi devin acum tot atâtea „prescuri” pe care Domnul
le transform© în bucurie. Iar bucuriile cele p©mânteòti, pe
care le tr©im, devin tot atâtea îndemnuri de a nu ne opri pe
Cale pân© nu vom dobândi bucuria pe care nimeni òi nimic
nu o poate lua de la noi.
Aòa s© ne ajute Dumnezeu!
Monahia Siluana Vlad
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BUCURIE, IERTARE, DRAGOSTE
V© m©rturisesc c© am emoôii òi cea mai bun© metod© pe
care o cunosc pentru a face faô© unei asemenea situaôii este
s©-ôi m©rturiseòti emoôiile. Asta fac acum!
Când mi s-a cerut s© aleg o tem© pentru aceast© conferinô©,
am propus s© alegem una din acestea trei: bucuria, iertarea sau
dragostea. V©d îns© c© le-aôi „ales” pe toate trei, aòa încât n©d©jduiesc s© am ce v© spune òi s© aveôi ce m© întreba. M-am
gândit la bucurie pentru c© mai mult de prima jum©tate a vieôii mele nu L-am cunoscut pe Domnul òi, ca urmare, n-am
cunoscut bucuria. M-am n©scut în comunism, când mi s-a
explicat c© nu exist© Dumnezeu òi eu am crezut cu mult©
râvn© c© nu exist©, òi am fost lipsit© de bucurie. Încolo, aveam
de toate: aveam succes, aveam ceea ce poate s© fac© rost
omul pe p©mânt, numai bucurie nu aveam. Mai mult decât
atât, de câte ori vedeam ceva frumos, òi mulôumesc Domnului
Care mi-a d©ruit atâtea flori òi atâta frumuseôe, plângeam.
Plângeam de durere c© frumuseôea e atât de „degeaba”, c©
florile sunt ca s© se veòtejeasc© òi oamenii ca s© îmb©trâneasc© òi s© moar©. Pe vremea aceea mi se p©rea c© e urât s©
fii b©trân òi c© e cumplit s© mori! Acum, v© m©rturisesc din
puôina mea experienô© c© e minunat s© fii òi b©trân òi c©
moartea e altceva decât ni se pare nou©. Da, e minunat s©
fii, òi e minunat s© fii òi b©trân. Aòadar, n-am cunoscut bucuria dup© care tânjeam, dar am cunoscut din plin durerea
òi, pân© la urm©, durerea m-a condus la bucurie.
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Toat© copil©ria òi adolescenôa am urât suferinôa sufleteasc©. Apoi, în tinereôe, m-am str©duit s© m© împrietenesc
cu ea òi, pân© când n-am primit-o ca dasc©l, n-am ajuns la
bucurie. Suferinôa m-a înv©ôat c© zbaterea mea de a înôelege
totul era principala ei cauz©. În clipa în care am renunôat s©
mai înôeleg, adic© s© mai doresc s© st©pânesc lumea òi realitatea prin mintea mea, prin înôelegerea mea, am zis: „Doamne, dac© eòti, deja pricepusem c© este, nu mai vreau s©
înôeleg nimic, vreau s© Te cunosc òi s© Te iubesc!”. ji, în momentul acela, Dumnezeu a trimis în calea mea un om de-al
Lui. Aòadar, nu e nevoie s© alergaôi dup© P©rinôi, nu alergaôi
dup© oamenii lui Dumnezeu, ci doar dup© Dumnezeu, òi Dumnezeu vi-i trimite în chiar calea dumneavoastr©. Atunci I-am
f©g©duit lui Dumnezeu c© voi face o prob© de doi ani òi, dac©
în doi ani nu-mi ofer© ce nu pot s© fac rost singur©, voi c©uta
iar©òi mai departe. ji I-am cerut ce nu reuòisem s© aflu în atâta
amar de c©utare: bucurie care s© nu depind© de nimic exterior, iubire pentru cei ce m© urau sau îmi f©ceau r©u (adic©
iubire de vr©jmaòi, cum am aflat mai târziu c© spune cuvântul
duhovnicesc) òi s© iert ce nu pot ierta. Erau lucruri pe care
eu nu puteam s© le fac, în rest m© descurcam cu toate. ji a
fost o lupt© frumoas©: Îi ar©tam cu degetul niòte oameni òi-I
spuneam: „Tu poôi s© m© faci s©-l iubesc pe ©sta...?” ji El putea! ji puterea Lui m© uluia, c© nu era deloc uòor ce-I ceream.
Îmi amintesc de un colonel de securitate, greu tare de iubit,
c© nu se purta prea frumos òi se d©dea cam „fioros” cu mine,
dar Domnul mi-a ar©tat chipul S©u acolo, dincolo de masca
lui fioroas©. Adic© a f©cut minuni òi atunci eu am putut s©
împlinesc ce-mi cerea Domnul, ca eu s© cresc în bucurie. Când
am tr©it cu adev©rat bucuria, am vrut s© m© retrag undeva
într-o m©n©stire, undeva într-un loc unde s© tr©iesc numai eu
cu bucuria mea òi am început s© m© „exersez” retr©gându-m©
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tot mai mult în garsoniera mea. Dar, în momentul în care
închideam uòa, bucuria pleca de la mine. ji asta s-a tot repetat, pân© când am înôeles c© trebuie s© cunosc òi s© ascult de
voia lui Dumnezeu. Am înôeles c© mulôi dintre cei care au
întâlnit bucuria, care tr©iesc bucuria, sunt datori s-o m©rturiseasc© celor pe care îi trimite Dumnezeu în calea lor sau în
calea c©rora îi trimite Dumnezeu. ji aòa a rânduit Dumnezeu ca eu s© pot m©rturisi aceast© bucurie, mai ales tinerilor
òi copiilor. Pe atunci eram într-un fel în care-òi putea îng©dui regimul s© m© rabde, eram în înv©ô©mânt òi erau în jurul meu foarte mulôi tineri care nu òtiau s© se bucure. ji am
început s© înv©ô împreun© cu ei s© afl©m òi s© p©str©m bucuria. Mai ales dup© ȇ90, când a venit libertatea, am înv©ôat
s© ne bucur©m în Biseric©. Cei pe care îi numea Înaltpreasfinôitul Andrei „fiii mei duhovniceòti” sunt tinerii de atunci,
sunt un fel de fii ai bucuriei, copii care m-au înv©ôat pe mine
s© m© bucur de Domnul al©turi de ei òi care au înv©ôat s© se
bucure împreun© cu mine de Domnul, în vremea aceea.
Consider c© ast©zi avem tot ce ne trebuie ca s© ne mântuim, c© este o vreme minunat© pentru mântuire, deòi viaôa
p©mânteasc© a devenit din ce în ce mai grea òi ispitele mai
mari òi nemaiîntâlnite pân© acum. M© uit la tinerii care sunt
acum în licee òi mi se strânge inima de grij© òi cred c© dumneavoastr©, p©rinôii òi bunicii, dac© sunteôi aici, aveôi inima
òi mai strâns©. Dar ce m© ôine în n©dejde f©când ca bucuria s©
nu mi se sting© este f©g©duinôa Domnului c© va fi cu noi pân©
la sfâròitul lumii. ji, atunci când mi se pare c© nu se mai
vede nimic, întreb: „Doamne, cum eòti Tu cu noi acum?”. ji
El zice: „Stai s© vezi!” òi-mi arat© cum òi unde este El cu noi.
Numai c© nu este în direcôia în care îmi îndrept eu privirea
de obicei... Iat©, ast©zi avem biserici multe, se ridic© multe,
tot mai mulôi oameni vin la Biseric©, tot mai mulôi oameni
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se bucur© de prezenôa òi de slujirea lui Dumnezeu faô© de
om, c© Dumnezeu ne slujeòte, S©r©cuôul, în toate felurile, de
dimineaôa pân© seara òi de seara pân© dimineaôa, îns© tot
mai puôini oameni au bucurie! ji m© întreb: De ce? De ce,
când povestea noastr©, a creòtinilor, a început cu Vestea cea
Bun©, cu bucuria cea mare, bucurie pe care Domnul a l©sat-o
aici când S-a în©lôat de-a dreapta Tat©lui? jtiôi c© atunci când
Domnul S-a în©lôat la cer, spune Sfântul Evanghelist Luca,
s-au întors ucenicii în Ierusalim cu bucurie mare, bucuria
mare pe care Domnul o anunôase când a trimis, prin îngeri,
vestea c© S-a n©scut. N-a luat-o cu El la cer, a l©sat-o cu noi
aici, pe p©mânt, òi era lucr©toare chiar òi în perioada aceea
când înc© nu venise Mângâietorul, când înc© nu fusese trimis Duhul Sfânt. ji m© întreb: De ce? De ce nu cunoaòtem
bucuria? ji ani la rând am pus întrebarea asta, pân© când,
într-o bun© zi, pe când m© jucam cu niòte copii, Domnul mia r©spuns. Numesc „joc” unele dintre activit©ôile pe care le
facem noi la Craiova òi pe care le f©ceam òi la Bucureòti, mai
ales atunci, cu copiii str©zii. În „jocul acela” citeam împreun©
cu un grup de copii Pilda Talanôilor, încercând s© vedem ce
leg©tur© mai poate avea cuvântul Mântuitorului cu noi, aici
òi acum, cu viaôa noastr©. ji, citind, deodat© am „v©zut” de ce
nu ne bucur©m. Nu ne bucur©m pentru c© nu ducem rodul
lucr©rii talanôilor noòtri lui Dumnezeu. Noi vrem s© avem
bucurie din cele câòtigate de pe urma talanôilor pe care i-am
primit, dar bucurie nu avem òi nici nu putem avea. Acolo,
în parabol©, St©pânul îi spune slugii celei bune – òi eu Îi
mulôumesc lui Dumnezeu c© m© num©r printre slugile Sale,
e cea mai mare bucurie: „Bine, slug© bun©. Peste puôine ai
fost credincios, peste multe te voi pune. Acum intr© în bucuria St©pânului t©u”. Iat© calea! Nu a avea, ci a intra! Setea
noastr© de a avea mult, de a st©pâni mult, e de la Dumnezeu,
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pentru c© El ne-a f©cut st©pânii lumii. Dar nu putem intra în
acea st©pânire pân© nu înv©ô©m s© fim credincioòi peste puôinul pe care ni l-a încredinôat. Ne-a dat un trup, ne-a dat câteva dorinôe, ne-a dat câteva nevoi, ne-a dat o familie, ne-a
dat o òcoal©, un mediu în care tr©im, în care adormim òi în care
ne trezim, acesta este puôinul pe care l-am primit òi acesta
este locul în care eu trebuie s© fiu credincioas© peste puôinul
meu òi, în fiecare sear©, dup© ce mi-am încheiat lucrarea
mea, s© m© duc òi s©-I spun: „Doamne, ast©zi am f©cut asta
òi asta. Eu ast©zi am vorbit (am vorbit de m© doare în gât),
am vorbit de dimineaôa òi pân© acum, am vorbit mult, mult,
òi numai Tu òtii dac© am vorbit cu folos sau f©r© folos, dac©
cineva s-a sup©rat sau s-a mângâiat, Tu òtii, eu astea li le
predau lie. Îôi încredinôez lie tot, tot ce am f©cut ast©zi òi lie
Îôi mulôumesc pentru toate!”. Atunci, Domnul zice: „Bine,
acum intr© în bucuria St©pânului t©u!”.
Vedeôi, oamenii alearg© s© aib© o maòin©, o cas© òi multe
altele. ji bine fac. E bine s© ai o maòin©, e bine s© ai o cas©...
Este bine s© ai o cas© frumoas©, dar poôi s© ai òi un bordei,
poôi s© ai òi un acoperiò improvizat... Dac© acolo unde te retragi la sfâròitul zilei poôi s©-I mulôumeòti lui Dumnezeu,
s©-I predai ce ai f©cut în ziua respectiv© òi s©-I mulôumeòti,
acolo vei descoperi bucuria. Încercaôi s© faceôi asta! Spuneôi,
de exemplu: „Doamne, Îôi mulôumesc c© mi-am luat covorul
pe care mi-l doream!”. ji truda pe care am depus-o ca s©-mi
procur covorul va fi credincioòia mea faô© de datoria pe care
o am de a locui frumos, de a tr©i frumos, de a da slav© într-un
loc frumos, pentru c© pot s© fac asta. ji atunci veôi vedea c©,
în fiecare dimineaô©, când o s© lipiôi t©lpile de covor veôi simôi
c© truda dumneavoastr©, binecuvântat© de Dumnezeu, v©
mângâie t©lpile. Nu-l veôi mai uita òi nu veôi mai bodog©ni,
când trebuie s©-l daôi cu aspiratorul sau s©-l scoateôi la b©tut,
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c© nu v© ajut© soôul. Dar dumneavoastr©, soôilor, s© v© ajutaôi soôiile s© bat© covoarele, c© asta aduce mult© bucurie în
cas©! Aòa c©, acesta este, dup© mine òi dup© experienôa mea
òi a celor cu care suntem împreun© în multe zile, acesta este
secretul bucuriei: s©-I mulôumim lui Dumnezeu pentru cele pe
care le-am f©cut în ziua respectiv©, s©-I pred©m Lui toate òi s© aòtept©m ca multul pe care îl dorim s© ni-l d©ruiasc© El, atunci când
òi cum va crede de cuviinô©. Pân© atunci s©-I mulôumim!
Vin oameni cu necazuri mari la noi, la Centrul de Formare
òi Consiliere, cum numim noi c©suôa slujirii noastre misionare.
Vine cineva òi spune: „Eu aòa nu mai pot!”. ji atunci îl rog, sau
o rog, s©-mi fac© o list© cu ce motive are s©-I mulôumeasc©
lui Dumnezeu òi una cu ce motive are s© fie „sup©rat” sau
„sup©rat©” pe Dumnezeu òi, ca urmare, nefericit sau nefericit©. Atunci, s© vedeôi minune, majoritatea descoper© c© lista
motivelor pentru care putem s©-I d©m din toat© inima slav©
lui Dumnezeu este mult mai lung©, mult mai bogat©, decât
lista cu nemulôumirile òi neputinôele. ji atunci, m© gândesc:
cine òi cu ce putere ne alung© pe noi de la bucurie? Cred c©-l
putem descoperi cu uòurinô©: este „responsabilul” cu îngrijorarea, cu grijile; el e cel ce ne alung© de la bucurie! Iat© de ce
suntem chemaôi în Sfânta Liturghie „grija lumeasc© s© o lep©d©m”. Nu ca s© devenim nesimôitori òi iresponsabili, ci
pentru c©, numai lep©dând orice grij© acolo, la picioarele
Domnului, la picioarele Crucii, dobândim puterea ca, ieòind
„cu pace” de acolo, s© lucr©m pentru a intra în bucuria care
„a venit prin Cruce”, òi putem s© ne bucur©m de crucea pe
care ne-o d© Dumnezeu în fiecare zi.
Vom descoperi apoi c© bucuria se ascunde în lucrurile
mici: într-un fir de iarb©, într-o floare... Într-o floare Dumnezeu
îôi d© întâlnire òi zice: „jtii, pentru tine am f©cut-o aòa de
frumoas©!”. Dac© nu vedem florile, nu le vedem frumuseôea,
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nu-L vedem pe Dumnezeu! N-avem cum s©-L vedem pe
Dumnezeu dac© nu-L vedem în f©pturile Lui care sunt atât
de minunate! ji nici pe noi nu ne putem vedea dac© nu ne
descoperim c© suntem f©pturi minunate. Este un psalm care
mi-e drag mie din multe puncte de vedere, Psalmul 138, în
care zice Psalmistul: „Mulôumesc c© sunt o f©ptur© atât de
minunat©”! ji mai e acolo un locòor în care afl©m c© atunci
când vrem s© fugim de Dumnezeu, descoperim c© n-avem
unde pentru c© El este pretutindeni! Ce te faci atunci? Iat©
ce am înv©ôat eu de la o tân©r© care, într-unul din seminariile
noastre: având ca „tem©” s© citeasc© psalmul òi s© spun© ce
simte, a zis c©, citind „unde m© voi ascunde de la faôa Ta?”,
a simôit c© nu se poate ascunde decât în braôele Lui. Unde te
poôi ascunde de faôa cuiva mai bine decât în braôele lui?
Acolo eòti ascuns òi nu-i mai vezi faôa mustr©toare. ji, dac©
orice mustrare se topeòte atunci când te arunci în braôele iubitoare ale mamei sau ale tat©lui, ce poate s© fie când te
arunci cu n©dejde în braôele lui Dumnezeu?!
Aceasta este bucuria pe care o cunosc òi aòa putem
ajunge la ea pe calea pe care am experimentat-o eu. S© dea
Bunul Dumnezeu s© v© fie de folos!
Acum, doriôi s© vorbim despre iertare òi dragoste. Ce s©
v© spun eu despre dragoste? Pot òi vreau s© v© spun doar c©
eu am descoperit c© nu òtiu s© iubesc, c© nu pot s© iubesc, c©
mi se pare c© iubesc, òi, când am spus p©rintelui meu duhovnic aceast© mare descoperire, a zâmbit cu mult© dragoste òi
mi-a spus: „În sfâròit, ai ajuns òi tu la credinôa în Dumnezeu!”.
Aceasta a fost chiar m©rturisirea mea de credinô©: „Doamne,
eu nu òtiu s© iubesc, eu nu pot s© iubesc, iubeòte Tu în mine,
vino Tu òi iubeòte!”. Apoi, cum v© puteôi uòor închipui, am
„f©cut minuni mari” òi, într-un an, am ajuns la iubirea de
vr©jmaòi! Sun© frumos òi toôi ne dorim asta! Dar p©rintele

